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FORORD

Ragnhild Lies utstilling ”Speil, speil” er et av kunstprosjektene 
som ble vist under utstillingen ”Daisy –05” som ble arrangert 
ulike steder i Oppland 13. august – 30. september 2005 i regi 
av Kunstnersenteret i Oppland. I tillegg til en fotoinstallasjon 
på Hundorp arrangerte kunstneren et seminar med tverrfaglig 
tilsnitt. Seminaret kan i dette tilfellet betraktes som en del av 
selve verksproduksjonen, og det illustrerer hvor sammensatt en 
kunstners innfallsvinkel til et materiale kan være. I folkeopplys-
ningens ånd inviterte kunstneren fem foredragsholdere til en 
diskusjon omkring noen av de temaene som kunstinstallasjo-
nen reiser. Det er disse fem foredragsholdernes bidrag som er 
representert i denne katalogen.

Kunstverkets mangetydighet er dets styrke og målet med 
tekstsamlingen er å avspeile det mangfoldet av fortolknings-
rammer man kan møte et kunstverk med. Ragnhild Lies fotoin-
stallasjon ”Speil, speil” legger noen føringer på fortolkningene, 
men åpner like fult for helt ulike faglige refleksjoner. 

Lie er utdannet ved tekstillinjen på Kunsthøgskolen i Bergen 
(1997), men har i etterkant beveget seg i en stadig mer konsep-
tuell retning: Det er idéen bak verket som er det essensielle, 
ikke form, teknikk eller materialet i seg selv. Kunstneren benyt-
ter derfor ulike teknikker for å iverksette sine kunstprosjekter 
og hun har blant annet jobbet med transparente materialer, ly-
sende objekter, video og performance. For en stor grad har Lie 
forholdt seg til kunstarenaen utenfor den såkalte ”hvite kube”; 
museums- og galleriverdenen. Ved å presentere kunstverkene 
der folk ferdes ønsker kunstneren å nå et bredere publikum enn 
det som vanligvis besøker kunstmuseer og gallerier. Utfordrin-
gen ligger i å kommunisere på de premissene som det offent-
lige rom gir, et rom som ikke gir de forutsigbare og trygge ram-
mene som det etablerte kunstrommet. Ambisjonen om større 
kommunikasjon er også utgangspunktet for Lies installasjon 
“Speil, speil”. 

Janeke Meyer Utne
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UTSTILLINGA SOM INVITERER OSS  
TIL Å SJÅ OSS SJØLVE
Rasmus Stauri

I kunstprosjektet ”Speil, speil” av Ragnhild Lie, har 
ho nytta foto av oldefaren sin, fotograf HHLie (1867-
1918). Utstillinga hentar dei fleste motiva frå døla-
ungdomane på Gudbrandsdalens folkehøgskule 
skuleåret 1917-1918. Skulen heldt hus på Hundorp 
i åra 1915 til 1987. Frå 1902 til 1918 vart alle elev-
flokkane fotograferte av fotografpioneren med dei 
lettkjennelege initiala HHLie. Han gjorde fotografi 
til kunst med ei mengd samtidsmotiv – i alt 26.000 
foto ligg att etter Hans Halvorsen Lie, som var født i 
1867 på garden Liodden i Nes i Hallingdal.

Ragnhild Lies foto blir eit møte mellom fortid og 
samtid for oss nåtidsmenneske og med eit uttrykk 
som bind oss til fortida i ei lang kjede. Slik foto-
grafia vart monterte i folkeopplysningas høgtidssal 
på Hundorp, vart vi minna om ein tidssamanheng 
frigjort frå augeblinksdistraksjonen. Vi kan la augo 
kvile ved kvart fotografi og la det minne oss på det 
banale faktum at vi er unike kvar for oss, men sam-
tidig berre ledd i ei lang lagnadskjede, berre vi vå-
gar å tenkje og sjå etter. Eller har tid til det, kanskje 
helst; dvele, tenkje, sjå, oppdage og erkjenne.

HHLie og Rasmus E. Stauri –  
to gründarar i Gudbrandsdalen

Fotografien HHLie vart fødd på ein middels stor 
hallingdalsgard, ein ”åttekyrs- gard”, som det vart 
sagt. Guten var den femte i rekkja av seks barn. 
Han var skuleflink og skulle bli seminarist. Men 
interessa for fotografi vart vekt, og det fanst ikkje 
ein einaste fastbuande fotograf i Hallingdal på den 
tida. Han kom i lære i Christiania frå midten av 
1880-talet. I 1895 vart han gift med ei valdresjente, 

og dei reiste same året til Fron. To grunnar låg nok 
bak. Jernbanen kom til Otta året etter i 1896. Med 
jernbanen følgde håp om utvikling og framskritt i 
mange retningar, og attpåtil hadde dei hadde per-
sonlege kontaktar i Nord-Fron. Lærar Nils Røine 
ved Brynsbakken i Ruste var ein nær slektning av 
kona hans, Margit. Han etablerte seg med atelier 
alt hausten 1896 rett ved Vinstra jernbanestasjon. 
Det vart fort mye atelierfotografering og ikkje minst 
utandørsfotografering. Heile bygda var ufotogra-
fert på den tida, og ein større marknad venta for 
prospektkort. Og når det gjeld portrettfotografi; det 
kunne ikkje ha vore lett for dei som stilte seg opp 
i finstasen framfor kamera. Halvparten av taket i 
fotoatelieret hans var av glass. Det var nok innimel-
lom tropisk varmt om sommaren og sibirsk kaldt 
om vinteren. Heller ikkje var det opplagt å sjå livs-
glade og tilfredse ut under slike klimatiske forhold. 
Det betydde truleg lite for fotografen den gongen. 
Professor Hallvard Lie, son av HHLie, fortalde at ei 
hovudinteresse til far hans var forstørring, særleg 
å få fram i forstørra målstokk halvt utviska ansikts-
trekk. Det er nettopp det Ragnhild Lie også har 
gjort, men på sin nye og for oss uvande måte.

HHLie vart med åra ein flittig fotograf i høgsku-
lemiljøet, både på Vik og på Hundorp. I åra 1902 til 
1918 gjekk rundt 600 elevar på Gudbrandsdalens 
folkehøgskule, så motiva var mange. Det var høgtid 
å ta foto. Det finst i arkivet ei mengd foto frå 1902 
og framover - svært mange frå den nyetablerte fol-
kehøgskulen frå 1902 i Kvam. Kvart år hadde dei 
vinterkurs for unge dølajenter og gutar. Det såkalla 
jentekurset kom i gang frå 1908, og dei kjende nor-
diske sommarkursa same året. På folkehøgskulen 
var det liv og nye folk, nye ansikt og impulsar – det 
skjedde noko nytt heile tida. Og nye foto var god 
PR – det skjønte høgskulefolket. 

I dei grunnleggjande åra er dei unge stilte opp 
i finstasen – somme av bygdekonfirmantane ser ut 

som middelaldrande menn og godt vaksne kvinn-
folk. Samanlikna med dagens ungdom kan fleire 
sjå ut som dei er midt i livet, erfarne, arbeidslitne 
og tyngde ned av livets alvor. Styrarparet var alltid 
med, som regel plassert ute på kantane, eller midt 
i elevflokken. Alle foto er prega av eit høgtidleg al-
vor – smilet er sjeldan å sjå, i alle fall ikkje på foto 
før andre verdskrigen. Det optimistiske, amerikan-
ske devise ”keep smiling” hadde ikkje fått innpass i 
dalen. Tilværet var bistert for mange, og dei fleste 
elevar på folkehøgskulen var borte frå heime for 
fyrste gong. På alle gruppebilda av elevar som 
HHLie tok, finn vi knappast ei eller ein som smiler 
– i dag er haldninga som kjent ei anna. Med vel-
standsauke og oppgangstid kjem ei anna påkled-
ning og ein mindre høgtideleg tone. 

Grunnleggjaren av Gudbrandsdalens folkehøg-
skule, Rasmus E. Stauri (1867-1932), står også 
sentralt i Ragnhild Lies utstilling, sjølv om han ikkje 
er direkte med på denne utstillinga. Men svært in-
direkte er han der likevel gjennom tankane sine. 
Rasmus E. Stauri, frå Nordfjord i Stryn, vart gripen 
av Grundtvigs menneskesyn etter å ha lese Chr. 
Bruuns bok ”Folkelige Grundtanker”. Stryningen 
var sjuk etter bøker og kunnskap og gjekk som 
evnerik bygdegut på Stordøens Seminarium. Han 
var odelsgut, men ingen bonde. Det var det ærlege 
svaret på spørsmål om han kvifor han ikkje ville 
ta over odelsgarden i Stryn. Han ville bli opplys-
ningsmann og gjera sitt for at bygdeungdomar som 
han sjølv kunne få vekse som menneske. Ein glad 
kristendom og praktisk livskunnskap er kjelda til eit 
godt liv,sa han. Derfor vart livet hans pedagogisk 
entreprenørskap i Grundtvigs ånd. Stauri var eit 
arbeidssamt, skrivande og intellektuelt menneske. 
Og elevane på folkehøgskulen desse åra var byg-
dekonfirmantar - ungdom frå dølabygdene som i 
folkehøgskulen såg einaste utvegen til skulegang 
utover grunnskulen. Frå 1902 til 1940 kom det 



�

berre unntaksvis elevar utanom Gudbrandsdalen. 
Mange fekk på folkehøgskulen det beste skuleåret 
sitt. Eit avgjerande år, sa mange av dei etterpå.

