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Innledning 
 
I den teoretiske delen av avslutningsoppgaven fordypet jeg meg i surfefotografi, og så på 
Leroy Grannis sitt arbeid på 60-og 70-tallet i California. Problemstillingen min endret seg litt 
underveis, men endte på Hvorfor blir Leroy Grannis ansett som en av de mest toneangivende 
surfefotografene fra USA fra sin tid? Jeg ble interessert i hvordan medier kan bidra til å sette 
fokus på og popularisere en kultur, og ble inspirert av sjangeren surfefoto og Leroys 
arbeidsmetode. Jeg så blant annet på Leroy sine bilder og så på virkemidlene motiv, vinkling 
og plassering, timing, utsnitt og komposisjon, og forutsetningene utstyr og metode. 
Gjennom oppgaven så jeg hvordan disse faktorene er brukt til å skape et bilde av aktiviteten, 
og kom frem til at jeg ville fokusere på noen av disse videre med i den praktiske oppgaven. 
 
Jeg vil følge i Leroy sine fotspor, og prøve meg på nisjen som er surfefotografi. Da Leroy 
startet som surfer og ble introdusert til foto først som godt voksen, har jeg først og fremst 
erfaring innen foto, og surfing er min ukjente faktor. Jeg ønsker med dette ikke å kopiere 
eller gjenskape Leroy sine bilder, men heller å bruke dem og virkemidlene som inspirasjon. 
Det jeg ble mest inspirert av etter analysen av virkemidlene var måten han ved en nær 
plassering, perspektiv og vidvinklet utsnitt, skapte nærhet til surfesituasjonen og skapte 
bilder som ga meg som tilskuer en medfølelse.  
 
Det jeg altså vil ta med meg fra Leroy Grannis er derfor hans bruk av virkemidlene omtalt i 
den teoretiske oppgaven, og hans måte å nærme seg motivet på surfebrett og få en surfers 
perspektiv på motivet. Ettersom jeg ikke er en erfaren surfer må jeg kanskje justere den siste 
ambisjonen om å surfe mens jeg tar bilder, men jeg vil da på andre måter nærme meg 
motivet mitt. Jeg begrenser oppgaven til å lage en bildeserie med fotografier som viser hele 
situasjonen rundt surfingen ett sted med folkene, omgivelsene, og ikke bare de vellykkede 
surfesituasjonene, i takt med Leroy Grannis’ arbeid. Jeg vil finne et sted der jeg kan være, 
oppleve og dokumentere surfesituasjonen. En stor del av prosjektet vil derfor bli selve turen 
og opptakene. 
 
 
  



 20-MED-6 

 4 

Forarbeid – Prosjektering 
 
Jeg startet med å søke etter sted. På grunn av pandemien var jeg begrenset til Norge, og det 
er starten på den første utfordringen. Norge er ikke uten gode surfesteder, men alle er langt 
unna (rundt en halv dags kjøretur). Jeg trengte et sted der det er sjanse for gode bølger nå 
om vinteren og der det er et aktivt surfemiljø. Jeg sjekket rundt og fant Stad, som ikke er like 
langt som til det kjente Lofoten, men med en gunstig vinkel for vinterbølger og et surfemiljø. 
Jeg så også på Jæren, men da det var like langt å kjøre til, så jeg mest verdi ved Stad. Der er 
det folk som bor hele året i vikene, og flere overnattingssteder basert på surfing, pluss 
fantastisk natur. 
 
Så var det utfordring nummer to – utstyr. Ettersom prosjektet mitt var å ta bilder i vannet, 
trengte jeg vanntett utstyr. Det var viktig for å komme nærme fysisk og ikke bruke et kamera 
med mye tele lenger unna. Jeg kontaktet alle de fotofaghandlerne jeg fant i Oslo-området og 
forklarte at jeg trengte å låne noe vanntett utstyr, og at jeg selv har et Canon 6D kamera. 
Dessverre fikk jeg ikke napp hos noen, dersom jeg ikke ville kjøpe helt nytt utstyr.  
 
