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Lærerveiledning

VANDREUTSTILLING nr. 105
En utstilling produsert av KUNST I SKOLEN

MØTER MED H. C. ANDERSEN
Den 2. april 2005 var det 200 år siden den danske dikteren og eventyrfortelleren
Hans Christian Andersen ble født i Odense. I den forbindelse har Kunst i Skolen, i
samarbeid med Galleri M i Danmark, laget en vandreutstilling som består av grafiske
arbeider der ti samtidskunstnere har latt seg inspirere av H. C. Andersens
eventyrverden. Utstillingen er delt i to med 5 bilder i hver. Lærerveiledningen kan
brukes for begge utstillingene.
Denne veiledningen er skrevet med tanke på deg som pedagog og inneholder nyttig
stoff og ideer til hvordan utstillingen kan brukes i arbeidet i klassen. I tillegg til
bildene følger det med to faktaplakater som utdyper H. C. Andersens samtid, hans liv
og verker. Disse kan være med på å skape en bredde i arbeidet med utstillingen og
gjør det mulig å inkludere flere fag. H. C. Andersens tid var dominert av store
forandringer, og også han var opptatt av å møte den nye verden. På sine mange
utenlandsreiser ble han kjent med flere av tidens kunstnere, poeter og forfattere, og
han ble opptatt av de nye oppfinnelsene, for eksempel fotografiet. Barna var en stor
inspirasjonskilde for H. C. Andersen, og på reisene ble han kjent med barn fra ulike
land. Hvorfor ikke la denne utstillingen inspirere til en elevutstilling på deres skole?
Kunst i Skolen vil rette en takk til Hanne Lind ved Fyn Kunstmuseum for omvisning i
H. C. Andersens Hus i Odense og for inspirasjon til denne veiledningen.*
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INNHOLDET I UTSTILLINGEN
Utstilling A består av følgende bilder:
Bilde 3: ”Den grimme ælling” av Antonio Saura (1998), litografi 82cm x 65cm
Bilde 5: ”Fyrtøjet” av Håkon Bleken (2003), litografi 75cm x 61cm
Bilde 7: ”Den lille pige med svovlstikkerne” av Zwy Milsthein (1997), kobberstikk
69cm x 51cm
Bilde 8: ”De vilde svaner” av Lars Bo (1996), etsing 66cm x 52cm
Bilde 9: ”Fugl Føniks” av Carl-Henning Pedersen (2004), litografi 64cm x 80cm
Utstilling B består av følgende bilder:
Bilde 1: ”Tommelise” av Corneille (1999), silketrykk 72cm x 93cm
Bilde 2: ”Elverhøj” av Per Kirkeby (2000), litografi 83cm x 64cm
Bilde 4: ”Prinsessen på ærten” av Günter Grass (2002), litografi 69cm x 77cm
Bilde 6: ”Den lille havfrue” av Aka Høegh (2001), litografi 70cm x 52cm
Bilde 10: ”Historien om en mor” av Arne Haugen Sørensen (2005),
radering med akvatint 72cm x 59cm

