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BY E N S M A N G E A N S I KT E R
Det henger på stueveggen hos min mor. Svart
hvitt bildet av min søster og meg pent pyntet
og nykjemmet for anledningen. Lent mot
sofaryggen ser vi rett inn i kamera i trygge
omgivelser hjemme i Solbakken. Og mannen
som får oss til å smile er Harry Sønstrød. En
generasjon senere tar sønnen Arild Sønstrød
bildet av mine to gutter med et tungt analogt
Hasselbladkamera i sitt store studio. Resultatet
er forbløffende! Hver dag i over 30 år har vi
gledet oss over fotografiet som henger på
veggen i kjøkkenkroken. Nå er det barnebarna
som står for tur.
Det er 64 års sammenhengende fotografihistorie Drammen Kunstforening presenterer
gjennom utstillingen «Drammens Ansikter»,
skapt av tre generasjoner Sønstrødfotografer.
Tre fotografer som på hver sin måte gir byen
vår et ansikt. Harry foreviget tusenvis av
førsteklassinger på filmrullene, og Arild enda
flere brudepar, smårollinger, skolebarn, banebrytende reklamekampanjer, coverbilder og
utallige portretter av maktpersoner og kjendiser.
Pia, som slett ikke skulle bli fotograf, angret
i siste klasse på handelsgym og ropte inn
gjennom vinduet til Arild om at «Joda, jeg vil
bli fotograf som deg, pappa». Heldigvis, vil jeg
si. For Pias kunstfotografier er rake motsetninger fra den tradisjonen som hennes far og
farfar jobbet og jobber i. Og hennes talent
som kreativ og habil portrett- og reklame-

fotograf har, i likhet med sin far, gjort Pia til en
av landets beste fotografer.
Svært mange drammensere har et mer eller
mindre bevisst forhold til Sønstrødfotografene. Svært mange av oss har ett eller flere
«Min første skoledag»-minner, alle fotballinteresserte har sett de barske reklamekampanjene med byens helter kledd i Strømsgodsets
drakt, for ikke å glemme elleville platecovere
med Jonas Fjeld Rock´n Rolf Band, og vi morer
oss over gøyale vervingskampanjer til Strømsgodset Musikkorps? Har vi et brudebilde,
konfirmasjonsbilde, et fødsels- eller dåpsbilde
hengende på veggen, er sannsynligheten stor
for at også de er signert av Harry, Arild eller
Pia Sønstrød.
I sommer fyller vi Lychepaviljongen med
ansikter til kjente, mindre kjente og for noen
ukjente personer. Vi viser også en lang rekke
bilder av hvordan byens ansikt har endret seg
gjennom tre generasjoner. Fanget i objektivene
til Harry, Arild og Pia.
Prosessen fra ide til gjennomføring av «Drammens
Ansikter» førte oss tilbake til arkivene fra 1953.
Sakte, men sikkert tok utstillingen form. Summen
av inntrykkene er forløst i Pia Sønstrøds vakre
og spennende kunstprosjekt. Også inspirert av
byens ansikter. Resten er historie.
Harald Gautneb
Leder Drammen Kunstforening
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Pargat Singh Jhotti | 2000 | Fotograf: Arild
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M I N F Ø R S T E S KO L E DA G
O G D R A M M E N S A N S I KT ( E R )
Da Harry Sønstrød satset på å etablere seg
som fotograf i Drammen i 1952 var han
inspirert av sin virksomhet som sportsfotograf i Wengen, til å utvikle et prosjekt der han
kunne arbeide med et standardisert oppsett
der modellene ble skiftet ut og i prinsippet var
en uendelig fornybar ressurs. Prosjektet var
uavhengig av studio og hadde et element av
miljøskildring i seg. Ved å fotografere en og en
elev fremfor å fotografere hele klassen, laget
han et bilde med en annen form for appell til
foreldre enn det tradisjonelle klassebildet, der
eleven ble en av en masse.