Samtidig med dette søkte jeg opp surfefotografer, og kontaktet dem med tekniske spørsmål 
for å lære så mye jeg kunne på forhånd. Ikke alle svarte, men de som gjorde det 
understreket hvor vanskelig og noen ganger farlig det kan være for en som ikke har gjort det 
før å jobbe med fotografering i vannet i de samme bølgene som surferne. Jeg var klar over 
dette, og hadde beregnet det, men tok det likevel innover meg. Da ble det ekstra viktig for 
meg å kontakte noen på Stad for å kunne ha en veileder, ikke nødvendigvis med fotografi, 
men som en erfaren surfer eller person som kjenner farene i havet.  
 
Noe jeg også fikk fra fotografene, var tips til utstyr – og noen beskrev nytt og veldig dyrt 
utstyr, mens en tipset meg om Nikonos-kameraene. Jeg sjekket dette ut med en gang på 
Finn og fant noen til en grei pris. Da dette ble en reell ide var en av de positive sidene at 
prosjektet nå kom enda nærmere Leroy Grannis’ situasjon, fordi det er et analogt kamera. 
Jeg endte med å kjøpe et Nikonos IV-A kamera med et 35 mm og et 80 mm objektiv, og noe 
closeup utstyr, alt brukt fra Finn. 
 
Kort etter fikk jeg hentet kamera hjem, og så at det virket veldig pent brukt og jeg ble 
kjempespent på å bruke det. Samtidig gir ikke det kameraet så god kontroll på materialet 
som et digitalt et, i tillegg til at jeg ikke visste hvordan det ville fungere i praksis. Det er et 40 
år gammelt kamera og i tillegg har jeg lite erfaring med analog og film. Derfor ville jeg 
supplere med mitt Canon-kamera, og finne et objektiv med en del tele sånn at jeg kunne 
komme nærme også fra land. Og gjennom gudfaren min fikk jeg kontakt med en dykker som 
hadde et Olympus-kamera med vannhus han gjerne ville låne bort. 
 
Da dette med utstyr endelig så ut til å være løst kontaktet jeg Stad Surfing, et gjestgiveri i 
Hoddevik som er drevet av fire unge folk som driver med surfing. Hos dem kan man leie 
utstyr, overnatte og få surfetimer i vika. Jeg skrev en mail der jeg forklarte prosjektet mitt, 
hva jeg hadde lyst til å gjøre og om de kunne hjelpe meg, som surfe- og sikkerhetshjelp og 
som «modell» for fotograferingen. Jeg fikk veldig positiv respons og vi snakket flere ganger i 
telefon om mulighetene og om hvordan de kunne bidra. Vi planla en pakkeavtale og hvordan 
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det kunne foregå rundt en helg – da turen tar en dag hver vei i seg selv, og stedet er 
avhengig av bil og jeg da er avhengig av min far som også jobber i ukedager. 
 
Jeg og min far begynte å planlegge hvilken helg vi kunne ta, og bestemte oss for uke 4, 
kontaktet Stad igjen og begynte å forberede. Men like før kom en ny bølge med corona, og 
det ble umulig for oss å reise. 
 
De neste ukene fortsatte likt, med kun delvis åpning og det var ikke etisk riktig for oss å dra 
opp. Jeg hadde fortsatt utrolig lyst til å dra dit, for å se på det spektakulære stedet og for å 
møte disse menneskene som bor og driver med dette hele året. Selv om det så mørkt ut 
fortsatte jeg å håpe, lagde en oversikt med bilder til inspirasjon, tenkte mye på hva som 
kunne skje og hva jeg ville få ut av prosjektet. Og jeg fant ut at det jeg ønsket hele veien var 
å gjøre et forsøk på noe av det jeg hadde brukt en måned på å skrive om i teorien og som jeg 
hadde sett bilder fra – uansett om jeg feilet, (som jeg var forberedt på å gjøre) eller ble 
værfast der oppe og ikke fikk surfet, så ville jeg forsøke. 
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Shootlist med bilder til inspirasjon. 

 
Jeg kjøpte silikongreas for pakningene og nye batterier, pluss en del filmruller til Nikonosen 
før jeg skulle teste om det var tett. Jeg la det i vann hjemme, og plukket det opp igjen for å 
se om det fortsatt fungerte, noe det heldigvis gjorde. 
 

         
Testing av Nikonos i vann. 

