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Valg av tema 
 

I fordypningsoppgaven valgte jeg å jobbe med emnet fotografi. Min interesse for fotografi 

har vokst siden jeg startet på videregående. I tillegg har jeg pratet med mine foreldre om da 

de holdt på med fotografi på fritiden og dette inspirerte meg til å utforske fotografi enda 

mer. I starten av 2. klasse fikk jeg et jobbtilbud på Nesodden av en kunstner som heter Else 

Krogh-Hansen, hvor jeg skulle dokumentere kunstfestivalen som hun arrangerte. Jeg tok 

denne muligheten for å få erfaring om hvordan det er å jobbe med et prosjekt utenfor 

skolen. Dette var en god opplevelse og erfaring som gjorde at interessen min vokste enda 

mer. For rundt ett år siden begynte jeg å komme mer og mer inn i sjangeren blackmetal og 

ble veldig interessert i dette. Dette satte grunnlaget for temaet til fordypningsoppgaven.  

Som tema for fordypningsoppgaven valgte jeg problemstillingen: Hva er det estetiske og 

symbolske uttrykket til norsk blackmetal og hvordan påvirker dette identitet og 

gruppetilhørighet? I den teoretiske oppgaven konkluderte jeg med at folk som tilhører et 

slikt miljø ikke klarer å passe inn i de «vanlige» mainstream miljøene og at de heller søker 

etter andre måter å kommunisere på og uttrykke seg, men det må også være en balanse 

mellom hvordan man kommuniserer innad og utad i miljøene for at uttrykket ikke skal bli for 

drøyt eller ekstremt.  

I den praktiske oppgaven valgte jeg å dokumentere et blackmetal band ved navn Mortiferuz, 

med fokus på det visuelle utrykket på 90-tallet i Norge. Jeg har tatt inspirasjon fra bilder som 

er tatt fra 90-tallet i blackmetal miljøet.  

 

Figur 1, https://www.huckmag.com/art-and-culture/film-2/the-twisted-true-story-behind-true-norwegian-black-metal 



Prosjektbeskrivelse 
 

Fotoprosjektet handler om hvordan bandet Mortiferuz uttrykker seg. De er et «up and 

coming»-band fra Oslo som består av Alejandro Peralta og Lars Thomas Ringen. Selv om 

koronaen herjer i Oslo, stopper det ikke dem å holde på med musikk og fotografering, med 

regjeringens anbefalinger i bakhodet selvsagt. I utgangspunktet skulle bildene bli tatt i den 

beryktede kjelleren på Neseblod. Dette lot seg ikke gjøre på grunn av en ny nedstengning i 

Oslo. Derfor måtte bildene bli tatt ute i ruinparken i gamlebyen som funket veldig bra. 

Ruinparken byr på mye av tagging på vegger samt ruiner og man får en gotisk stemning når 

man er ved Hallvardskatedralen. Ved å ta bildene i et slikt miljø, prøvde jeg å skape en 

liknende stemning ut ifra bildene med symboler og det personlige uttrykket til bandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeidsprosessen 
 

Starten 
 

Tanken på prosjektet kom rett før sommeren 2020. Over sommeren drodlet jeg mye over 

ideen og kom etter hvert i kontakt med Kenneth Neseblod som eier Neseblod Records. 

Gjennom han fikk jeg kontakt med bandet Mortiferuz. Jeg fikk kontakt tidlig, men startet 

ikke fotograferingen på grunn av korona og bandets tilgjengelighet.  

Det var ikke mye jobb i forarbeidet siden dette er et dokumentar foto-prosjekt. Jeg så for det 

meste på bilder og noterte meg det jeg ville få frem i bildene og ulike «shots» jeg ville prøve 

ut. I tillegg valgte jeg et Fujifilm X-T10 sammen med en Fujinon 18-55 mm linse. Jeg hadde 

også tenkt til å bruke en håndholdt blitz med stativ, men siden det ikke ble mulig å bruke 

kjelleren på Neseblod, ble det ikke noe av.  

Med alt utstyret i boks, måtte jeg bli kjent med bandet og få dem til å føle seg komfortable. 

For at det skulle gå i hop med prosjektet, måtte jeg finne ut av hvordan stil de hadde, samt 

tanker og meninger om musikken og deres eget uttrykk.  

Fotograferingen 
 

Jeg fotograferte den 4. mars og hadde tenkt til å få til å prøve å vente til nedstengingen av 

Oslo var over. Dette lot seg ikke gjøre dessverre på grunn av mangel på tid og korona. Ellers 

var det en bra dag å ta bilder på, jeg tok til sammen i overkant av 250 bilder og var klar hele 

tiden med kameraet for å få de bildene jeg trengte til oppgaven. Rett før vi begynte å 

fotografere måtte vi få sminket Alejandro og Lars Thomas, dette tok en times tid, men kunne 

tatt enda lenger tid dersom jeg ikke hadde fått hjelp av venninnen min Johanne Bernstein 

Flem.  