Venstre side: Arild i Sveits | 1952 | Fotograf: Harry
Høyre side: Else og Harry i Sveits | 1949 | Fotograf: Ukjent
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Harry Sønstrød | 1977 | Fotograf: Dennis Constantine
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Arild med
Leicafake i Sveits
1952
Fotograf: Harry
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De første bildene ble tatt på Rødskog skole
som et prøveprosjekt høsten 1952, før Harry
Sønstrød åpnet sin forretning. Fra høsten 1953
reiste han rundt til skolene i Drammen. Han
fikk fatt i en gammel krittavle som han fraktet
på takgrinden av bilen. Fotografering av førsteklassingene ved skolestart ble en umiddelbar
suksess for fotografen Harry Sønstrød. «Min
første skoledag» kom til å danne grunnlaget
for firmaets forretningsdrift gjennom femti år.
Ideen ble kopiert landet rundt, men ikke noe
sted har den hatt samme gjennomslagskraft
som i Drammen.

Den første skoledagen ble en tradisjon, som
Arild og etter hvert også Pia Sønstrød førte
videre frem til 2014. Kommersielt har det
utvilsomt vært en suksess. Ellers ville det ha
blitt skrinlagt i starten. Etter sekstiårsjubileet
besluttet skolene å bryte med tradisjonen.
Mange foreldre har videreført tradisjonen
ved å ta med seg barna til Sønstrød studio for
fotografering foran originaltavlen. Interessant
nok ble prosjektet avsluttet på et tidspunkt
da den økonomiske situasjon for en gjennomsnittsfamilie var betydelig sterkere enn i 1952,
så det kan knapt være en innvending at det
hvilte på den enkelte forelders vilje til å dekke
kostnader.
«Min første skoledag» er et enkelt og genialt
konsept der kvaliteten ligger i gjentakelsen av
en gitt form der det eneste nye er personen.
Det henter sin styrke fra en rendyrking av
ideen, der det er viktig at fotografen ikke foretar
seg altfor store kreative friheter. Den strenge
formen må respekteres. Firmaet inneholder et
komplett arkiv av «Min første skoledag» tilbake
til 1952. Den mest radikale endringen er at på
et tidspunkt gikk man over til å bruke fargefilm.

Til venstre: Pia 1. klasse | 1981 | Fotograf: Arild
Til høyre: Arild 1. klasse | 1957 | Fotograf: Harry
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Arild Sønstrød har selv latt seg fotografere
i rollen som nybakt skolegutt foran tavlen i
2011. Han sitter med pent samlede hender
som hviler på en oppslått skriveblokk. En
grønn blyant stikker opp fra hendene og
forbinder dem med hodets oval, prydet av et
grått hår på toppen og briller på nesen. Den
oppslåtte skriveblokken og pennen inngikk
som standard rekvisitter i bildene tilbake til
starten. Elevene skal holde en blyant i hånden
og skrive i en bok. Sønstrød opptrer altså
som et uskikkelig barn, som ikke gjør som han
blir fortalt – holde blyanten pent og skrive i
boken. Hånden som ikke holdt blyanten hviler
på skolepulten. På denne måten oppsto en
vel avbalansert komposisjon der overkropp