I tillegg til bildene følger:
§ 1 eksemplar av boka ”H. C. Andersens eventyr”
§ 2 eksemplarer av lærerveiledningen
§ 2 laminerte faktaplakater: ”Visste du at...” og ”1805-1875”
§ 1 hefte med eventyrene på dansk
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KORT OM BILDENE OG KUNSTNERNE
Bilde 1: ”Tommelise” av Corneille
I dette fargerike trykket møter vi
Tommelise som sammen med svalen flyr
vekk fra den stygge muldvarpen hun skulle
gifte seg med. I forgrunnen og midt i bildet
ser vi tulipanen som Tommelise ble født i.
Bakgrunnen minner om et landskap med
eng og trær. Fargen på den rosa blomsten
går igjen i rammen rundt motivet og i
hånden som strekker seg ut fra høyre side.
H. C Andersen avslutter eventyret slik:
“Farvel! farvel” sagde den lille svale, og fløj
igen bort fra de varme lande, langt bort
tilbage til Danmark; der havde den en lille
rede over vinduet, hvor manden bor, som
kan fortælle eventyr, for ham sang den
“kvivit, kvivit!” derfra har vi hele historien.”
Er det Andersens arm som strekker seg ut
og tar imot eventyret om Tommelise?
Bildet har et naivt uttrykk og består av
klare fargeflater.
Dybden i motivet skapes ved at engene overlapper hverandre og forsvinner mot
horisonten, ikke ulikt måten barn ofte tegner landskap.
Corneille, egentlig Cornelis Guillaume van Beverloo, ble født i 1922 i Liège, Belgia.
Han utdannet seg på Kunstakademiet i Amsterdam, og hadde sin første utstilling i
1946. Samme år besøkte han for første gang Paris. Her var han en av hovedkreftene
bak kunstnergruppen COBRA som ble svært betydningsfull for utviklingen av den
moderne kunsten i dette århundre. I 1950 bosatte han seg i Paris hvor han siden har
bodd og arbeidet. På 60-tallet endret Corneille stil. Fra sine mange reiser i SørAmerika og Afrika ble han inspirert til en rik bruk av farger. Man kan si at Corneille
lever i de voksnes verden med barnets fantasi. Han har laget flere bilder til H. C.
Andersens eventyr i tillegg til ”Tommelise” (1999) som er med i denne utstillingen.
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Bilde 2: ”Elverhøj” av Per Kirkeby
Eventyret ”Alvehaugen”, eller ”Elverhøj” som
det heter på dansk, er kanskje et av de mindre
kjente eventyrene til H. C Andersen, men også
et av de mer humoristiske. Handlingen foregår
hos den gamle alvekongen som inviterer de
fornemste gjester til ball i Alvehaugen.
Anledningen til sammenkomsten er at
alvekongen gjerne vil gifte bort sine døtre til
”troldegubben fra Dovrefjeld” og hans to
sønner. Elverhøj beskrives nærmest som et
fantasisted hvor gulvet er vasket med
måneskinn og veggene gnidd inn med
heksefett. Denne fantasifulle beskrivelsen kan vi
finne igjen i bildet ved samme navn.
Kunstneren har lagt vekt på et mer
nonfigurativt uttrykk sammenlignet med de
andre bildene, noe som kan gi rom for en friere
tolkning. Det er skraverte felter og tette streker
som dominerer motivet, og i midten er markert
et sentrum som kan være ”den store sal midt inne Elverhøj”. Det er de varme
fargene gult og rødt som dominerer, og disse kan relateres til eventyrets avslutning:
”Nu galer hanen!” sagde den gamle elverpige, som holdt hus. “Nu må vi lukke
vinduesskodderne at ikke solen brænder os inde!” Og så lukkede højen sig.”
Per Kirkeby ble født i 1938 i København. Han debuterte som maler på en
gruppeutstilling arrangert av Den eksperimenterende kunstskole i 1963. Samme år
avsluttet han sine geologiske studier ved Københavns universitet. Kirkebys
kunstneriske produksjon er mangfoldig og omfatter foruten maleri både murstein- og
bronseskulpturer, grafikk, film og en lang rekke litterære utgivelser. Siden slutten av
70-tallet har Kirkeby hatt nær tilknytning til den tyske kunstscene, men hans kunst er
også tydelig rotfestet i den danske og nordiske malertradisjonen med blant andre
Edvard Munch som forbilde.
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Bilde 3: ”Den grimme ælling” av Antonio Saura
Dette bildet er en illustrasjon til eventyret om
”Den grimme ælling”, eller ”Den stygge
andungen” som det heter på norsk. Her har
kunstneren latt fantasien få slippe til og tegnet
dyrene litt annerledes enn slik vi vanligvis
kjenner dem. Bildet er delt i to av en horisontal
linje og hver del har fått sin blåfarge. Blåfargene
kan minne oss om at handlingen i dette
eventyret foregår ved vannkanten. Todelingen
av motivet viser på en symbolsk måte at
andungen, som egentlig er en svane, er isolert
fra de andre dyrene. Disse kan være bilde på
andungene som svanen vokste opp med og som
ertet den, eller på noen av de andre dyrene som
heller ikke ville godta han som var litt
annerledes. Å føle seg ensom og utenfor er noe
de fleste av oss kjenner igjen, og både
eventyret og illustrasjonen kan være gode
eksempler på denne følelsen.
Antonio Saura (1930-1998) ble født i Huesca, Spania. Saura var en selvlært
kunstner, og begynte å male under en lang sykdomsperiode i sin tidlige ungdom. På
begynnelsen av 50-tallet viste hans utstillinger en drømmelignende ekspresjonisme
som allerede da understreket en lett gjenkjennelig stil. Under sitt opphold i Paris fra
1953-55 var han stadig under surrealistisk påvirkning. Bildet ”Den grimme ælling”
(1998), som er Sauras bidrag i denne utstillingen, er typisk for hans fabulerende,
abstrakte ekspresjonisme, og med sin fargeglede uttrykk for en nyorientering. Dette
ble Antonio Sauras siste litografi.
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Bilde 4: ”Prinsessen på ærten” av Günter Grass
Dette bildet skiller seg fra de andre ved at
det er sort hvitt og har fine, tynne linjer,
akkurat som om det skulle vært tegnet
med en blyant. Motivet er prinsessen som
ligger på en ert skjult av tykke madrasser,
i eventyret heter det ”tyve madrasser og
tyve edderdunsdyner”. I følge sagnet
skulle en ekte prinsesse likevel kunne føle
erten, og for denne prinsessen ble det ikke
en god natts søvn. H. C Andersens
prinsesser beskrives ofte som de
smukkeste av de smukke og vakreste i
hele landet, men denne prinsessen er ikke
først og fremst vakker. Hun ser nesten litt sur ut der hun ligger, med en litt stor nese
og langt bustete hår. Bildet mangler noe av den prinsesseaktige stemningen vi
forestiller oss finnes i et slott, men har til gjengjeld en humoristisk undertone.
Günter Grass ble født i 1927 i Gdansk, Polen. I dag er han en innflytelsesrik og
viktig person i etterkrigstidens Tyskland, åndelig, kulturelt og politisk. Med en egen
svart humor, underfundighet og metaforer tegner og skriver han om oss. Fra 1946 til
1956 ble han utdannet som billedkunster og billedhugger, og fra dette gikk det slag i
slag. Siden utgivelsen av romanen ”Blikktrommen” i 1959 har han vært svært
produktiv både som forfatter, som billedkunster og politisk. I 1999 mottok Günter
Grass Nobelprisen i litteratur. I 2002 lot han seg inspirere av H. C. Andersens eventyr
”Prinsessen på erten” og lagde et litografi i sin egen spesielle stil.
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Bilde 5: ”Fyrtøjet” av Håkon Bleken
Eventyret ”Fyrtøjet” handler om en soldat som
treffer en gammel kone. Hun lover ham all verdens
sølv og gull hvis han bare vil krype ned i et hult
gammelt tre og hente et fyrtøy, noen flintsteiner til å
gjøre ild med. Inne i treet møter soldaten tre
hunder, en med øyne så store som tekopper, en
med øyne så store som møllehjul og en med øyne så
store som Rundetårn! Disse hundene blir senere
hans hjelpere og han ender opp som konge og gifter
seg med den vakre prinsessen. Kunstneren har her
avbildet soldaten med en av de tre hundene som
vokter kisten med penger. Stemningen er dunkel,
som man kan forestille seg dypt inne i et gammelt
tre, og den lilla fargen i flere nyanser står i kontrast
til den klare grønne på soldatens kropp og i sirklene i
bakgrunnen. Disse leder vår oppmerksomhet mot hundens store, lysende øynene.
Håkon Bleken ble født i 1929 i Trondheim. Han studerte ved Statens Kunstakademi
i Oslo fra 1949-52, og har siden det vært en produktiv kunstner. Han har også utført
store utsmykningsoppgaver, som kirkeutsmykninger i Trondheim og Oslo, og
utsmykninger på blant annet Stortinget. Bleken har illustrert flere litterære verk,
blant annet Arne Garborgs ”Haugtussa”, som også er en vandreutstilling fra Kunst i
Skolen. I tillegg har han portrettert en rekke sentrale skikkelser i norsk samfunnsliv
som Kong Olav V og bryllupsbildet av Kong Harald og Dronning Sonja. Bleken malte i
begynnelsen abstrakte motiver, men stilen har etter hvert blitt mer figurativ og viser
et tydelig samfunnsengasjement.
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Bilde 6: ”Den lille havfrue” av Aka Høegh
Dette bildet er til eventyret ”Den lille havfrue”.
Kunstneren selv sier hun lar seg inspirere av myter
og sagn, særlig fra hennes hjemsted Grønland. Dette
kan vi ane i hennes versjon av den lille havfruen,
som er litt mystisk der hun sitter blant havets dyr og
planter. Over henne skimtes et lys fra overflaten, det
kan være solens stråler som prøver å nå ned til
havets dyp. Om hun har truffet den unge prinsen
hun etter hvert vil ofre sitt liv i havet og sin vakre
sangstemme for, vites ikke, men hun ser svært
lengtende og tankefull ut. Lange blader av sjøgress i
forgrunnen rammer inn hovedpersonen. I tillegg til
de kjølige blå fargenyansene, har kunstneren brukt
det gule til å gi varme til sitt motiv.