 
Jeg bestemte meg for å sjekke ut alternative steder der jeg ikke trengte å overnatte for å 
komme meg til, og dro en dagstur til Larvik for å sjekke ut området og teste kameraet. Det 
var fint der, og jeg visste at det var folk som surfet i ny og ne, men så også at det ikke så ofte 
var gode nok bølger til det.  
 
Men, kun få dager etter dette igjen, virket det endelig som at restriksjonene rundt corona 
lettet litt. Vi undersøkte nøye reglene både i Oslo og på Stad, og kom frem til sammen med 
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de fra Stad Surfing at vi kunne komme. Huset skulle være nesten tomt og de forventet at 
bølgene, som hadde vært borte lenge, skulle komme tilbake. 
 
Før turen var vi nødt til å gjøre forberedelser som å hente Olympus-kameraet. Dette 
kameraet var ganske tungt, det er vanligvis brukt under vann der man ikke kjenner 
tyngdekraften på samme måte. 
 

 
Utstyr under pakking. 

 
Jeg fikk fremkalt filmen jeg tok i Larvik og så at det hadde utrolig fint uttrykk i lys, farge og 
dybdeskarphet. Men jeg innså også at det objektivet jeg brukte, 80 mm, kuttet utsnittet på 
måter jeg ikke kunne forutse helt og som man ikke kan se i viewfinderen da det ikke er en 
skjerm. Det var en litt viktig erfaring å gjøre før turen, og jeg fikk bekreftet det jeg tenkte 
tidligere også, at jeg kom til å bruke 35 mm mest med Nikonosen. 
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Larvik, Saltstein, tatt med Nikonos og 80mm linse.  
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Prosjektet – fotograferingen 
 
Fredag i uke 6 dro vi fra Nesodden tidlig om morgenen. Vi var på Stadlandet ca halv 6, 
akkurat da solen gikk ned, og vi fikk sett Hoddevika fra fjelltoppene før det ble mørkt. Det 
var en utrolig kontrast fra å kjøre oppe på fjelltoppene med snø og spor fra skikjørere, til 
nede i dalen der det stod surfebrett ved halvparten av husene, og vi var ved havnivå. 
 

         
 

Bildet til høyre viser Hoddevik fra toppen av fjellet. (Tatt med Iphone) 
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Lørdag startet vi med et møte med en av de som jobber hos Stad Surfing, Arno. Jeg forklarte 
prosjektet mitt og hva jeg ønsket å gjøre og få hjelp til. Arno forklarte meg farene og 
egenskapene ved Hoddevik, havunderflaten, bølgene og «rip current» – som bestemmer 
hvordan man bør bevege seg i vannet. 
 

 
 
Mens vi snakket tok jeg det første bildet på turen med Nikonosen, av en surfer innenfra huset. Jeg hadde 
satt inn en fargefilm i Nikonosen og brukte 35mm objektivet. (uredigert bilde) 

 
Arno ga oss utstyr som vi skulle få låne hele helgen, og etter vi hadde tatt på våtdrakter dro 
vi ned på stranden.  
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Jeg tok noen flere bilder på vei ned til stranden av Arno som bar brettet, samtidig som jeg justerte blender 

og fokusavstand. (uredigerte bilder) 
 
 

Vi fikk teori og tørrtrening med Arno på stranden mens solen dukket opp. 
 

 
Jeg tok et raskt portrettbilde av han, og kan ikke ha justert innstillingene. (uredigert bilde) 
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Bølgene hadde kommet tilbake til Hoddevik, og det var en del som surfet allerede. Jeg hadde 
litt kontroll på brettet, men merket raskt – som Arno også hadde fortalt, at jeg ikke hadde 
nok kontroll til å også ha kameraet med meg. Jeg gjorde da min plan B, å legge surfebrettet 
på stranden og ta kamera med i vannet. Jeg startet med Nikonos-kameraet, og etter noen 
timer fikk jeg teken på å stå imot bølgene uten å bli dratt under, bruke kameraet effektivt, 
og jeg begynte å skjønne bølgene og opplevde at jeg timet riktig mer og mer. Jeg prøvde 
også med Olympusen i vannet litt, men ble så raskt sliten i armene at jeg ikke lenger hadde 
god nok kontroll. 
 