Skulen er ein heim og denne heimen er  
ein skule – sjølve folkedanningsheimen

Fotografia til Ragnhild Lie vart monterte i den gam-
le gymnastikk- og forsamlingssalen på Hundorp, 
der talarstolen, utskoren av bygdekunstnaren og 
sør-frøningen Petter Sveipe, stod sentralt plassert. 
På framsida av talarstolen har Sveipe skore ut ei 
oppgåande sol omkransa av Aasmund O. Vinjes 
dikt ”Kunnskap skal styra rike og land”. Formid-
lingstanken med ordet i sentrum slår i mot oss. Frå 
talarstolen skal dei orda falle som skal opplyse og 
begeistre – allusjonen til historia om møtet mellom 
Olav Haraldsson og Dale-Gudbrand på Hundorp i 
1022, skrive ned med Snorres dramatiske mester-
penn er lett å sjå; sola og ordet er som ei guddoms-
kraft. Historia heng i hop og er ikkje splitta. Det er 
einskap og samanheng i tilværet. Det er ikkje som 
ein mosaikk i eit modernistisk formspråk – heller 
ikkje individualisert i ei nyliberalistisk tid. Her inne 
vart det snakka til fleire med eins bodskap. Kvar 
og ein fekk ikkje nødvendigvis det ho eller han ville 
høre. Det vart snakka til eit samlande kollektiv – til 
ein elevflokk, eller til dei mange som frivillig var 
komne for å høre foredrag og å få kunnskap. I vår 
tid er ikkje eit slikt formidlings- og kunnskapsyn på 
moten.

Foredraga frå denne talarstolen sette men-
nesket i sentrum i ein historisk og pedagogisk 
samanheng. Fram til siste krig er vi i folkehøgs-
kulen i folkedanningas tid. Læraren var ein viktig 
aktør for å byggje denne folkedanningsheimen, da 
tru på kunnskap som ein berebjelke for eit godt liv 
stod sentralt. På folkehøgskulen på Hundorp rådde 

denne filosofien: ”retter uten de fornødne plikter er 
et tvilsamt gode”. Slik lydde det da folkehøgskulen i 
Kvam vart opna i oktober 1902, og desse orda stod 
fast som pedagogisk rettesnor i mange år.

Sluttord

Fotoa til HHLie beundrar vi, og vi tenkjer dette; han 
var sanneleg ein kunstnar med blikk for dei gode 
motiva! Ragnhild Lie oppfordrar oss til å sjå men-
neska på nytt med våre blikk der dei heng mani-
pulerte og ikkje minst spegelvende, i vår flimrande 
medieverd. Det er som dei seier; slik hadde vi det, 
slik var vi i vår tid – slik var hendene våre. Hender 
som skapte, hender som talar. Ansikt som vitnar. 
Det viktigaste er kanskje dette; vi blir inviterte til å 
sjå oss sjølve.

”Speil, speil” er eit resultat av livsverket og ide-
alismen til to evnerike karar som både flytte til Gud-
brandsdalen med sitt virke. Men utstillinga er også 
eit resultat av ein kunstnar med røtter i Gudbrands-
dalen som greip tak i fortidas kulturskattar og syner 
dei fram for oss. Og vi må alle dikte liva våre, slik 
Ragnhild Lie har dikta desse dølaungdomane. 

Rasmus Stauri er lektor ved Vinstra vidaregåande 
skule med faga norsk, fransk, medievitskap og fol-
kemusikk. Han bur på Hundorp og er barnebarn av 
Rasmus E. Stauri, som grunnla Gudbrandsdalens 
folkehøgskule i 1902.
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LILLE SPEIL PÅ VEGGEN DER…
Fotografiet som speil, portrettet som speiling 
Janeke Meyer Utne 

Jeg føler en viss andektighet når jeg åpner et gam-
melt fotoalbum. De gamle og gjerne dårlig ekspo-
nerte sort/hvitt-fotografiene vitner om liv som er 
levd, om sorger og gleder, og om ulike begiven-
heter som er viktige i et menneskes liv. Hvem er 
disse menneskene som nå eksisterer bare mellom 
disse permene? Jeg studerer ansiktene og prøver 
å danne meg et bilde av hvem de var, hvilke tanker 
de tenkte. Hva kan disse ansiktene fortelle meg? 
Jeg slutter aldri å undre meg. Et menneskeliv er en 
hel fortelling; - den mest fascinerende og mangfol-
dige av dem alle. 

Det er med denne forventningen jeg møter 
billedkunstner Ragnhild Lies (1966) fotoinstalla-

sjon ”Speil, speil” på 
Dale-Gudbrands gård 
på Hundorp. Gjen-
nom et dypdykk i H. 
H. Lies samling fattet 
kunstneren spesielt 
interesse for portret-
tene av elevene på 
Gudbrandsdalens Fol-
kehøgskole, og dens 
grunnlegger og rektor 
Rasmus E. Stauri. I 
det enorme materialet 
H. H. Lie etterlot seg 
er det tankevekkende 
at det nettopp var por-
trettene Ragnhild Lie 
fattet interesse for. Det 
forteller noe om den 
enorme tiltreknings-
kraft og betydning 

mennesket og menneskeansiktet har på oss. Lie 
beskriver selv hvor oppslukt hun ble av mennes-
kene som var avbildet, av ansiktene og historiene 
bak bildene. Ved å studere de ytre detaljer som 
klær, hender, holdning, ansiktsuttrykk, små merker 
og tegn som gir en pekepinn om hva slags hjem de 
portretterte kom fra, hva slags arbeid de gjorde og 
hvilke venner de hadde, forsøkte hun å danne seg 
et bilde av de individuelle liv.

Symmetri er skjønnhet 

Installasjonen slik den ble vist på Hundorp, bestod 
av de nevnte fotografiske portrettene, et speil og 
flere rektangulære utsnitt av hender. I tillegg var 
det to liggestoler hvor man kunne lytte til et spesial-
designet lydbilde. Fotografiene er montert snorrett 

på veggen og er det som først fanger vår oppmerk-
somhet. Det umiddelbare inntrykket av portrettene 
er at det er noe som ikke stemmer. Er det et freak-
show? Studerer vi bildene nærmere ser vi at de 
er manipulerte; - men hvem, eller eventuelt hva, 
er det som framstilles? Hvert av ansiktene er satt 
sammen av henholdsvis to venstre- eller to høyre-
sider av hvert enkelt individ. Ansiktene er dermed 
helt symmetriske: Ansiktene er speilet, men er ikke 
et speilbilde. 

Symmetri er ifølge biologene, og som Leif Chr. 
Stige belyser i sin tekst, en viktig egenskap ved 
det vakre ansikt, fordi det blir tolket som et tegn 
på sunnhet. Underernæring, parasittinfeksjoner og 
lignende kan føre til større asymmetri. Dette er et 
fenomen som kommer til uttrykk på tvers av kul-
turer. Sånn sett er skjønnheten universell. Ved å 
manipulere foto av ansikter viser det seg at svært 
små endringer kan være avgjørende for hvordan 
ansiktet blir rangert. På tross av den symmetrien 
som skapes ved speilvendingen oppleves altså 
ikke Lies portretter som vakre, - hva skyldes det? 
Umiddelbart synes svaret å være enkelt. Det er en 
absolutt og umenneskelig symmetri. Ansiktenes 
speilvending gjør den formen for symmetri som 
oppstår forstyrrende fordi det skjer en depersoni-
fisering av den avbildede. Men like viktig for vår 
erfaring av disse bildene er det at de spiller på våre 
forventninger til hva en fotografisk avbildning er, og 
til portrettet som genre.  

Det fotografiske portrett – et speil for vår 
identitet? 