Aka Høegh ble født i 1947 i Qullisat, Grønland, i en stor søskenflokk på åtte jenter.
Hun studerte blant annet på Kunstakademiet i København, og har i tillegg gjort flere
studiereiser til europeiske land samt USA, de vestindiske øyer og Bali. Aka Høegh
forteller selv at hun er inspirert av Grønlands mange sagn og myter som hun ble
fortalt hjemme, og at de har dannet bilder i henne som hun gjerne vil fortelle. Hun
har valgt å tegne disse historiene da hun synes det er lettere å uttrykke seg på papir
enn med skrevne ord. Som kvinnelig kunstner har hun påvirket og inspirert det
kunstneriske miljøet på Grønland, og knyttet kunsten tett til menneskenes hverdag
gjennom sine mange utsmykningsarbeider. Med sitt frodige talent, sine mangeartede
uttrykksformer og store skapertrang er hun dessuten blitt kjent langt utover
Grønlands grenser.
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Bilde 7: ”Den lille pige med svovlstikkerne” av Zwy Milsthein
Det triste eventyret om den fattige lille piken som
prøver å selge fyrstikker en kald nyttårsaften er et av
H. C Andersens mest kjente eventyr. I dette bildet har
kunstneren latt fyrstikkene være hovedmotivet fremfor
den lille jenta. I lyset av fyrstikkene kan jenta se de
deiligste bilder av nyttårsfeiring med gåsestek og det
vakreste juletre. I de små bildene ser vi ansikter som
stirrer ut i luften. Eventyret avslutter med at jenta
tenner på alle fyrstikkene hun har for å holde på bildet
av sin avdøde mormor så lenge som mulig. I troen på
at hun flyr av gårde med mormor til Guds rike, dør den
lille jenta, noe kunstneren inkluderer i et lite bilde
utenfor hovedmotivet. Den gule, varme
bakgrunnsfargen kan gi assosiasjon til fyrstikkenes ild
og troen på at det finnes håp.