Etter denne første økten hadde jeg allerede erfaringer om bølgene og hva som var mulig og 
ikke. For eksempel innså jeg at plasseringen min i forhold til surferne avhenger av hvor jeg 
fortsatt kan stå i vannet og hvor langt inn mot stranden surferne kommer på bølgene. Jeg ble 
likevel håpefull på at jeg kunne få til en hel analog bildeserie fordi det gikk så bra med 
Nikonosen. Dessverre ble jeg satt litt tilbake av min begrensede erfaring og vane med 
analoge kameraer, fordi etter jeg hadde tørket kameraet glemte jeg å rulle filmen tilbake før 
jeg åpnet kameraet for å bytte filmen, og eksponerte alt for lys. Jeg rullet den fortsatt inn i 
hylsteret sitt og satt inn en ny film, men nå ganske stresset og skuffet. Jeg visste at jeg hadde 
tatt fine bilder, og at man ikke gjenskape noe slikt. Jeg tvilte på om jeg skulle sikre meg og gå 
over til de digitale kameraene i stedet, men jeg kom frem til at jeg ikke ville gi opp på det 
som ville gi meg det resultatet jeg ønsket. 
 
Noen timer senere dro jeg ut i vannet igjen, uten brett og prøvde å ta igjen noen av bildene 
jeg mistet. Da var lyset ganske begrenset og bølgene sterkere og større og vanskeligere å stå 
imot.  
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Jeg stod opp tidlig på søndagen og rakk å ta noen bilder av omgivelsene og i utstyrsbua før 
jeg kledde om og gikk ned på stranda.  

 
Bilde fra av brettene i utstyrsbua. (uredigert bilde) 

 
Hoddevik ligger i bunnen av en dal omgitt av to lange bratte fjell, som gjør at sola og lyset 
kun treffer en liten del av vika i et par timer. Planen var derfor å komme seg ut tidlig nok til å 
rekke disse gyldne timene. Bølgene var blitt kraftigere og det var mer vann som ble sirkulert 
og derfor mer strøm, og vanskeligere å ta bilder. To ganger i løpet av denne dagen fikk jeg 
trøbbel med Nikonos-kameraet, slik at en rull med film forsvant inn i hylsteret etter kun et 
par bilder, og halvparten av en annen film ble eksponert for lys. Etter dette tok jeg en pause 
og vurderte mulighetene mine. Et stort problem jeg hadde oppdaget i flukt av feilene som 
hadde oppstått med filmen og kameraet, var at jeg ikke hadde flere ruller med fargefilm. 
Enda en erfaring jeg gjorde som uerfaren analogkamera-bruker, hvor mye film man faktisk 
bruker over så mange dager, og at det kan skje ting som gjør at man bør ha med ekstra 
ruller.  
 
Jeg hadde tatt med to svart-hvitt ruller i bakhånd, så jeg satt en av dem inn, og dro til en 
annen vik for å ta noen bilder fra land. Jeg fikk noen fine bilder, både med Canon-kameraet 
med 200 mm objektiv og noen bra av surfere i ferd med å dra ut.  
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Bilder fra Ervik tatt med Canon 6D og 200mm linse. 
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Jeg dro ut igjen i vannet for siste gang i Hoddevik og brukte opp den ene svart-hvitt filmen i 
kraftige bølger og dårlig lys. Jeg hadde en plan om å dra ut igjen tidlig på morgenen før vi 
måtte dra dagen etter, men vi ble nødt til å bruke all tiden på hjemtur på grunn av et kraftig 
stormvær. Jeg rakk kun å ta noen bilder med Canon-kameraet og noen med Nikonos fra 
stranden og noen portretter av Julie, Jake og Arno som hadde hjulpet meg denne helgen. 
 

 
 

 
 

Bilder fra Hoddevik i storm, tatt med Canon 6D og 200mm linse. 
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På turen hjem hadde jeg en del ettertanker om prosjektet og materialet jeg ikke visste noe 
om, men også på hvor heldig jeg har vært. 
 