Det stilles bestemte forventninger til det fotogra-
fiske portrettet som genre. Hvordan kommuniserer 
Lies portretter som fotografier og hva forventer 
vi av et portrett? Tittelen ”Speil, speil” synes ikke 
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bare å henspille på det kunstneriske grep, speil-
vendingen, men også på teknikken. Fotografiet 
har tradisjonelt sett blitt betraktet som et medium 
som mekanisk gjengir, eller speiler den ytre virke-
lighet, og betraktes derfor som et sannferdig og 
autentisk tidsvitne. Når Roland Barthes (1915-80) 
definerer fotografiets essens i sitt kjente verk om 
fotografiet, Det lyse rommet (2001), er det nettopp 
denne egenskapen ved fotografiet han griper fatt i. 
I sitt forsøk på å definere fotografiets ontologi, dets 
værensform, kommer han fram til at fotografiets 
viktigste kjennetegn er at ”det-har-vært”. Og fordi 
fotografiet på denne måten fastholder øyeblikket, 
konkretiserer det tidens gang.

Vi har altså en sterk opplevelse av at fotogra-
fiet er autentisk, at det viser til noe som har skjedd. 
Dette til tross for at fotografiet helt fra starten av 
har blitt manipulert. Dets autentiserende kraft er så 
sterk at vi har vanskelig for ikke å tro det vi ser. I 
tilfellet ”Speil, speil” forsterkes dette av at fotogra-
fiene som presenteres er historiske bilder og har 
et musealt preg. De er digitalt manipulerte, men 
spiller på en estetikk vi kjenner fra illustrasjoner 
i historieverk, eller fra veggene i et museum. Det 
er denne kontrasten mellom det autentiske og det 
umulige som virker forstyrrende og skaper en uro. 

De enkelte portrettene er montert slik at ansiktene 
veksler, noe som gjør det vanskeligere å sammen-
ligne det enkelte paret direkte, samt å oppdage det 
kunstneriske grepet som er foretatt. Portrettserien 
består av fotografier i 30x40 cm størrelse montert 
på metallplater med en gjennomsiktig, usynlig fer-
niss. Dette gir en fornemmelse av noe massepro-
dusert og skaper en følelse av at vi her forholder 
oss til et standardisert uttrykk, til noe mekanisk. 
Det underbygger uroen fordi det fremhever motive-
nes inhumane karakter. 

Installasjonen inneholder som nevnt et speil i 
samme størrelse som fotografiene. Speilet frem-
står i denne konteksten ikke bare som en metafor 
for våre forventninger til fotografiet, men ikonogra-
fisk er det også et ambivalent symbol. Som symbol 
er det både knyttet til vår forestilling om skjønnhet 
og forfengelighet, men også til selvinnsikt, sannhet 
og klokskap. Speilbildet 
representerer også en 
måte å observere selvet 
på, en forventning om 
identitet, - i likhet med 
det fotografiske portrett. 
Lies kunstprosjekt spil-
ler ikke bare på våre for-
ventninger til fotografiet 
som bilder, men også til 
hva et portrett er. 

Det ligger i vår forstå-
else av det fotografiske 
portrett en dyp forvent-
ning om korrespondanse 
mellom bildet og den av-
bildede, mellom det ytre 
(vår fremtoning) og det 
indre (selvet). Etymolo-
gisk kommer ordet por-
trett av å protrahere (lat.) 

- å trekke frem, dvs. å bringe fram i lyset. Underfor-
stått vil det si at det er noe som er skjult, men som 
kan avdekkes. Implisitt i denne antagelsen ligger 
det også en forventning om at det som skal fram-
vises, selvet, er enhetlig og ikke minst kontinuerlig. 
Lie har tatt utgangspunkt i representative portretter 
som spiller på en estetisk konvensjon hvor det å få 
fram de ytre overflatiske trekk, som sosial tilhørig-
het, er det viktige. Denne typen portretter er ikke 
tatt for å problematisere den avbildedes identitet, 
men forutsetter et helhetlig, kontinuerlig subjekt. 
Denne subjektsforståelsen har sitt opphav i den 
tyske idealismen og ble kritisert allerede på 1800-
tallet, men står likevel sterkt innen det kommersiel-
le atelierfotografiets estetikk, en estetikk som også 
H. H. Lies portrettvirksomhet kan betraktes som en 
del av. Lie spiller altså på våre forventninger til det 
historiske arkivbildet som objektivt og autentisk, og 
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på våre forventninger til portrettet som gjengivelse 
av et helhetlig subjekt. Samtidig stiller hun spørs-
mål ved forholdet mellom identitet og fotografi.  

Lies prosjekt i lys av den biografiske tendens 

Fotografiets evne til å gjengi et individ på en fyl-
lestgjørende måte ble i økende grad problematisert 
på 1970- og 80-tallet. Postmodernismens avvis-
ning av tradisjonelle sannheter, deriblant den om et 
sammenhengende, helhetlig subjekt, medførte en 
lang rekke kunstprosjekter som kretset rundt kon-
struksjon av identitet. To andre tendenser gjorde 
seg også gjeldende. For det første å synliggjøre 
bildet som bærer av ideologiske konstruksjoner og 
for det andre å frigjøre det fra den ytre virkelighet. 
Dette innebar at man åpnet for et ”urent” bilde ved 
å låne fra andre genrer som film, billedkunst og 
teater, og for muligheten av å foreta manipuleringer 
av ulik art. Det er blant annet disse to tendensene 
som legger grunnen for den type manipulasjoner 
Ragnhild Lie foretar.

Selvet blir altså i motsetning til tidligere forstått 
som situasjonsbestemt og skiftende, og identiteten 
som en ustabil størrelse. Den er under stadig ut-
prøving. Dette er en identitetsutprøving som ikke 
bare er avgrenset til barndommen, men som også 
gjelder voksne. Denne formen for identitetsutprø-
ving er blant annet et resultat av en fristilling fra de 
bindinger tradisjonene har lagt på individet. Kunst-
neren har benyttet ulike strategier for å belyse den-
ne tilsynelatende totale frihet. 

Den danske litteraturviter og fototeoretiker Met-
te Sandbye påpeker hvordan overgangen fra 80-
tallets til 90-tallets fotografi representerer en over-
gang fra vektlegging av fotografiets kodede side til 
dets emosjonelle side. At interessen igjen vender 
seg mot subjektet ser Sandbye som en reaksjon 

på den nevnte problematisering av det klassiske 
subjekt. Denne tendensen kaller hun ’biografisme’. 
Typisk for denne tendensen er blant annet at kunst-
nerne tar utgangspunkt i eget eller andres fotogra-
fiske materiale, og de subjektive historiene blir sen-
trale. Kunstneren beskjeftiger seg med erindring, 
familie og identitet, og i et formspråk og med en 
motivkrets som indikerer autentisitet. Hverdagser-
faringer blir trukket inn som materiale for kunsten. 
Kunstneren stiller noen helt grunnleggende spørs-
mål: Hvorfor er jeg den jeg er og hvilken rolle spiller 
erfaringer og ulike minner i forhold til min identitet? 
I følge Sandbye er den primære grunnen til at de 
biografisk orienterte kunstnerne benytter fotogra-
fiet, at det framstår som en fastholding av tiden og 
minnet. Det betraktes som spesielt egnet til å reak-
tivere det latente minnet. 

Det er i denne konteksten vi kan tolke Lies fo-
toinstallasjon ”Speil, speil” og hennes bruk av arkiv-
materialet fra 1917-18. Foruten å være et allerede 
foreliggende og historisk materiale, er det dessuten 
knyttet til kunstnerens personlige historie. H .H. Lie 
var hennes oldefar, og hun utforsker på dette viset 
sin egen slektshistorie og stedstilknytning ved å ta 
for seg hans produksjon, kunstnerens egen familie 
er fra det samme området hvor fotografen levde og 
virket. I tillegg synes omdreiningspunktet hennes å 
være; - hva er et liv og hva er vi egentlig sammen-
satt av? Speilvendingen av portrettene kan sees 
på som en metafor for en dualisme. Vi har ulike 
krefter i oss; det gode/det onde, altruisme/egois-
me for eksempel. Dette er krefter vi til daglig rives 
mellom, - i større eller mindre grad. I tillegg sam-
menstilles portrettene med en rekke større utsnitt 
av henholdsvis manns- og kvinnehender, noe som 
understreker dualismen i materialet og tydeliggjør 
den historiske dimensjonen. 