Zwy Milsthein ble født i 1934. Han er oppvokst og utdannet i Tel Aviv, Israel. Som
17-åring fikk han et stipend og dro til Paris, hvor han fortsatte sine studier. Her
finner man fortsatt hans bolig og atelier. Milsthein har i mange år tatt i mot elever,
og dannet skole for en helt spesiell fabulerende stil, ”eksistensiell ekspresjonisme”. I
1996 hadde Milsthein et lengre opphold i Odense, hvor han arbeidet i et atelier like
ved museet H. C. Andersens hus. Blant de kunstneriske resultatene fra dette
oppholdet er bildet ”Den lille pige med svovlstikkerne” (1997).
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Bilde 8: ”De vilde svaner” av Lars Bo
Eventyret om de ville svanene handler om den
vakre prinsessen Elisa og hennes elleve brødre
som ble forvandlet til svaner av den onde
dronningen. Bare når solen var på vei ned i havet
ble svanene til prinser igjen. Motivet viser svanene
som flyr på lang rekke ned mot Elisa. De har
kroner på hodet. Himmelen og bakgrunnen er
faretruende mørk, og i horisonten skimter vi solen
på vei ned, mens bølgene skyller inn mot skjæret
jenta sitter på. Kunstneren har valgt et figurativt
uttrykk for å illustrere eventyret, og motivet er lett
å kjenne igjen. Han lar eventyrets hovedpersoner
samtidig være bildets sentrale skikkelser.

Lars Bo (1924-1999) ble født i Danmark og er i dag en internasjonalt kjent grafiker.
Bo begynte sine studier i København, og fortsatte siden i Paris hvor han arbeidet
særlig med raderingsteknikken og ble ansatt som tegner i avisen Le Monde. Han har
hatt utstillinger over det meste av Europa, i USA og Japan. Lars Bo har illustrert flere
bøker, blant disse H. C. Andersens ”Snedronningen” (1968) og ”Den lille havfrue”
(1977). Lars Bo finner sin inspirasjon i eventyrenes fantastiske verden, som han gjør
levende i sine fantasifulle bilder. Han er i sin kunst en fremragende forteller og
fortolker.
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Bilde 9: ”Fugl Føniks” av Carl- Henning Pedersen

”Straffe Engelens flammesværd”.

”Fugl Føniks” er et fabeldyr fra egyptisk mytologi og
ble brukt som et symbol på gjenfødelse. I eventyret
”Fugl Føniks” forteller H. C. Andersen sagnet om
fuglen, og knytter den til Paradisets hage og
syndefallet. Da Adam og Eva ble jaget ut av Edens
hage, falt en gnist fra straffeengelens flammesverd
og antente et fuglerede som lå like under
kunnskapens tre. Eventyret forteller videre at Fugl
Føniks bygger sitt rede i de arabiske landene, og
hvert hundrede år antenner den seg selv, brenner
opp, og en ny Fugl Føniks blir født. H. C. Andersen
plasserer fuglen i Guds skaperverk og identifiserer
den med poesien. I den kunsthistoriske epoken
romantikken, på 1800-tallet, mente man at poesien
var gudskapt og resultat av en guddommelig gnist,
mens her er den snarere et resultat av

Carl-Henning Pedersen (1913-2007), født i København. Som ung drømte han om
å bli komponist eller arkitekt. Under et opphold på Den Internasjonale Høyskole i
1933, traff han Else Alfelt, kvinnen som introduserte han til malerkunsten, og som
senere ble hans kone. I dag kan man oppleve kunstnerparrets verker på CarlHenning Pedersens og Else Alfelts Museum i Herning, Danmark. I likhet med H. C.
Andersen reiste Pedersen på dannelsesreiser. Dette var den obligatoriske
kunstneriske turen til Paris. Her opplevde han verker av blant andre Picasso, Matisse
og Chagall. Da kunstnergruppen COBRA ble startet i 1948, var Carl- Henning
Pedersen, sammen med Corneille, et av de grunnleggende medlemmene. Her fant
han et miljø med likesinnede kunstnere som delte hans ideer om en kunst basert på
frihet, fantasi og spontantitet. Stilen til Carl-Henning Pedersen er fabulerende og
abstrakt i den forstand at bildene ikke gjengir noe virkelig, men snarere stemninger
eller følelser. Det abstrakte formspråket åpner for at man kan bruke sin fantasi og
danne egne personlige fortellinger.
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Bilde 10: ”Historien om en mor” av Arne Haugen Sørensen *
”Historien om en moder” ble skrevet i 1848.
Eventyret forteller historien om en mor som
mister sitt lille barn, og om den natten da
”Døden” kommer for å hente det. Moren gjør alt
for å få sitt barn tilbake, og går igjennom fire
prøvelser. Til tross for at hun ofrer både synet,
håret og synger alle de gamle barnesangene hun
kjenner, må hun til slutt innse tapet av barnet.
Dette er historien om urettferdighet og sorg ved
å miste noen vi er i glade i. Eventyret avslutter
med at moren aksepterer at hennes lille barn
skal til et annet sted. Kanskje følte hun at dette
stedet var bedre enn hva livet på jorden hadde å
tilby? Temaet har vært berørt av Andersen før.
Mest kjent er diktet ”Det døende barn” som han
skrev allerede som 20-åring. Kunstneren Arne
Haugen Sørensen har malt en menneskekropp som forsvinner inn i det svarte,
kanskje er det moren i det hun er på vei inn i den mørke granskogen for å lete etter
barnet. Til høyre ser vi tornekrattet som ber om å bli trykket inn til morens bryst. Til
venstre er motivet lysere og fylt av et slags varmt håp. Kanskje dette kan illustrere
morens håp om en lysere fremtid for det lille barnet?
Arne Haugen Sørensen ble født i København, 1932. Han er en selvlært kunstner
og har flere utenlandsopphold, blant annet i Paris, på Mallorca og Malaga i Spania.
Sørensen arbeider både med grafikk, akvarell og porselensmaling, og en stor del av
hans kunstneriske produksjon er tilknyttet utsmykning av kongelig dansk porselen.
Motivene skildrer livets idyll og redsel, og selv sier Sørensen at man må forsone seg
med livets betingelser. Man må ha ha mot til å leve.
* Vi anbefaler at læreren leser dette eventyret før det presenteres for elevene, da det
omhandler et følsomt tema.
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OPPGAVEFORSLAG TIL UTSTILLINGEN
§