I værvinduet av corona fikk jeg dratt opp til Stad, surfet og tatt bilder i et relativt veldig bra 
vær. Gjennom samtaler med mange av de som også bodde i huset til Stad Surfing, fikk jeg 
vite at alle surfere i nær- og fjernområdet hadde ventet på at bølgene skulle komme, og at 
de hadde dratt opp til Stad akkurat den helgen fordi da skulle det komme, og det gjorde det. 
Uten alle de andre i vannet hadde jeg kun hatt en til tre stykker å fotografere, som hadde 
gitt mange færre sjanser til vellykkede bilder. Og uten bølgene hadde jeg ikke kunnet ta 
noen bilder i faktiske surfebølger. Og det gode været var ikke kommet for å bli, nei det dro 
samtidig som oss også – så jeg var maksimalt heldig med tidspunktet. Jeg hadde også en 
tanke om hvordan jeg ville presentere materialet hvis det ble vellykket, mot alle odds. Og det 
var at jeg ville lage en fotobok. Jeg ville ha kontroll på hvordan det skulle presenteres, og 
derfor ikke henge dem opp som store print i et rom. Jeg tenkte kanskje at opplevelsen av å 
bla i en bok kunne gi bildene en fin kvalitet, og at man vil se dem på en annen måte når de er 
satt sammen aktivt etter hverandre. 
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Etterarbeid  
 
Jeg leverte filmrullene til fremkalling hos Studio Technika og scanning for å gjøre digitalt 
etterarbeid hos Oslo Foto. Jeg understreket at jeg var usikker på hvor mange bilder som ville 
se brukbare ut, men at jeg ville ha alle. Både hos Studio Technika og Oslo Foto sa de at svart-
hvitt filmene så veldig spesiell ut, og at det så ut som de har ligget helt feil i kamera. Jeg fikk 
se dette da jeg fikk bildene tilbake en dag etter jeg leverte dem hos Oslo Foto. 
 

 
 

 
Negativer og kontaktkopi. 

 

Alle svart-hvitt bildene så helt skjeve ut, og med dobbel- eller trippeleksponeringer på 
samme bilde. Men nesten alle fargebildene så helt fine ut, mange med «feil» i farger, tinter, 
noen rare eksponeringer og lys, men de så fine ut likevel. Det virket helt usannsynlig at så få 
av dem var ødelagte, da over halvparten var eksponert for lys etter de var tatt. Og det virket 
helt rart at svart-hvitt bildene var ødelagte, da jeg ikke opplevde noe feil mens jeg tok dem. 
Den største skuffelsen var at de fleste av bildene som var ødelagte var av situasjoner utenfor 
vannet, som var noe jeg ville ha med og som ville beriket bildeserien. 
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Bilder tatt med Nikonos, 80mm linse og Ilford 800 ASA svart-hvitt film (uredigerte bilder): 
 

 
 

De fleste av bildene ser slik ut – med flere eksponeringer og lysfeil. 
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Mange ser også slik ut, der hele motivet er skjevt. 

 

 
Og så er det noen ytterst få som ser slik ut, der bildet er ganske riktig, men det er lysfeil. 

 
Bilder tatt med Nikonos, 35mm og Kodak Portra 400 ASA (uredigerte bilder): 
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Mange av bildene har kromatiske feil. Noen har så lite igjen av selve motivet at de ikke er brukbare.  
Mens andre har fortsatt gode kvaliteter igjen. 
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Noen har flere eksponeringer. 

 

  
 

Mange bilder har en svart kant som ofte gjør hele bildet mørkere. (Dette er mest sannsynlig lukkeren) 
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Noen bilder har en del bevegelsesuskarphet. 
Og så er det noen bilder der alt fungerer og det blir skarpt, lyst og tydelig - uten kromatiske eller optiske 

feil. 

 
Det jeg med en gang innså da jeg fikk bildene var at jeg kom til å kunne lage en hel analog 
bildeserie, og at jeg ville fortsette med presentasjonen i form av en fotobok. Jeg begynte 
med å sortere bildene og markere dem jeg ville bruke i boken. Jeg prioriterte både bilder der 
alt det tekniske var riktig, og bilder med feil som fortsatt hadde kvaliteter – jeg ville at disse 
feilene skulle være med på å fortelle historien om prosjektet.  
 