”Speil, speil” som anamnese-strategi 

I installasjonen ”Speil, speil” brytes som nevnt rek-
ken av kvadratiske portretter av fire rektangulære 
bilder av hender. Disse gjengivelsene av hender 
kan sees i lys av det Mette Sandbye i sin avhand-
ling Mindesmærker (2001) omtaler som en anam-
nese-strategi, det å kode fortiden for å få den til å 
eksistere. Innen medisinsk-psykologisk terminologi 
blir begrepet anamnese brukt om gjenerindring; om 
det å gjenfortelle sin sykdomshistorie. Anamnese 
er et begrep som står i motsetning til amnesi som 
betyr hukommelsestap. Den kunstneriske anam-
nese-strategi forklares av Sanbye som en reaksjon 
på det postindustrielle samfunnets politiske, sosia-
le og kulturelle hukommelsestap, og som følge av 
den teknologiske akselerasjon, en høyteknologisk 
informasjonsflom som får oss til å leve i et evig nå. 
Slik hevdes det at den moderne verden lider av 
amnesi. Fotografiet kan fungere som en motvekt til 
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dette hukommelsestapet fordi det fastholder min-
net og tiden. Dette forklarer hvorfor kunstnerne be-
nytter allerede foreliggende materiale som arkiver, 
private fotoalbum og lignende. Disse kunstnerne 
tar utgangspunkt både i den private historie og den 
allmenne historiske utvikling. 

Lies utsnitt av hender har paralleller til det den 
russiske kunstneren Igor Savchenko (1962) gjør, 
og som Sandbye nevner som eksempel på en slik 
anamnese-strategi. Savchenko har fra 1989 og 
fremover gjenfotografert detaljer fra gamle, private 
fotografier, deriblant bilder av hender. Materialet er 
stort sett fra Stalinårene, 1930-70 årene, hvor den 
private erfaring, familie- og amatørfotografiet, var 
fullstendig utradert av det ”offisielle” kulturelle bil-
det. Han har laget en lang rekke bilder med titlene 
Something in hands, Hands, og Hands and feets. 
I Hands fokuserer han på hender og armer som 
ligger løst i fanget; bilder som er til forveksling lik 
Lies. Savchenko lar det private og emosjonelle tre 

frem, og ifølge Sandbye bringer han på denne må-
ten den undertrykte erfaring frem i lyset. Verkene 
handler dermed ikke om kunstnerens private erfa-
ring, hans personlige historie eller om en generell 
og sosiologisk fundert analyse av fortiden. Snarere 
fremhever Savchenko de sosiale relasjoner, hver-
dags-, familie- og fritidslivet. Denne måten å bruke 
et billedmateriale på som en form for erindrings-
prosess har paralleller til Lies bruk av arkivmate-
rialet. I Savchenkos tilfelle er det blitt tolket som 
den form for nostalgi som opptrer når vi opplever 
radikale brudd i nåtiden, som krig eller andre store 
historiske omveltninger, - eller som for Savchenkos 
del; perestrojka og oppløsning av Sovjetunionen i 
årene umiddelbart før og etter 1990. Denne nos-
talgien representerer i følge Sandbye ikke nødven-
digvis en regressiv lengsel etter fortiden, en sorg 
over tapt fortid, men en bearbeidelse av tidens 
gang. Han bruker fortiden til å kontrastere nåtidens 
hendelser. Også Lie bruker fortiden for å kontras-
tere nåtiden, men i hennes tilfelle synes bruken av 
arkivmateriale ikke bare å være et uttrykk for nos-
talgi, men også knyttet til en form for kritikk av vårt 
syn på individet. 

Lies bruk av arkivmaterialet er både en reka-
pitulering av fortiden, men også et kritisk blikk på 
samtiden. Sammenstillingen av de to billedgruppe-
ne, utsnittene av hender og de konstruerte portret-
tene, viser til en historisk endring fra et tradisjons-
bundet til et mer fragmentert samfunn. Utsnittene 
av hendene gir oss mulighet til å lete etter trekk 
som kan fortelle oss hvem den enkelte avbildede 
er, med sine særmerker og kjennetegn, sin indi-
viduelle historie. De appellerer til vår søken etter 
identitet og individuell historie: Hva kjennetegner 
den enkelte og hva skiller vedkommende fra de an-
dre? Bildene gir på denne måten assosiasjoner til 
noe forgangent, til et samfunn som i større grad var 
bundet til tradisjoner og hvor identiteten var fast-

lagt. På denne måten kontrasteres to prinsipper; et 
dehumanisert portrett i motsetning til hendene som 
kan tolkes som et uttrykk for individualitet og hu-
manitet. Fotoinstallasjonen fremstår dermed som 
en hyllest til det hele mennesket. Det kan tolkes 
som en oppfordring om å lage rom for og akseptere 
menneskets mangfoldighet. For i et høyt spesiali-
sert samfunn, hvor enkeltegenskapene rendyrkes 
i et stadig mer effektivisert arbeidsmarked, gis det 
mindre og mindre rom for avvik. I lys av dette kan 
de to liggestolene, hvor man kan lytte til lyd som er 
designet for å skape en forbindelse mellom venstre 
og høyre hjernehalvdel, tolkes som et forsøk på å 
gjenskape, eller bygge bro over det skillet hun har 
foretatt i portrettene. Målet er å forene to prinsip-
per; venstre og høyre side som uttrykk for ulike 
egenskaper ved mennesket.

Reaktualisering av stedet 

Visningsstedet for utstillingen og seminaret, den 
gamle Gudbrandsdalens folkehøgskoles gym- og 
forsamlingslokale, er ikke tilfeldig valgt. Dermed 
har valget av sted betydning for vår tolkning av ver-
ket. Ved å ta utgangspunkt i et historisk materiale, 
H. H. Lies fotografier, og ved å presentere dem i 
de omgivelsene der de opprinnelig ble tatt, ska-
per kunstneren en forbindelse mellom stedet den 
gang da og samtiden vår. Hun reaktualiserer ste-
det. ”Speil, speil” føyer seg inn i rekken av kunst-
prosjekter de senere år som fokuserer på stedets 
egenart og særpreg. Disse prosjektene kan kalles 
stedsspesifikke fordi de har en indre organisk for-
bindelse med stedet der de vises. Dette på tross av 
at ”Speil, speil” som installasjon ikke er fysisk inte-
grert i omgivelsene, men ved at den forholder seg 
til stedet og stedets ideologi. Kunstneren presente-
rer en manipulasjon av et arkivmateriale som opp-
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rinnelig gikk inn i en bestem historisk og ideologisk 
kontekst, en kontekst som Rasmus Stauri utdyper 
i sin artikkel. I dette perspektivet blir fotoinstalla-
sjonen og seminaret som denne tekstantologien 
bygger på, en forlengelse av den humanisme og 
folkeopplysningens ånd, som var en del av folke-
høyskolens ideologiske grunnlag. 

Fotoinstallasjonen ”Speil, speil” uttrykker også 
allmenngyldige problemstillinger som har en re-
levans uavhengig av rommet hvor utstillingen vi-
ses. Det ”umulige” portrett vitner om det ”umulige” 
subjekt, noe som innebærer en erkjennelse av at 
forholdet mellom identitet og fotografi må tenkes 
på nytt. Disse konstruerte portrettene kunne ikke 
vært laget i 1917 da det opprinnelige materialet ble 
tatt, og bildene forteller noe om vårt endrede syn 
på identitet. I et kritisk perspektiv fungerer kontras-
teringen av hender og ansikt som en framvisning 
av den fragmenteringen som har skjedd. Sammen-
stillingen gjør at vi spør oss hva et liv er. Bildene 
kan altså tolkes i et sivilisasjonskritisk perspektiv: 
Hva er resultatet av vårt individsyn og av det som 
populært kalles sorteringssamfunnet? Bildene 
synliggjør to motstridende prinsipper: En dehuma-
nisering gjennom de ”umulige” portrettene, versus 
utsnittene av hender som kan betraktes som ut-
trykk for det individuelle, levende menneske - og 
mangfoldigheten. 

Ragnhild Lie aktualiserer et historisk materiale 
ved å antyde parallellen mellom de samtidige ram-
mer for produksjonen av portrettene, og gjennom 
manipuleringen forholde dem til vår samtid. Hun 
synliggjør bildet som bærer av ideologiske kon-
struksjoner ved å frigjøre det fra den ytre virkelig-
het. Samtidig spiller hun på vår forventing til det 
historiske arkivbildet som objektivt og autentisk, og 
på våre forventninger til portrettet som gjengivelse 
av et helhetlig subjekt. Det er hva speilet kan for-
telle oss. 
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 I SPENNET MELLOM HJERTE OG HJERNE
Tone Gilje

Høyre og venstre side

Når vi betrakter disse ansiktene som bare tilsy-
nelatende er virkelige, satt sammen som de er av 
to høyre - og to venstre - sider, slår det oss hvor 
ulike de to sidene av ansiktet kan være. Det henger 
sammen med at de to sidene er uttrykk for forskjel-
lige egenskaper. Hver side av kroppen blir styrt av 
motsatt side av hjernen. Høyre hjernehalvdel styrer 
venstre side av kroppen og venstre hjernehalvdel 
styrer høyre side av kroppen. Den høyre hjerne-
halvdelen styrer blant annet egenskaper som fal-
ler inn under det kunstneriske, som fantasi, krea-
tivitet, intuisjon, opplevelse, drøm og romfølelse, 
det vi kan kalle det feminine prinsipp. Den venstre 
hjernehalvdelen derimot har med det rasjonelle å 
gjøre; det vil si språk, ord, tall, analyse, struktur 
og logikk. Dette kan kalles det maskuline prinsipp. 
Når man snakker om feminin og maskulin, så må 
det forståes som to aspekter som vi alle har i oss. 
Ifølge den kinesiske medisinsk-filosofiske tradisjo-
nen blir det feminine aspektet kalt yin. Det står for 
eros og det mottagende, bevarende, samlende og 
intuitive for å nevne noen av sidene ved dette be-
grepet. Yin er et begrep for ”væren” - det passive. 
På den andre siden har vi det maskuline aspektet 
kalt yang som representerer logos og det ekspan-
derende, krevende, konkurrerende, rasjonelle og 
analytiske i tillegg til en rekke andre trekk. Yang 
står for ”gjøren” – det aktive.  