Bildesamtale
Å starte med en felles bildesamtale om et eller flere av verkene kan være en
fin begynnelse i møtet med utstillingen. Samtalen begynner med en ren
beskrivelse av bildet. Det er viktig at elevene går tett på bildet og forteller det
de ser, alle detaljer og elementer. Tolkningen kan komme senere.
Beskrivelsen er viktig for at elevene skal kunne komme nærmere bildet og få
en dypere forståelse for hva det uttrykker. Og så er det veldig morsomt når
man oppdager de små detaljene man ikke ser ved første øyekast.
Samtalen kan ta utgangspunkt i følgende punkter:
1. Beskrivelse
Hva ser du?
Hvem og hva er med på bildet?
Hva holder den/de på med?
Hvor og når foregår det?

2. Fakta om bildet
Hva er bildets tittel?
Hva heter kunstneren?
Når ble bildet laget?
Hvor mange eksemplarer finnes det av dette bildet?
På grafikk er det notert noen tall nederst i høyre eller venstre hjørne som
indikerer hvor mange eksemplarer det finnes av bildet og hvilket nummer det
aktuelle trykket har. Hvert trykk er signert av kunstneren for å vise at han
eller hun har gått god for sitt verk.
3. Tolkning og analyse
Hva mener du er det viktigste i bildet? Hvor finner du dette?
Hvilken stemning synes du bildet har?
Hvilke farger bruker kunstneren?
Hva betyr kunstnerens valg av farger for bildets stemning?
Hva synes du bildet handler om? Fortell om din opplevelse av bildet.
Hva er det i bildet som skaper denne opplevelsen?
Hvilke følelser oppstår i deg når du ser på bildet?
Hva i bildet kjenner du igjen fra eventyret med samme navn?
På hvilken måte kan man si at eventyret og bildet hører sammen?
Etter en felles bildesamtale kan elevene få hvert sitt oppgavekort og velge et
bilde de vil se nærmere på. Kopieringsoriginal til oppgavekortene finner du i
dette heftet.
Bildesamtaler er en fin måte å la elevene øve seg på å beskrive det de ser og
sette ord på de observasjonene de gjør. Samtalene egner seg også godt for
undervisning i fremmedspråk eller for elever med norsk som andrespråk.
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§

Verkstedsarbeid - Papirklipp
H. C. Andersens papirklipp var svært populære blant både barn og voksne, og
en viktig del av hans kunstneriske produksjon. I dag er det bevart omkring
1000
papirklipp og disse er å finne i Det Kongelige Bibliotek i København eller i
museet
H. C. Andersens hus i Odense. Kunstneren selv hadde denne kommentaren til
klippene:

Det hele er Andersens poesi
i klipperi!
Broget, løjerligt alleslags,
alt med en saks!

Mange av klippene er klippet med utgangspunkt i en brett eller akse, og blir
dermed symmetriske. Å brette arket i to er en enkel måte å lage et avansert
motiv. Materialene kan for eksempel være ark i ulike farger, papp, silkepapir,
avispapir, brukte magasiner, sølvpapir, plast, stoffrester osv. Klippene kan
limes på papp, ark eller stoff og stilles ut i en egen utstilling.
For mer bakgrunnsinformasjon om H. C. Andersens papirklipp se
internettsidene til det Kongelige Bibliotek i Købenahvn:
http://www.kb.dk/elib/mss/hcaklip/intro.htm
Tverrfaglige oppgaver
§

Eventyrillustrasjoner (Fag: Norsk, kunst og håndverk)
Bruk utstillingen og la elevene se nærmere på hvordan illustrasjoner kan
tilføre innholdet i en tekst noe. Finn flere eksempler på illustrasjoner til H. C.
Andersens eventyr og la elevene sammenligne. Billedbøker har ofte fargerike
illustrasjoner som dekker hele boksiden. Bruk skolens eget bibliotek og la
elevene finne eksempler på illustrerte eventyr.
Oppgaven kan ta utgangspunkt i disse punktene:
• Hva legger kunstneren vekt på i bildet?
• Hva slags uttrykk har bildet? (Naivt, realistisk, abstrakt eller fantasi)
• Hvilken målgruppe tror du kunstneren henvender seg til?
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Eksempler på illustrasjoner til H. C. Andersens eventyr finnes på nettsidene
http://www.fortaellinger.frac.dk/
Flere av kunstnerne representert i utstillingen har også illustrert andre eventyr
eller litterære verk. Bruk biblioteket, internett og andre kilder til å finne flere
eksempler. Elevene kan for eksempel velge en kunstner og fordype seg i
dennes kunstneriske produksjon.