Jeg vurderte hvordan jeg ville gjøre etterarbeidet og kom frem til at jeg kun ville gjøre 
minimalt med endringer – for å holde på noe av det dokumentariske, og kun justere noe 
farge og lysforhold for å få frem det som allerede finnes i bildene. Jeg ville la det spesielle 
uttrykket og de optiske feilene være. 
 
Jeg fortsatte med å sette bildene usystematisk inn i InDesign, der jeg hadde laget et 
dokument med motstående sider. Jeg bestemte meg for et landskapsformat på boken. Å 
lage bok er noe jeg ikke har vært borti før, og uten tidligere erfaring ble prosessen lang og 
med mye "stirring" og testing av plasseringer og sammensetninger. Jeg forholdt meg ganske 
uhøytidelig og «respektløs» til boksidene – jeg plasserer bildene på ulike "ukonvensjonelle" 
steder og gikk over midtlinjen. Jeg tenkte dette ville gjøre at bildene får leve litt mer fritt i 
boken, og bli plassert der de passer best individuelt og med andre bilder – jeg håpet på at 
det ville gjøre at leseren er nødt til å aktivt forholde seg til hver side.  
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I prosessen endret mine preferanser for hvilke bilder jeg ville ha med seg, og jeg innså at 
boken trengte bilder som kunne gi pause og gjøre de mer aktive bildene gode. Jeg lagde 
derfor noen helt utfallende bilder over oppslag, og la inn noen bilder med mindre «innhold». 
Metodene mine utviklet seg også etterhvert til noen «faste» plasseringer som jeg testet 
bildene ut med. Jeg hadde lyst til å lage kontraster, og fant ut hvordan jeg kunne gjøre det 
med farger, størrelser, plasseringer og feil i bildene. Underveis fant jeg også ut at jeg skulle 
beholde kanten som kommer med scanningen av negativene på noen av bildene, og ikke 
gjøre store inngrep i hverken utsnitt eller farge- og lysjustering. 
 

 
 

Eksempler på kontraster i oppslag tidlig i prosessen. 
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Her gjorde jeg en stor endring i størrelsen på bildet for å lage kontrast i oppslaget.  
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Etterhvert fant jeg ut at jeg skulle plassere noen av bildene ute på sidene eller nærme midtlinjen heller 

enn midt på arket.  

 
Jeg begynte å se på rekkefølgen på oppslagene, og brukte en del tid på å visualisere hvor 
øynene vil bevege seg fra oppslag til oppslag. 
 

        

        
Her er to eksempler på utvikling med mer kontrast mellom oppslagene. Venstre er før, høyre etter. 
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Jeg bestemte meg for å printe det ut og lage en dummy/demi for å få følelsen av 
oppslagene.  

 
 

 
 

Jeg så at jeg hadde plassert noen av bildene litt for langt inn mot midten slik at de ville 
forsvinne litt på grunn av bøyen inn i ryggen, og justerte dokumentet etter det. 
 
Jeg fortsatte med små justeringer og endringer hele veien fram til jeg sendte boken til trykk. 
Det viste meg hvor mye jobb det er, og hvor mye små justeringer gjør i en bok, og jeg har en 
mistanke om at jeg ville gjort endringer hele veien uansett hvor mye tid jeg hadde hatt. 
  



 20-MED-6 

 27 

Presentasjonen – bokproduksjon 
 
For å produsere boken måtte jeg finne et sted som gjorde høykvalitets trykking og 
innbinding, noe som viste seg å være vanskelig å finne i Oslo. De fleste stedene som driver 
med dette i nærområdet er spesialisert på kun ett område og jobber for store produksjoner. 
Derfor vil det bli dyrt å kun lage et par eksemplarer. Som alternativ fant jeg Blurb, som er en 
nettjeneste som gjør alle ledd i produksjonen på ett sted, og er ikke fryktelig dyrt per bok. 
Samtidig er det mer automatisert, og man har begrenset med valgalternativer ved papir, 
størrelser og permer. Jeg fikk se noen eksempler på bøker laget hos dem, der det var fint 
trykk og grei innbinding og tok det som mitt beste alternativ. Samtidig som jeg gjorde boken 
klar for Blurb, fikk jeg høre om en grafisk rådgiver som har greie på bokproduksjon.  
 