og armer samles til en vakker trekantet form
som munner ut i hodets oval. Avskjæringen er
i forkant av boken, slik at bena ikke kommer
med, albuene skal være innenfor bildeformatet
og går aldri ut over kanten og det er godt med
rom over hodet til å skrive inn de nødvendige
opplysninger som plasserer eleven inn i skolehistorien. Bak eleven er det skrevet med kritt
skolens navn, klassetrinn og årstall og tilføyd
en liten vignett av en tegning, som kan være
skolebygg, et tre, eller noe annet formet som
en barnetegning. Bruk av humor antyder hva
som er noe av hemmeligheten bak Sønstrødfotografenes suksess; evnen til å skape en
avslappet, varm atmosfære i opptakssituasjonen. Noen ganger er det nok med et par
rare briller på fotografens nese.
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Til høyre: Arild på skolejobb | 2011 | Fotograf: Lærling
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Det er naturlig å innlede en utstilling av
Sønstrødfotografene med et utvalg fra «Min
første skoledag». Det er ikke bare fotografenes
største enkeltprosjekt, men et prosjekt som
stiller seg midt i et interessant skjæringspunkt
mellom fotografiet som kulturhistorisk dokument, som en aktør i samfunnet og som et
kunstverk.
Som kulturhistorisk dokument forteller «Min
første skoledag» om alt fra hvordan førsteklassinger var kledd og stelte sitt ytre fra 1952
til 2014. Det forteller om velstandsutvikling, konformitet, moter hva gjelder både hår,
klær og brilleinnfatninger, men ikke minst om
den etniske sammensetningen av Drammens
befolkning. Systematikken i prosjektet viser oss
også befolkningsutvikling innen hvert årskull i
samme tidsrom. Scannet vi alle fotografiene
og la dem inn i en datamaskin, kunne vi skapt
en sandwich av alle bildene som ga oss gjennomsnittsansiktet på selve Drammenseren fra
1952-2014! Som sosial dokumentasjon inneholder materialet et vell av sosiologisk relevante
spor for den fremtidige forståelse av perioden.
Slik materialet foreligger i arkivet er det et
kollektivportrett av unge drammensere som
er enestående. Interessant nok valgte man
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å avslutte tradisjonen på et tidspunkt da
endringer i sammensetningen av byens befolkning gikk hurtigere enn noen gang tidligere,
noe som dessverre medfører at man om femti
år ikke har muligheten til å lage et like presist
portrett av Drammenseren i mellomliggende
periode. Avslutningen kom dessuten på et
tidspunkt da Drammen fremsto som en mer
og mer multikulturell og etnisk sammensatt by
enn de fleste andre byer i landet. En historie
som i seg selv er viktig å dokumentere.
En fristende mulighet i materialet er å sjekke
ut hvordan det gikk med alle disse menneskene. Mange av dem ble boende i Drammen
og har fått barn og barnebarn, som også fikk
sitt bilde av sin første skoledag, og man er
nå inne i den fjerde generasjon barn. Bildene
blir også en tidskapsel som går i skytteltrafikk
mellom fortiden og fremtiden.
Skal vi sette dette prosjektet inn i en kunstnerisk sammenheng ligger styrken i at det
aldri har veket fra den opprinnelige ideen og
uten forsøk på kreative påfunn fastholdt den
opprinnelige og bundne formen. En form som
knytter prosjektet til interessen for å bearbeide motivgrupper ut fra fastlagte konsepter
og regler, som kjennetegner systembasert

kunst fra 1960-årene og utover, og ble en viktig
forutsetning for fremveksten og gjennomslaget
for konseptuell kunst. En kunstform som ofte
tok det fotografiske arkivet som et forbilde;
med sin rigorøse disiplin i kategorisering av
motivtyper og ufravikelige orden. Kreativiteten
ligger altså her ikke i det å skape nye ideer
eller skape variasjon på de gamle. Tvert imot,
her gjelder det å tviholde på utgangspunktet
og repetere det inntil det kjedsommelige. En
repetisjon som bare den varer lenge nok, kan
forvandles til et poetisk mangfold av tilsynela-

tende identiske enheter. Enheter som opptrer
som atomer i en helhet.
«Min første skoledag» er et eksempel på at en
sterk ide som viser seg levedyktig fra generasjon til generasjon kan munne ut i et verk som
i sin totalitet fremstår som mer originalt, nyskapende og kunstnerisk bærekraftig over tid, enn
de fleste kreative innfall viser seg å være. For
å lykkes med det må modellene innordne seg
i det fastlagte skjema og ikke utfordre det
med personlige innfall eller sprell. Det kan
heller ikke fotografen koste på seg. Disiplin
og troskap mot den oppsatte formelen er
nøkkelen til at dette blir interessant over tid.
Prosjektet peker også på at kunstnerisk verdi
slett ikke behøver å være knyttet til variasjon av
en form, men tvert imot kan være et resultat
av, og forsterkes gjennom, konsekvent og pinlig
nøyaktig gjentakelse og perfeksjonering av den
samme ideen. Dette er jo ironisk i forhold til
at de fleste vil oppfatte noe kunstnerisk i det
overskridende, det merkverdige, underlige og
det som er annerledes.