§

Den grafiske teknikken (Fag: Kunst- og håndverk, samfunnsfag)
Bruk utstillingen og la elevene diskutere den grafiske teknikken. Ta
utgangspunkt i vedlegget ”Hva er grafikk?”. Målet er å få elevene til å forstå
hvordan trykkemetoden fungerer og hvilke muligheter den gir når man skal
lage et bilde.
La elevene få trykke selv. Motivet kan være inspirert av et eventyr eller annen
tekst, eller være fri fantasi. Denne aktiviteten kan man variere etter alder og
hvor mye tid man har. Potettrykk er en enkel måte, linosnitt er mer avansert.
Grafikk er en svært gammel teknikk for reproduksjon og tema egner seg også
for fordypning i trykketeknikkens historie. Begynn med de kinesiske
tresnittene på 700-tallet, til boktrykkerkunsten i Europa på 1400-tallet, og se
hvordan grafikk i dag er en utbredt kunstform som henger på veggene i
mange norske hjem.

§

Å lage teater (Fag: Norsk, fremmedspråkene, drama, samfunnsfag)
Flere av H. C. Andersens eventyr er skrevet om til skuespill. Elevene kan bli
enige om hvilket eventyr de vil dramatisere, og lage en teaterforestilling. La
elevene selv få velge hvilken tidsepoke de vil legge handlingen til. En annen
mulighet er at elevene velger et av bildene i utstillingen og dramatiserer den
scenen bildet skal forestille, og lager en ny fortsettelse på historien. Her kan
de tradisjonelle eventyrene få nye og spennende avslutninger.
Eksempler på eventyr er ”Keiserens nye klær”, ”Piken med fyrstikkene” og
”Svinedrengen”.

§

Eventyr på mange språk (Fag: Fremmedspråkene)
Verkene til H. C. Andersen er oversatt til omkring 150 ulike språk. La elevene
lese eventyrene på et fremmed språk og sammenligne med den norske eller
danske versjonen. Er noe blitt forandret i oversettelsen? Se på ord, innhold og
stemningen i bildet.
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Elevene i grunnskolen kan arbeide med engelske oversettelser av eventyrene.
Eventyret ”The princess and the pea” er et kort og greit eksempel.
Oversettelsen av dette eventyret finnes på nettsidene
http://www.fortaellinger.frac.dk/
For elevene på ungdomstrinnet kan man arbeide mer med teksten, som også
finnes på fransk, tysk og spansk. Bruk bildene i utstillingen sammen med
eventyrtekstene. La elevene prøve å finne ut hvilket avsnitt i eventyret
kunstneren vil beskrive med sitt bildet.

§

Faktaplakat ”1805-1875” (Fag: Samfunnsfag, natur- og miljø)
Det skjedde mange forandringer i samfunnet på 1800-tallet som fikk
konsekvenser for H. C. Andersen og hans samtidige. På faktaplakaten ”18051875” finner elevene stikkord om noen av disse forandringene. Hvordan
påvirket den teknologiske og vitenskaplige utviklingen hverdagen?
Bruk faktaplakaten og finn temaer innenfor historie eller natur- og miljø som
elevene kan fordype seg i. Dette kan for eksempel være oppfinnere og
oppfinnelser, kjente personer eller historiske hendelser.

§

H. C. Andersens verk (Fag: Norsk, samfunnsfag)
I ”Skyggebilleder” fra 1831 finner man følgende dikt:

En forgrund med en Smule Grønt
Et Træ- men det må være Kjønt
En luft, og saa er det forbi,
Saa har man strax et Malerie!
Men til et Digt? Hva skal der meer?
Her strax man et for Øiet ser.
H. C. Andersen skrev ikke bare eventyr. Blant hans litterære produksjon finnes
også dikt, romaner, noveller, reiseskildringer, biografiske arbeider,
humoristiske småstykker, skuespill og syngestykker. Bruk faktaplakaten ”Visste
du at...” som utgangspunkt og finn ut mer om hans liv og verk.
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KOPIERINGSORIGINAL: Oppgavekort til bildesamtale

Oppgavekort
Hva ser du på bildet?

Hva synes du bildet forteller?

Hva ser du på bildet som du kjenner igjen fra eventyret?

Lag din egen illustrasjon til eventyret!

Oppgavekort
Hva ser du på bildet?

Hva synes du bildet forteller?

Hva ser du på bildet som du kjenner igjen fra eventyret?