Jeg bestemte meg for å sende to bøker til trykk hos Blurb da fristen for å levere oppgaven 
nærmet seg, og samtidig høre hva som var mulig i Oslo-området. Jeg ble nødt til å finne ut 
hvordan jeg ville ha den før jeg sendte det til rådgiveren, Jonny. Jeg fant en fotobok der 
permen var festet kun på den ene siden av bokblokken, som vil gjøre at sidene kan åpnes litt 
mer enn vanlig. Jeg beskrev dette, og at jeg ville ha sydd rygg og ubestrøket papir. 
Rådgiveren fortalte at dette var mulig å gjøre, men at det ville bli ganske dyrt da det er flere 
håndverkere i produksjonen og et lite opplag. Et litt større opplag ville raskt bli billigere per 
bok, og for å finansiere dette bestemte jeg meg for å se om noen ville kjøpe boken hvis de 
hadde mulighet. Jeg fikk nok positiv respons til at jeg valgte å gå videre med produksjonen.  
 
Gjennom mye kommunikasjon med Jonny fikk jeg oppleve hvor mange ulike ting og detaljer 
det er å ta stilling til i en slik prosess, og at det tar en del lenger tid enn jeg forventet. Boken 
ble etter noen uker med kommunikasjon sendt til trykk, og planen er å lage en slipcase eller 
magebånd for hånd når boken er ferdig. Samtidig med denne produksjonen kom det en ny 
bølge med covid som gjorde at vi måtte være borte fra skolen, noe som utsetter den siste 
delen av min produksjon. Boken vil bli sendt som digitalt dokument og ved illustrasjoner av 
den ferdige boken. 
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Refleksjon 

 
I fordypningsoppgaven har jeg planlagt og fullført et fotoprosjekt rundt surfing, og produsert 
en fotobok. Jeg brukte kunnskapen og fokuset fra den teoretiske oppgaven og lot meg 
inspirere av Leroy Grannis, spesielt tenkte jeg på fremgangsmåten og perspektivet hans til 
surfefotografi – måten Leroy startet med noe nytt uten tidligere erfaring og prøvde seg frem 
til et uttrykk som ble hans eget, utfordret meg til å satse på surfefotografi med et analogt 
kamera. Denne inspirasjonen ledet prosessen inn i ting som var nye for meg i nesten alle 
ledd av prosjektet. Alt fra å planlegge et fotoprosjekt alene, ta surfebilder i vann ved å bruke 
et analogt kamera, drive med etterarbeid på analoge filer, skape og designe en bok og følge 
produksjonen av den.  
 
Det har vært en prosess med motstand på forskjellige måter, med mye tenking og riving i 
håret over store valg, problemløsning, og utrolig mye usikkerhet – spesielt den skumle 
kjempen, pandemien. Når jeg ser tilbake på prosjektet og produktet jeg sitter igjen med, er 
det mange ting jeg skulle gjort annerledes og som kunne gjort ting enklere og muligens 
bedre. Men samtidig er jeg fornøyd med produktet og jeg trodde ikke jeg skulle få til så mye 
som jeg gjorde på tross av hindrene. Jeg er også noe glad for den motstanden og hindrene, 
for jeg har lært noe av alt og sitter jeg igjen med erfaring jeg kan bruke neste gang. Jeg sitter 
igjen med utrolig mye respekt for ulike folk og yrker jeg ikke kjente til før, og møtt 
mennesker som har åpnet horisonten min for hva man kan drive med. Et innblikk i det å leve 
rundt surfing og hvordan det samler og binder forskjellige mennesker sammen. Dette og 
stedet, Stad, inspirerte meg faktisk så mye at jeg planlegger å få brukt mer tid der. Jeg fikk 
også en driv fra det analoge arbeidet som jeg ikke har fått fra digital fotografering på mange 
år, og jeg kommer til å ta med meg dette videre og fortsette å lære og bli en flinkere analog 
fotograf. Men et slikt prosjekt kan ikke fullføres helt alene, og jeg skylder en stor takk til alle 
som har hjulpet, deltatt og inspirert meg i dette prosjektet (enten de vet det eller ikke). 