 

 



Utvalg og bilderedigering 
 

Utvalget av bildene skjedde i Adobe bridge og redigeringen i Camera raw og Adobe 

Photoshop. Jeg valgte dette fordi det er det jeg har blitt lært på skolen og det er en ryddig 

måte å jobbe på. Jeg jobbet fra en SSD som jeg tok med meg frem og tilbake fra skolen slik at 

det skulle være lett å jobbe hjemme og på skolen.  

Jeg gikk gjennom bildene i Bridge og markerte de bildene jeg skulle jobbe videre med, 

deretter jobbet jeg med bildene i Camera raw. Siden kornene man kan legge på i Camera 

Raw blir for mye og ser unaturlig ut, brukte jeg et gratis filmstock filter som jeg la oppå bildet 

som et justeringslag i Photoshop for å få frem litt støy i bildet. 

 

Figur 2, filmstock filter 

  

Tanken bak å bruke filteret kom av at bildene jeg tok inspirasjon fra er tatt på 

engangskamera og har naturlige korn på filmen. Jeg var forsiktig med filteret og ville ikke at 

det skulle bli overveldende med kornene på bildene. Støvkornene fjernet jeg siden disse ble 

forstyrrende. Dette gjorde jeg i Photoshop.  

Jeg valgte ut 10 bilder som ble til en serie og tanken var at jeg skulle printe ut bildene i et 

format på 60x90 og henge opp bildene i rammer, dette ble vanskelig nå med korona og jeg 

håper på å få til dette når skolen åpner igjen.  

 



Produksjon 
 

Planen er at jeg skal finne rammer og printe ut bildene i et format på 60x90 på matt papir. 

Grunnen til at jeg valgte matt ovenfor «glossy» er fordi jeg ikke liker gjenskinnet som oppstår 

når det er lys som treffer bildene. Dette blir det mindre av dersom man velger matt papir. 

Som nevnt ovenfor er det ikke mulighet for dette nå på grunn av at skolen er stengt.  

Jeg velger å printe de ut i dette formatet fordi jeg syntes det beste er å se på et bilde når det 

er blåst opp. Bildene er tatt i Raw-fil og deretter eksportert til høykvalitet JPEG-fil, så dette 

er ingen problem. Da jeg tok testtrykk fant jeg fort ut at jeg måtte gjøre bildene mine lysere 

på grunn av at de var ganske mørke da de ble printet ut på testtrykket. Dette skyldes at vi 

blir lurt av PC skjermene til å tro at bildet er lysere enn det de faktisk er.  

Planen blir derfor å ta noen prøvetrykk og dersom det trengs, gjøre noen justeringer og så 

printe ut bildene. 

Lars Thomas spurte også om å få brukt to av bildene i serien min til å trykke på det 

kommende albumet deres, noe jeg sa ja til så lenge de krediterte meg i albumet. I tillegg er 

det en god ting å få arbeidet sitt trykket på ulike format fordi det kan skape nye muligheter 

for jobb i etterkant.  

Albumet vil se slikt ut: 

 

 

 

 



 
Refleksjon 

 

Jeg har laget en liten bildeserie om norsk blackmetal ved å ta bilde av bandet Mortiferuz. 

Selv om det var en treig oppstart med å ta bildene fikk jeg god tid til å planlegge fotoshooten 

og planlegge til en viss grad hva slags bilder jeg ville ta. Jeg hadde god dialog med både 

Kenneth Neseblod i håp om å få tatt bildene i kjelleren på Neseblod, samt Lars Thomas for å 

få avtalt tid til fotoshooten. Dette gjorde at jeg ikke stresset så mye med når jeg skulle ta 

bildene nettopp fordi jeg var alltid i dialog med de påvirkede i prosjektet. Jeg har lært at en 

god dialog med de man tar bilder av er essensielt til å få prosjektet slik man vil og for at det 

skal bli gjennomført på en god måte, uten misforståelser. Jeg måtte være direkte med Lars 

Thomas og Alejandro om at jeg hovedsakelig tok bilder til fordypningsoppgaven og at jeg 

kom til å styre hvordan shooten kom til å gå. De spurte om å få brukt to av bildene til album 

cover på den nye skiva deres, noe jeg sa ja til dersom jeg ble kreditert i albumet. De forsto 

dette godt og lot meg styre.  

Jeg fikk også tilbud om å jobbe for dem en annen gang i fremtiden når de trenger nye bilder 

til promosjon eller enda ett nytt album. Når det er sagt, har jeg også lært at når man er 

imøtekommende og ærlig med folk så skaper man gode kontakter og jobbmulighetene 

begynner å oppstå. Alle prosjektene og jobbene jeg har fått er som regel via kontaktene 

mine og folk jeg kjenner. Dette er noe som jeg kommer til å ta med meg videre i livet, det er 

utrolig viktig å ha gode kontakter fordi det skaper jobbmuligheter. Det er viktig å behandle 

alle likt og på en god måte slik at man skaper et godt navn for seg selv og at folk har lyst til å 

ansette deg eller gi deg fotooppdrag.  
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