Lag din egen illustrasjon til eventyret!
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NYTTIGE INTERNETTADRESSER
•

Den offisielle jubileumsnettsiden: http://www.hca2005.com

•

Hjemmesidene til H. C. Andersen-senteret ved Syddansk universitet:
http://www.andersen.sdu.dk/

•

Norsk side med linker mm til hjelp for lærere:
www.lu.hiof.no/~ra/andersen.htm

•

H. C. Andersens tegninger i Odense:
http://www.odmus.dk/andersen/tegning/billedstart.asp

•

Portretter av H. C. Andersen:
http://www.odmus.dk/andersen/portraet/billedstart.asp

•

Papirklipp i Det Kongelige Bibliotek, København:
http://www.kb.dk/elib/mss/hcaklip/index.htm

•

Papirklipp i H. C. Andersens hus, Odense:
http://www.odmus.dk/andersen/klip/billedstart.asp

•

Eventyrene på dansk i kronologisk rekkefølge:
http://www.kb.dk/elib/lit/dan/andersen/eventyr.dsl/

•

Eventyrene på flere språk:
http://www.fortaellinger.frac.dk/

•

Adressen til Galleri M i Danmark:
http://www.galleri-m.com/
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Vedlegg 1
HVA ER GRAFIKK
Grafikk er et kunstnerisk uttrykk som lar seg reprodusere i flere eksemplarer. Et
grafisk blad er et avtrykk fra en treplate, metallplate, en stein eller annet materiale
hvor kunstneren selv har bearbeidet flaten og skapt et bilde.
Det råder usikkerhet om grafikkens opprinnelse, men vi vet at kineserne trykket
tresnitt allerede på 700-tallet.
I Europa ble de første grafiske blad trykket på 1400-tallet. Motivene var illustrasjoner
til religiøse skrifter. Etter hvert fikk grafikken et mer kunstnerisk uttrykk.
Grafiske blad er som oftest signerte. Nå signerer og nummererer kunstneren helst
hvert enkelt trykk med blyant under bildet. Står det f eks 10/15, betyr det at dette
trykket er nr.10 i en serie på totalt 15 trykk. Står det ”Prøvetrykk”, er trykket laget
før platen – eller steinen – var helt ferdig bearbeidet.