Hvordan vi utvikler og benytter disse sidene 
av oss selv, vil gjenspeile seg i hvordan vi bruker 
og utvikler vår kropp, hvordan vi oppfatter rommet 
rundt oss og hvordan vi beveger oss i det. Når vi 
betrakter de speilvente portrettene vekker de, alt 
etter om de er satt sammen av venstre- eller høy-

redeler, forskjellige opplevelser, følelser og asso-
siasjoner. Det er slående hvor ulik form og uttrykk 
ansiktene har, og hvilke forskjellige historier de for-
teller. De kan gi oss en anelse om hvilket av de to 
prinsippene som har vært styrende; det feminine 
eller det maskuline, og hvordan denne delen av til-
værelsen som er knyttet til de to prinsippene, dette 
livet, er levd. Vår kropp og vårt ansikt gjenspeiler 
vår historie på godt og vondt, men den er og en del 
av den biologiske evolusjonen som har vært til nå.

Bildene appellerer til min interessere for men-
neskets iboende muligheter som medskaper i livet, 
fra den første cellen og den formdannelsesproses-
sen som fører frem til kompleksiteten vi kaller den 
menneskelige kropp. Kroppens visdom blir ofte 
ignorert til fordel for gjentagende og mekaniske be-
vegelser. For å komme i nærmere kontakt med den 
biologiske intelligens kreves ukonvensjonelle inn-
fallsvinkler. Elementer som lyd-resonans og pust-
bevegelse er viktige som kommunikasjonsmiddel 
i en utforskning av et ukjent landskap. Vår kropp 
inneholder ca 70-80% væske i en eller annen 
form. Vann bærer med seg og tar opp informasjon. 
Bølgene som avgir lyd, skaper former og beveger 
vannet i oss og fører ny informasjon med rundt i 
kroppen. Dette gir oss en ny innfallsport til å kom-
munisere med vår egen biologi. Det er også viktig 
for å vekke sansene til større deltagelse, til en dy-
pere føleevne og for å pirre nysgjerrigheten overfor 
det landskap som ligger utenfor det definerte.

Det mystiske bryllup

Når vi snakker om kroppen refererer vi vanligvis 
til de definerte fysiske grensene, til helheten av 
armer, bein, hode osv., en definisjon som er vik-
tig for overlevelsesevnen: Slik vet jeg for eksem-
pel at jeg putter maten i min munn og ikke i din. 

Innen den vestlige kultur har vi satt kultivering av 
de mentale fakulteter i høysetet, mens kroppen er 
noe som er underlagt mestring og kontroll. Krop-
pens visdom og intelligens har dermed blitt skjøvet 
i bakgrunnen. Vi blir ikke oppfordret til å la oss lede 
av denne fantastiske organismen med sine stadig 
skiftende prosesser; dansen av celler, molekyler 
og bølgende bevegelser som finner sted utenfor 
vår bevisste deltagelse. Det skjer utallige forand-
ringer inne i kroppen hvert sekund, og vi kan ikke 
beskjeftige oss med alt dette til enhver tid, men om 
vi lyttet mer til disse biologiske impulser, kunne vi 
kanskje tilføre vår bevissthet og liv noe verdifullt. 
For å få kontakt med disse prosessene trengs det 
tid og at vi senker tempoet.

Vår kropp er også resultatet av en evolusjon 
som har pågått i milliarder av år. Det er de artene 
som har kunnet tilpasse seg de stadig omskiftelige 
omgivelsene som har overlevd. Denne evolusjonen 
er ikke sluttført og vår kropp er stadig i uvikling. 
Våre organer, sanser og funksjoner vil i fremtiden 
være noe annet enn det de er i dag. Stadig fin-
ner forskningen ut mer om hva universet og vi er  
sammensatt av.

Ta menneskelivets begynnelse som et eksem-
pel. Det er der den skapende prosessen starter for 
hvert enkelt individ i form av møtet mellom eggcel-
len og sædcellen. Egget, som er det eldste elemen-
tet i kvinnen, har ligget og ventet siden hennes mor 
lå i sin mors mage. Det er den delen som hviler i 
seg selv og som ikke har egen fremdrift, men som 
må ha hjelp til å forflytte seg. På den andre siden 
har vi sædcellen, som ble laget bare noen dager 
før befruktningen, og som dermed er det nyeste. 
Den er fremadstrebende og har ett mål for øyet, 
ett fokus for sin eksistrens. Når disse to motset-
ningene møtes vil deres egenart bli oppløst og noe 
tredje vil oppstå. Det er hva de i psykologien kaller 
”det mystiske bryllup”; der hvor motsetningene mø-
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tes, smelter sammen og noe nytt kan skje. Det er 
et kreativt øyeblikk. 

Inne i denne cellen som består av nesten bare 
vann, begynner det å skje ting. Impulsen får van-
net til å begynne å bevege seg og sirkulere inne i 
cellen slik at den etter hvert deler seg. Den form-
dannelsen som skjer i embryoet, og hvordan funk-
sjoner blir til fordi det er en forespørsel etter dem, 
er fascinerende. For eksempel utvikler hjertet seg 
fordi organene og kroppen vokser og trenger mer 
tilførsel av næring. Det som skal bli hjertet ligger 
på toppen av embryoet tidlig i utviklingen, men 
fordi hjernen vokser fortere enn hjertet, blir hjertet 
hengende etter, og i spennet mellom hjernen og 
hjertet blir ansiktet formet med alle sine folder og 
hulrom. 

Hendene - en forlengelse av hjertets uttrykk

Både ansikt og hender i et portrett gjenspeiler vår 
følsomhet overfor verden. Derfor har hender og 
ansikt, og ikke minst belysningen av disse, alltid 
vært et viktig fokus for portrettfotografen og for 
fortolkningen av portretter. Lie har gitt hendene en 
sentral plass i sin utstilling. De står i sterk kontrast 
til de kunstige og manipulerte ansiktene. Hendene 
framstår dermed som et uttrykk for den mennes-
kelige kvaliteten. De gjenspeiler også noe av den 
samtiden bildene ble tatt i og hvordan forholdet 
mellom kvinner og menn, det feminine og masku-
line, var. 

I en del av fostertilstanden blir munnen lig-
gende oppå hjertet og mottar impulser fra hjerte-
slagene. Det samme gjelder hendene som også 
blir liggende oppå hjertet en del av tiden. Hendene 
blir på denne måten en slags forlengelse av hjer-
tets uttrykk. Hendene er kontaktflater ut i verden; 
vi bruker dem til å formidle og ta imot informasjon. 

Huden vår er laget av samme vev som hjernen og 
er full av sensoriske nerveendinger som tar imot 
informasjon fra sine omgivelser. Huden i hendene 
er derfor særlig følsom. De taler også sitt språk 
om hvordan vi oppfatter forskjellige situasjoner 
og hvordan vi opplever følelser som for eksempel 
nærhet, frykt og glede. Ved å sammenstille hen-
dene og ansiktene på en slik måte som Lie gjør 
det, minner kunstneren oss på spennet mellom det 
menneskelige aspektet, mangfoldet i vår virkelig-
het, og det endimensjonale, det produserte, forstiv-
nete og kunstige. Hendene vi ser på de fotogra-
fiske portrettene til Lie, er også et uttrykk for hva 
som er passende ved den anledningen det er å bli 
foreviget. På den tiden bildene ble tatt var det en 
høytidlig handling.