KORT OM GRAFISKE TEKNIKKER
Vi deler gjerne grafikk inn i fire hovedgrupper:
1) Høytrykk, som omfatter tresnitt, trestikk (xylografi) og linoleumssnitt. Her ligger
de fargede partiene på trykkplaten høyere enn de ufargede.
2) Plantrykk – eller litografi. Her ligger de fargede partiene i samme plan.
3) Dyptykk, som omfatter kobberstikk, koldnål, etsning, akvatint og mezzotint. Her
ligger de fargende partiene nedsenket i platen.
4) Stensiltrykk, som omfatter serigrafi / silketrykk og sjablongtrykk.
HØYTRYKK
Tresnitt
Tresnitt er den eldste og enkleste teknikken. Til tresnitt kan man bruke en vanlig
planke, men som regel brukes en spesiell finerplate av bjerk og furu. Motivet skjæres
ut med kniver og jern som ligner på vanlig snekkerverktøy.
Det er selve motivet som står igjen, og partiene rundt skjæres vekk. Det som fjernes
blir hvitt på det ferdige trykket. Med en valse legges så sverten eller fargen på, slik
at den bare fester seg på de opphøyde partiene (motivet). Ved fargetresnitt brukes
vanligvis en plate for hver farge. Et papir legges så over platen og presses mot
denne. Når vi løfter opp papiret, har vi fått et speilvendt trykk.
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Linosnitt
Linosnitt lages på samme måte som tresnitt, men motivet skjæres ut i en
linoleumsplate. I et tresnitt ser vi gjerne spor av årringer i de fargede flatene, mens i
linosnittet blir disse flatene helt ensfargede.
PLANTRYKK
Litografi
Litografiet ble oppfunnet i Tyskland i 1798. Litografen tegner med en fet stift –
litografstiften – på en spesiell fin, porøs og planslipt kalkstein (litografstein). I den
senere tid har man også brukt spesielt preparerte zink- og aluminiumsplater.
Steinen kan slipes glatt eller kornet, alt etter den virkning man søker å oppnå. I
stedet for stift, kan man bruke en fet tusj og lage en pennetegning på steinen. Hvis
man vil ha hvite striper i det sorte, kan man ripe dem fram med nål eller kniv.
Når tegningen er ferdig på steinen, behandles steinen med syre for å forsterke dens
porøsitet der hvor det ikke er tegnet. Deretter fuktes den med en svamp, før fargen
valses inn. Fargen er fet, og siden fett og vann ikke går sammen, legger fargen seg
bare på de stedene hvor det er tørt (fett) – det vil si der hvor motivet er tegnet.
Papiret legges over steinen, og begge deler føres gjennom en presse under stort
trykk. Når papiret løftes av, har vi et nøyaktig speilvendt trykk av tegningen på
steinen.
Ved fargelitografi brukes en stein for hver farge. Ved overtrykk kan man få frem
blandingsfarger. Blått og gult trykket over hverandre blir grønt, blått og rødt blir
fiolett osv. En stor fordel ved litografiet er at en kan ta uendelig mange likeverdige
trykk. Teknikken har derfor vært mye brukt til plakater og illustrasjoner til bøker og
tidskrifter.
Litografiet byr på rike muligheter: det kan ligne en krittegning, en pennetegning eller
en kombinasjon av disse. Likevel har litografiet en helt egen, spesiell karakter.
DYPTRYKK
Kobberstikk / koldnål (radering)
Ved denne metoden ligger fargene eller sverten i fordypninger i en metallplate. Ved
kobberstikk bruker man en gravstikkel som pløyer inn furer i metallet når man risser
inn motivet.
Ved radering bruker man en koldnål for å risse i platen. Koldnålen holdes som en
penn og kan behandles nesten like fritt.
Når papiret blir presset mot metallplaten vil fargen som ligger i fordypningene bli
overført til papiret.
Etsning
En annen måte å lage fordypninger på er å etse dem. Ved strek-etsning dekkes
platen først med en syrefast etsegrunn, som hovedsakelig består av voks, harpiks og
asfalt. Man riper i etsegrunnen med en nål, slik at metallet blir bart der man vil det
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skal være sort på det ferdige trykket. Etter dette legges platen i et syrebad.
Etsetiden avgjør styrken av streken.
Ønsker man streker i forskjellige valører, må det etses i flere omganger. Etsning er
en friere teknikk enn f eks kobberstikk. Gjør man feil kan de lett dekkes over med
etsegrunn.
Akvatint
Akvatint er en etsemetode som gir valører i flatene. Over det partiet som skal
trykkes, drysses det med harpikskorn. Når platen varmes opp smelter kornene og
fester seg til metallet. Harpikskornene fungerer som små øyer av dekkgrunn som det
etses fordypninger rundt. Ferdig trykket får man en mørk flate full av hvite prikker.
Flatens mørkhetsgrad er avhengig av harpikskornenes størrelse og hvor lang
etsetiden er.
Akvatint blir gjerne kombinert med streketsning. Man kan skravere inn detaljer med
stikkel og nål på en etset plate, eller man kan strø harpikskorn på en
kobberstikkplate for å få fram valører.
Mezzotint
I mezzotint arbeider man ikke med streker, men med flater og valører. Det lages tett
i tett med små fordypninger i metallplaten. Dette gjøres med et bredt taggete
redskap, kalt en rokker. Denne metoden gir en dyp, mørk og fløyelsaktig fargetone.
Ønsker man seg lysere toner, oppnår man det ved å polere platen slik at sverten ikke
fester seg. Man arbeider seg altså fra det mørke og opp i lyset.
For alle dyptrykksmetodene må man – etter at motivet er klart – smøre trykkplata
inn med trykksverte. Sverten må komme godt ned i alle riper og fordypninger i plata.
Deretter blir overflaten av plata pusset ren, slik at sverten nå bare ligger nede i
fordypningene. Trykkpapiret legges på, og plata og papir føres gjennom en
trykkpresse som har så kraftig trykk på valsene at sverten presses opp fra
fordypningene og fester seg på trykkpapiret.
STENSILTRYKK
Den fjerde av grafikkens hovedteknikker er basert på stensiler eller sjablonger.
Hovedpoenget er at bunnmaterialet har åpne og tette partier som henholdsvis slipper
og ikke slipper igjennom trykkfarge. Bunnmaterialet består av en finmasket duk som
er spent opp på en ramme av tre eller metall. Duken, som vanligvis laget av et
syntetisk materiale, kan dekkes til på de stedene man ikke skal ha farge, med lim,
lakk, plastfilm eller med sjablonger som blir festet til duken. Innfarging og trykking
foregår i en operasjon. Et papirark legges under rammen med den ferdig
bearbeidede duken. Trykkfargen legges langs innsiden av den ene rammekanten og
dras over duken med en rakel, hvor fargestoffet presses gjennom dukens åpne
partier. Man må ha en ramme for hver farge, og det er ikke mulig å blande farger
ved overtrykking.
De vanligste formene for stensiltrykk er silketrykk / serigrafi og sjablongtrykk.
Serigrafi blir mye brukt i industrien, ved trykking av stoffer, plakater og andre
trykksaker. Teknikken er i dag også utbredt som et viktig kunstnerisk uttrykksmiddel.
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KUNST I SKOLEN
Kunst i Skolen (KiS) er en frittstående medlemorganisasjon som
i over seksti år har tilbudt et bredt utvalg kunstpedagogiske tjenester
og materiell produsert spesielt for undervisningsinstitusjoner.
Kunst i Skolen har som formål:
• Å arbeide for at visuell kunst skal få en sentral plass
i lærings- og holdningsdannende arbeid i skolen.
• Å bidra til å vekke interessen for og gi kunnskaper om visuelle
uttrykksformer slik de er kommet til uttrykk i tidligere tider og i dag.
• Å sette i verk tiltak som gir opplevelser, og som utvikler kunstforståelse,
skapende evner, kritisk sans og følsomhet overfor visuelle uttrykk.
Vår hovedoppgave er produksjon og administrasjon av kunstutstillinger som
turnerer mellom skoler i hele landet. Når skolene mottar en utstilling følger
det med skreddersydde undervisningsopplegg med referanser til målene i
Kunnskapsløftet. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen
skolebarn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst.
For å gi skolene læremidler med godt bildemateriale, produserer vi digitale bildepresentasjoner med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design. Vi arrangerer årlige
lærerkurs og studiereiser, og kan bistå skolene i forbindelse med kunstinnkjøp.
Medlemmer mottar månedsbrev med informasjon om nye
utstillinger, bildepresentasjoner, kurs og månedens bilde.
Medlemmer får også rabatt på kunstkjøp i vårt galleri.
Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag.

Kunst i Skolen
Kongens gate 2
0153 Oslo
23 35 89 30
Org.nr. 970 133 402
kis@kunstiskolen.no
www.kunstiskolen.no
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KOMPETANSE
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