Automatikk versus kroppsbevissthet 

I kroppen er alt i kontinuerlig bevegelse, det er 
aldri noe som stopper opp. Vi er bevegelse, be-
vegelser er ikke bare noe vi utfører. Dette er noe 
som gir rom for mange muligheter, en åpen dør til 
å utforske stadig foranderlige sammensetninger. 
For mange er det mer viktig å passe på bilen enn 
kroppen. Kroppen blir bare forstått som en funk-
sjon som gjør det vi vil den skal gjøre, bevegelse 
er noe som er styrt av ren automatikk. Og krop-
pen har en utrolig evne til å strekke seg for å holde 
oss i aktivitet og bevegelse. Den har en fantastisk 
evne til å tilpasse seg. Vi har imidlertid mistet mye 
av kontakten med den innebygde visdom og kraft 
som gjør at vi kan tilpasse oss de skiftende scener 
og de ulike utfordringer som vi blir utsatt for i liv-
ene våre. For å prøve å forandre på denne tillærte 
automatikken kan man forsøke å se på kroppens 
funksjoner med andre øyne: Man kan for eksem-
pel sammenligne pusten med vinden; - tenke seg 

at den stryker over de indre landskapene i egen 
kropp, lager bølger på vannene, la den suse i tre-
kronene og virvle opp støvet i krokene. 

Hvordan mennesker er tilstede i sin egen kropp 
og hvordan de forholder seg til sin opplevelse av 
den, varierer. Vi har i for liten grad utforsket hvem 
vi er og hvilke ressurser vi har, og dermed er mulig-
hetene mange. Ved å flytte vårt fokus og bryte med 
de automatiserte kroppslige reaksjonsmønstre, be-
gynner vi å legge merke til andre ting og få andre 
og kanskje mer nyanserte opplevelser av hvordan 
vår kropp kjennes ut. Vår oppfatning av hva som er 
virkelig kan tøyes gjennom at vi kan ha så forskjel-
lige opplevelser ved bare å skifte fokus. I billedkun-
sten snakker man om det negative rommet, det vil 
si der hvor objektet eller kroppen ikke er, området 
rundt gjenstanden. Hvis man begynner å fokusere 
på dette rommet rundt for eksempel hånden eller 
kroppen, vil oppfatningen av kroppen forandres 
drastisk. Fordi fokuset ligger et annet sted, vil re-
lasjonen mellom kroppen og rommet den beveger 
seg i forandres. 

Når vi betrakter Lies høyre- og venstreside-
portretter, merker vi at de gir oss svært forskjellige 
fornemmelser og tanker om hva det er vi ser på. 
Hun påpeker den uheldige konsekvensen av ren-
dyrking av én type egenskaper. Det kan medføre 
en forflating. Dette forklarer kanskje også lydinstal-
lasjonen i form av liggestoler med høretelefoner 
som kunstneren har plassert inn i utstillingen. Der 
kan man lytte til lyd konstruert for å skape bedre 
kommunikasjon mellom venstre og høyre hjerne-
halvdel; - En kunstners forsøk på å bryte med  
automatiseringen. 

Tone Gilje er utdannet advanced Rolfer® og Con-
tinuum Movement™ teacher og har sin praksis i 
Helsesirkelen Lillehammer.
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FLUKTUERENDE ASYMMETRI
- signaliserer symmetri kvalitet?
Leif Christian Stige

Ragnhild Lies portretter er symmetriske. Hvis man 
skal beskrive dem, er neppe skjønnhet det første 
ordet man vil bruke. Likevel hevdes det i en bio-
logisk teori at mennesker og dyr generelt finner at 
symmetriske ansikter og kropper er attraktive. I føl-
ge denne teorien signaliserer høy grad av symme-
tri høy kvalitet – gode gener og god helse. Jeg vil 
her gi et innblikk i denne biologiske teorien. I tillegg 
til eksempler fra egen forskning vil jeg gå nærmere 
inn på noen studier som er gjort på mennesker.* 
Disse har direkte relevans for tolkningen av Lies 
portretter, og er kanskje for enkelte mer interes-
sante enn de mange glimrende studiene som er 
blitt gjort på symmetri hos bananfluer.

Hva er fluktuerende asymmetri?

La meg først forklare kort hva jeg i denne sammen-
hengen mener med begrepene symmetri og asym-
metri. Asymmetrien det her er snakk om er liten, og 
ofte knapt synbar med det blotte øyet. Det er heller 
ikke noe enten-eller. Hvis vi måler nøyaktig nok, vil 
vi oppdage at vi alle er asymmetriske i større el-
ler mindre grad. Så når jeg her bruker begrepene 
symmetriske og asymmetriske individer, mener jeg 
bare individer som er litt mindre eller litt mer asym-
metriske enn hva som er vanlig. Videre vil jeg kun 
ta for meg trekk som i gjennomsnitt er symmetriske 
i en gruppe mennesker. For eksempel finnes det 
sannsynligvis omtrent like mange mennesker som 
har et høyreøre som er større enn det venstre, som 
det finnes mennesker som har et venstreøre som 
er større enn det høyre. Ørestørrelse er derfor i 
gjennomsnitt symmetrisk, selv om hvert enkelt-

menneske har mer eller mindre asymmetriske ører. 
Mange av våre indre organer derimot, såsom hjerte 
og lunger, er i gjennomsnitt asymmetriske. Hjertet 
er nesten alltid venstrevridd. Slik asymmetri har en 
funksjon – et symmetrisk plassert hjerte ville sann-
synligvis ha fungert dårligere. Asymmetri i trekk 
som ørestørrelse har derimot ingen funksjon, men 
skyldes bare små feil under utviklingen. Det er slik 
asymmetri som ikke har noen funksjon, i biologien 
kalt for fluktuerende asymmetri, det i denne sam-
menhengen er snakk om. 

To motiverende eksempler med mennesker

Hvordan er så sammenhengen mellom det skjønne 
og det symmetriske? Det har vist seg at mennesker 
ofte synes symmetriske ansikter er mer attraktive 
enn asymmetriske ansikter. (Jeg vil gå nærmere 
inn på dette eksemplet seinere.) Det har også vist 
seg at kvinner foretrekker lukten av symmetriske 
menn. Dette er påstander som er fremkommet på 
bakgrunn av forsøk der en gruppe menn ble bedt 
om å sove med T-skjorte på noen netter.* De skulle 
ikke bruke parfyme, spise hvitløk eller ha sex. For-
skerne puttet deretter T-skjortene i plastposer og 
målte mennenes asymmetri. En gruppe kvinner ble 
så bedt om å beskrive lukten fra hver pose med 
T-skjorte i. Kvinnene kjente selvsagt ikke til hvem 
som hadde brukt de forskjellige T-skjortene eller 
hvor symmetriske mennene var. Det viste seg da at 
T-skjortelukten til de mest symmetriske mennene 
ble beskrevet mer positivt – som mer attraktiv, enn 
T-skjortelukten til mer asymmetriske menn. Dette 
gjaldt bare for kvinner som ikke brukte P-piller, og 
spesielt hvis de var i eggløsningsperioden av men-
struasjonssyklusen. 

Hva måler fluktuerende asymmetri?

Under kroppens utvikling utsettes den for utvik-
lingsmessig støy som gjør at den ikke blir akkurat 
slik som det var programmert utfra gener og miljø. 
La oss gjøre et tankeeksperiment. Vi ser for oss et 
nybefruktet egg av ett eller annet dyr. Gentypen er 
da bestemt, og vi antar at vi kjenner nøyaktig miljø-
betingelsene egget utvikles i. Vi kunne da tro at det 
var gitt hvordan det ferdig utviklede dyret ville se ut. 
Det er ikke tilfellet. Under veksten vil det alltid være 
en viss støy på mikroskopisk nivå. Denne støyen 
kan komme av tilfeldige variasjoner i konsentrasjo-
ner av viktige kjemikalier i cellene, små variasjoner 
i celledelingshastighet mm. Til sammen fører den-
ne utviklingsmessige støyen til at det ferdig utvi-
klede dyret ikke er helt likt det vi skulle ha forventet 
ut fra dets gener og miljø. Problemet er at hvert 
individ bare vokser opp en gang, og det er umulig 
å vite hva det ”programmerte” utseendet egentlig 
var. Vi vet ikke hvor nært eller fjernt opp til dette 
idealet dyret har utviklet seg. Men for symmetriske 
trekk kan vi komme rundt dette problemet. Vi kan 
anta at hver side har utviklet seg etter det samme 
genetiske programmet, og at hver side har utviklet 
seg i det samme miljøet. Idealet for de to sidene 
er derfor likt, og forskjeller mellom sidene skyldes 
feil i utviklingen. For et dyr som styrer utviklingen 
bra, vil hver side utvikles nært opp mot det pro-
grammerte idealet, og forskjellen mellom sidene vil 
sannsynligvis bli liten. For et dyr som styrer utvik-
lingen dårlig vil hver side kunne ende opp ganske 
langt fra idealet, og forskjellen mellom sidene vil 
sannsynligvis bli større. Individer som styrer ut-
viklingen dårlig blir altså i gjennomsnitt mer asym-
metriske enn individer som styrer utviklingen bra. 
Graden av symmetri er et mål på utviklingsmessig 
presisjon (oftest kalt utviklingsmessig stabilitet).
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Hvorfor måles fluktuerende asymmetri?

Fluktuerende asymmetri er altså et mål på utvi-
klingsmessig presisjon, noe som biologisk sett er 
interessant i seg selv. Men det er en annen hoved-
grunn til at det i de siste tiårene er gjort en rekke 
studier på fluktuerende asymmetri. Populariteten 
har sammenheng med at man tror at genetisk 
stress (innavl, hybridisering, mutasjoner mm.) el-
ler miljøstress (forurensning, ekstrem temperatur, 
dårlig fødetilgang og mye mer) fører til dårligere 
utviklingsmessig presisjon. Dårlig utviklingsmessig 
presisjon fører i sin tur til høyere grad av asymme-
tri. Høy asymmetri kan derfor brukes som indika-
sjon på dårlig genetisk eller miljømessig kvalitet. 
Og motsatt, høy grad av symmetri kan brukes som 
indikasjon på gode gener og gunstig oppvekst-
miljø.

Asymmetri som forurensningsindikator

Fluktuerende asymmetri er derfor foreslått brukt 
som indikator på forurensning. Jeg vil illustrere det-
te med en studie noen kolleger og jeg gjorde ved 
sørkysten av Frankrike.2 Vi samlet kråkeboller fra 
seks lokaliteter i nærheten av Marseilles for å finne 
ut om asymmetrien var høyere nær kjente kloakkut-
slipp. Hvis den var det, kunne man bruke kråkebol-
leasymmetri som mål på forurensningspåvirkning 
også andre steder, der forurensningsgraden var 
ukjent. Så hva fant vi? For den ene arten var krå-
kebollene nærmest det største kloakkutslippet mer 
asymmetriske enn kråkeboller fra andre lokaliteter. 
For den andre arten derimot, var det ingen forskjell 
mellom lokaliteter i asymmetri-nivå. Dette uforut-
sigbare resultatet tydet på at kråkebolleasymmetri 
ikke er et godt mål på forurensning. 

Asymmetri som 
mål på individuell 
kvalitet

Fluktuerende asym-
metri er også fore-
slått brukt som mål 
på individuell kvalitet. 
Utfra f luktuerende 
asymmetri-teorien 
har vi to hovedfor-
ventninger. For det 
første forventer vi at 
individer med gode 
gener og god helse er 
mer symmetriske enn 
individer med dårlige-
re gener og dårligere 
helse. Vi burde da 
finne en negativ korrelasjon mellom asymmetri og 
andre kvalitet/prestasjonsmål. Med andre ord, vi 
burde finne at de mest symmetriske individene er 
større og sterkere, får flere unger, lever lenger osv. 
Dernest forventer vi at hunner velger symmetriske 
hanner framfor asymmetriske hanner. Hvis det er 
slik at symmetriske hanner har bedre gener og be-
dre helse, kan hunnen ved å vurdere asymmetrien 
til mulige partnere, gjøre det lettere å finne en god 
partner – en partner som gir gode gener til avkom-
met og som er i god form for å hjelpe til å fostre 
opp avkommet. 

I media får man stort sett høre om forskningsre-
sultater der forskerne oppdager nye, sensasjonelle 
sammenhenger. Jeg vil derfor benytte anledningen 
til å ta med et eksempel til fra egen forskning, der 
våre forventninger ikke ble innfridd (Figur 2). Stu-
diet tydet på at symmetri er et dårlig mål på indivi-
duell kvalitet hos svarthvit fluesnappere.

Fluktuerende asymmetri generelt

En rekke studier har lett etter sammenhenger mel-
lom asymmetri og stress, individuell kvalitet og 
partnervalg. Noen studier finner klare sammen-
henger, andre ikke. Årsaken til de blanda resulta-
tene er uklar. En viktig faktor kan være at fluktu-
erende asymmetri sannsynligvis er et upresist mål 
på utviklingsmessig presisjon: Det er teoretiske 
grunner til å tro at sammenhengen mellom den 
observerte asymmetrien og den underliggende 
utviklingsmessige presisjonen normalt er ganske 
svak. Litt forenklet kan vi si at selv dyr med dår-
lig utviklingsmessig presisjon ofte vil slumpe til å 
bli ganske symmetriske. Sammenhengen mellom 
asymmetri og andre faktorer som henger sammen 
med utviklingsmessig presisjon, som genetisk eller 
miljømessig kvalitet, blir da også svak. Ofte kom-
mer bare sammenhengene fram når vi ser på store 
antall. Har vi bare 50 eller 100 individer, spiller så 

Figur 1. Kråkebolleartene Arbacia lixula (til venstre) og Paracentrotus lividus (til høy-
re) etter at piggene er fjernet. Begge de avbildede kråkebollene viser tydelige avvik 
fra perfekt femsidig symmetri. Asymmetrien til Arbacia, men ikke til Paracentrotus, 
er høyere nær kloakkutslipp. Skala: 1 cm. (Foto: Yoland Savriama).
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mange andre faktorer inn at det kan være umulig 
å avdekke noen sammenheng mellom asymmetri 
og kvalitet. Har vi 1000 eller 5000 individer er sjan-
sene større for at de andre påvirkningene jevnes ut 
og vi oppdager en slik sammenheng.

Tilbake til ansiktssymmetri og attraktivitet

Studier har vist at mennesker synes symmetriske 
ansikter er mer attraktive enn asymmetriske ansik-
ter.4 Disse studiene er blant annet gjort ved å se 
på tvillinger: Det er en tendens til at den mest sym-
metriske i hvert tvillingpar blir ansett som den mest 
attraktive. Andre studier har brukt billedmanipule-
ring. Med et billedbehandlingsprogram kan man 
lage symmetriske ansikter på flere måter. En måte 
er den Ragnhild Lie har brukt; å sette sammen en 
ansiktshalvdel og dets speilbilde. Jeg vil nå gå litt 
nærmere inn på hvordan disse funnene forklares 
utfra teorien om fluktuerende asymmetri.

Først kan vi spørre, hva bestemmer hva vi sy-
nes er attraktivt? Som biolog vil jeg da mene at 
slike preferanser er delvis kulturbestemt og delvis 
nedarvet. Det er store forskjeller mellom kulturer 
med hensyn til hva som regnes som attraktivt, men 
også en del likheter. Som eksempel på det siste 
kan det nevnes at studier tyder på at menn i de 
fleste kulturer synes et livvidde-hofteforhold på 0,7 
hos kvinner er mest attraktivt. Denne likheten kan 
tyde på at preferansen i en viss grad er nedfelt i 
våre gener. Videre er det klart at de nedarvede 
preferansene er delvis formet av naturlig seleksjon. 
Naturlig seleksjon er det Darwin kalte ”de sterkes-
tes overlevelse”. Nærmere bestemt vil naturlig se-
leksjon ”velge ut” preferanser som gir best mulig 
spredning av ens gener til nye generasjoner. Når 
det gjelder vårt syn på hva som er attraktivt, vil pre-
feranser som hjelper oss til å finne en god partner 

bli favorisert under evolusjonen. For eksempel kan 
brede hofter hos kvinner være tegn på fruktbarhet, 
og en preferanse hos menn for brede hofter kan 
hjelpe menn å velge kvinner som er gode til å føre 
mannens (og kvinnens egne) gener videre til neste 
generasjon. Dersom det er slik at symmetri er en 

god indikator på gode gener og god helse, vil en 
preferanse for symmetri også være gunstig. Kvin-
ner eller menn som faller for symmetriske beilere 
vil da få avkom som arver beilerens gode gener. I 
tillegg vil den gode helsen til beileren øke sjansene 
for at ungene vokser opp, forutsatt at begge hjelper 
til med å fostre opp ungene. Hvis preferansen for 
symmetri er arvelig, vil den raskt kunne spre seg i 
populasjonen.

Dette er hvordan fluktuerende asymmetri-teo-
rien forklarer hvorfor symmetri skal være attrak-
tivt. Hva taler så mot teorien? For det første er det 
også gjort studier som ikke greier å påvise noen 
preferanse for symmetri. Særlig ved bruk av bil-
ledmanipulasjon kan det lett snike seg inn feilkilder 
som gjør at betydningen av symmetri i seg selv kan 
være vanskelig å avdekke. For eksempel, ved sam-
mensetning av en ansiktshalvdel med dens speil-
bilde, kan lett nese og munn se unaturlig ut. Det 
er altså ikke helt sikkert at mennesker faktisk har 
en preferanse for symmetriske ansikter, selv om 
det er mye som taler for det. For det andre er som 
nevnt symmetri-kvalitetsammenhengen kontro-
versiell på grunn av de mange studiene med avvi-
kende resultater. Dette svekker grunnlaget for teo-
rien. For det tredje kan en preferanse for symmetri 
også forklares utfra andre teorier enn fluktuerende 
asymmetri-teorien. Det er blitt foreslått at det ikke 
er symmetrien som er avgjørende, men ”gjennom-
snittligheten”. I følge ”gjennomsnittlighetsteorien” 
synes vi ansiktstrekk som skiller seg mye ut fra det 
gjennomsnittlige, er lite attraktive. Vi reagerer på 
for store neser, for små ører osv. En preferanse for 
symmetri og en preferanse for gjennomsnittlighet 
kan være vanskelig å skille, fordi høy asymmetri 
også innebærer større avvik fra gjennomsnittet, i 
hvert fall for en side. Og omvendt er gjennomsnitts-
ansikter gjerne også mer symmetriske.

Figur 2. Svarthvit fluesnappere: Hann kurtiserer hunn. 
En bestand av fluesnappere i Sørkedalen ble merket, 
målt og observert i en fireårsperiode.3 Asymmetrien til 
hver fugl ble målt på vinge- og stjertfjær. Vi fant ingen 
sammenheng mellom asymmetri og attraktivitet, over-
levelse eller ungeproduksjon. Hannen på bildet lyktes 
i kurtisen og hun la syv egg. (Foto: Valeri Belov)
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Oppsummering

Graden av symmetri sier noe om hvor presist utvik-
lingen har foregått. Videre tror man at dårlige ge-
ner, dårlig kondisjon eller høyt miljøstress kan føre 
til redusert utviklingsmessig presisjon, og dermed 
høyere asymmetri. Det kan derfor være at sym-
metri oppfattes som attraktivt fordi det vitner om 
gode gener og god helse. Men det er også grunn 
til å være skeptisk til fluktuerende asymmetri-teo-
rien, blant annet på grunn av en del motstridende 
resultater. Og det bør være helt klart at tilfeldig-
heter spiller i høy grad inn, og asymmetrien til et 
enkeltindivid sier svært lite om ”kvaliteten” til dette 
individet. Når det gjelder Ragnhild Lies manipulerte 
portretter, kan grunnen til at de ikke oppfattes som 
særlig attraktive ha å gjøre med billedbehandlings-
prosessen, der ikke bare symmetrien men også 
proporsjonene i ansiktene endres. Dette viser at 
symmetri er i høyden en av flere faktorer som på-
virker hva vi synes er attraktivt eller skjønt.

* Selv har jeg bare forsket på planter og dyr – nær-
mere bestemt fluesnappere, vannlopper, kråkebol-
ler, bananfluer og blæretang. Men betydningen av 
asymmetri har også blitt undersøkt hos mennesker, 
og forklaringsmodellene som brukes er noenlunde 
de samme for mennesker som for dyr. 
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HJERNEASYMMETRI, ANSIKTER OG LÆRING
Stine Vogt

Ansikts-gjenkjennelse er så viktig for oss at det fin-
nes særskilte områder i hjernen som er utviklet for 
å ivareta synsinntrykket av ansikter, på begge sider 
av hjernen. Vi er jo sosiale vesener, og det å kunne 
tolke uttrykk hos våre artsfrender er en enormt viktig 
komponent for at vi skal kunne danne de gruppene, 
stammene og kulturene som gjør oss så vellykkede 
som art (i lys av vårt antall på over seks milliarder, 
nesten for vellykkede). Det er fem grunnuttrykk som 
går igjen i alle kulturer; glede, sorg, sinne, vemmelse 
og frykt. Følelsesmessige inntrykk er ofte forbundet 
med høyre hjernehalvdel, som bl.a. er spesialisert 
for å oppfatte helheter og nye inntrykk. En kan ofte 
se at den ene siden av ansikter er mer uttrykksfulle 
enn den andre. Læring påvirker aktiviteten i hjerne-
halvdelene. Kjente ansikter aktiverer for eksempel 
venstre hjernehalvdel i større grad enn den høyre. 
Jeg har sett på langtidseffekter av slik læring ved å 
bruke en gruppe kunstmalere og en gruppe akade-
mikere som forsøkspersoner i et eksperiment om 
hemisfærisk spesialisering for menneskefigurer og 
for abstrakte fargebilder. 

En godt vitenskapelig belagt teori sier at etter-
hvert som vi får erfaring med en gitt type inntrykk, 
utvikler venstre hjernehalvdel rutiner for å håndtere 
dem. Med andre ord, når vi ser noe for første gang 
er det den høyre hjernehalvdelen som gjør meste-
parten av jobben; en kan si at høyre halvdel frigjø-
res til å ta inn mer nytt. Det forklarer hvorfor kjente 
ansikter aktiverer venstre hjernehalvdel mer enn 
høyre. Studier av øyenbevegelser har vist at der-
som det finnes menneskefigurer, og særlig ansikter 
å se på, foretrekker alle (unntatt malere) å se på 
dem. Tendensen er veldig sterk og går foran det å 
se på resten av figuren, andre gjenstander, for ikke 
å snakke om farger, fargekontraster lyskontraster. 
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Farger kommer for de fleste i siste rekke. Men ikke 
hos kunstmalere, viser det seg. 

Jeg har brukt øyenbevegelsesteknologi og kon-
krete problemstillinger til å få frem at malere ser 
annerledes enn andre. En følge av å arbeide figu-
rativt er at en må lære å se på nytt. En må slutte å 
kategorisere og se på verden slik den ”er”. For å 
tegne et ansikt holder det ikke med å identifisere 
for eksempel ”denne personen kjenner jeg, han/
hun kommer fra Drammen/Fredrikstad/Rørås, jeg 
snakket med ham/henne i forgårs”. Ingen av disse 
momentene sier noe om hvordan personen ser ut. 
Om du skal lage portrettet må du se formene som 
til sammen danner ansiktet. Hvordan skyggene fal-
ler og danner synsinntrykket av form. Og da spiller 
det faktisk ingen rolle hvem det er, eller hva det er 
for den saks skyld. Å lære å se form og farge uav-
hengig av kategorier og begreper involverer endrin-
ger i hjerneaktivitet på høyre og venstre side. Jeg 
ville se om akt tegning/maling og arbeid med farger 
hadde innvirkning på aktiviteten i hjernehalvdelene. 
En kan tenke seg at når en har tilbrakt mye tid med 
å tegne og male menneskefiguren, vil det utvikles 
’skjema’ eller ’rutiner’, dvs. faste måter å tilnærme 
seg synsinntrykket av menneskefigurer på. Iste-
denfor å tenke kategorisk; ’kne’, ’hode’, ’ansikt’ osv., 
har man som sagt lært seg å se på former, linjer 
og kontraster som tilsammen gjenskaper figuren i 
flaten. Det er to vidt forskjellige måter å tolke syns-
inntrykket på. 

Jeg brukte en forskningsteknikk der en kan bru-
ke reaksjonstider som mål på hjerneaktivitet. Hos 
friske mennesker skjer en kontinuerlig overføring 
av informasjon mellom hjernehalvdelene, men der-
som en ser rett frem og får bilder vist veldig raskt 
til høyre eller venstre for midten av skjermen, kan 
en forstyrre denne overføringen nok til at en kan 
se hvilken halvdel som raskest bearbeider synsinn-
trykket. 

Jeg laget to bildetyper; abstrakte fargebilder og 
sort/hvitt bilder av sportssituasjoner. Sportsbildene 
lignet nok på aktmodeller til å påvise læringseffek-
ter av akt tegning/maling. 

Som forsøkspersoner brukte jeg 16 erfarne ma-
lere med bred erfaring i akt tegning og maling, og 
for å ha noen å sammenligne dem med, brukte jeg 
en tilsvarende gruppe akademikere. Det viste seg 
at for malerne ble sportsbildene raskere tatt imot av 
venstre hjernehalvdel enn akademikerne, mens de 
abstrakte bildene ble bedre ivaretatt av høyre hjer-
nehalvdel hos malerne. 

Om en tenker at høyre hjernehalvdel er best i 
stand til å ta inn det nye mens venstre halvdel er 
best til å håndtere kjent stoff, kan man også tenke 
seg at når en visuell prosess skifter side, slik jeg 
fant, så representerer det en ganske stor endring; 
hjernen tilpasser seg økt synsaktivitet, i form av de 
to forskjellige måtene å se på, slik at det blir ”plass 
til” ytterligere nytt stoff å se på etter hvert som det 
som var nytt gradvis skifter side. Det er en av hjer-
nens tilpasningsprosesser som gjør at det nesten 
ikke finnes noen øvre grense for hva vi kan lære! 

Stine Vogt, psykolog/stipendiat/maler ansatt ved 
Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 
Dr. grads-prosjektet går i hovedtrekk ut på studier 
som sammenligner kunstmalere og legfolk i forhold 
til hvordan vi ser verden rundt oss.
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