Harry i aksjon på Rødskog skole | 1968 | Fotograf: Lærling
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«PROFESJONELLE FOTOGRAFER INNEN PORTRETT,
REKLAME, INTERIØR, EKSTERIØR OG MOTE.»
Slik lyder overskriften for hjemmesiden til
Sønstrødfotografene. Ved å plassere begrepet
«profesjonell» først i setningen, blåser fotografene i kampbasunen for å varsle at her har vi å
gjøre med fotografer som har yrkesstolthet og
setter det fotografiske håndverket høyt.

Det tok ikke lang tid etter at fotografiet ble
oppfunnet til at det nye mediet fant bruksområder innenfor alt fra kunst til arkitektur, astronomi og medisin. Fotografi er et medium som
ikke bare er blitt benyttet til å dokumentere
verden, men til å visualisere stadig nye deler av
virkeligheten vi ikke har noen annen mulighet
til å få en forestilling om, annet enn gjennom
fotografiet.

S Ø N S T R Ø D F OTO G R A F E N E

Mamma Else og Arild | 17. mai 1954 | Fotograf: Harry
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Sønstrødfotografene ramser opp de kategoriene de fortrinnsvis arbeider innenfor. Det
peker tilbake på en inndeling i genre som
fikk en sped begynnelse i den tradisjonelle
billedkunsten, men som i fotografiets verden
har antatt helt nye former og fininndelinger.
Et kjennetegn for den del av fotografiet
Sønstrødfotografene arbeider innenfor er at
profesjonsutøvelsen er fulgt av kvalitetskriterier
basert på inngående fagfellevurderinger i form
av årlige konkurranser. Det innebærer at hva
som oppfattes som kvalitet innenfor de enkelte
områder av fotografiet, ikke er kriterier som
uten videre kan flyttes over på annen type
fotografi. Det er bakgrunnen for at fotografier
som blir ansett som det ypperste innenfor sitt
felt, ikke nødvendigvis nyter samme anerkjennelse når et annet sett av kriterier blir lagt til
grunn.
Den fotograf som påberoper seg å være en
fagfotograf, må med andre ord besitte høyst
spesialiserte kunnskaper både i forhold til
fotografiet som en teknikk og de billedmessige konvensjoner som følger de enkelte
spesialer, enten fotografen ønsker å utfordre
teknikk eller billedmessige konvensjoner. Arild
Sønstrød sto i egenskap av formann i Norges
Fotografforbund bak en pressemelding med
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overskriften «Du blir ikke musiker selv om du
kjøper deg et instrument.» Pressemeldingen
datert 30.03.2012 ga beskjed om at forbundet
lanserte en landsdekkende kampanje rettet
mot private og næringsliv for å fremme bruken
av profesjonell fotograf.
«Fotograf er en ubeskyttet tittel, hvem som helst
kan kalle seg det. Som en sammenligning; vi
leverer ikke kjøttdeig, men en ferdig tilberedt fem
retters, med album og design og alt. Hva skal
brudeparet med mange tusen bilder på en PC,
som ofte er det de får fra ufaglærte «fotografer».
Norges Fotografforbund jobber med å synliggjøre
seriøse og proffe aktører. Vi har en utdannelse,
kan et håndverk og et fag.» (Dagsavisen Fremtiden, 2014).
Bakgrunnen for kampanjen var utbredelsen
av digitalt fotografi, som i manges øyne gjorde
den profesjonelle fotografen overflødig. Synet
på fotografen hadde endret seg fra å betrakte
ham og henne som en som behersket et
håndverk, som omfattet så mye mer enn det
å ha et flott kamera og trykke på utløseren.
Kampanjen ville fremme forståelse for fotografiet som et gedigent håndverksprodukt
som krevde yrkesfaglig kompetanse i alle
ledd. Vekten på håndverket står i kontrast til

hvordan mange amatører og ikke minst mange
kunstnere arbeider med fotografiet. For dem
er det ofte et pre at det håndverksmessige
blir tonet ned. Brytningen mellom å oppfatte
fotografi som kunst og som håndverk er fortsatt levende og må sees på bakgrunn av at
de samme vurderingskriteriene ikke ligger til
grunn for å vurdere kunst og håndverk. Den
har stor betydning i forhold til hvordan vi
omgås de fotografiske bildene, hvilken betydning og rolle vi gir dem og hvordan de blir
opplevd. En utøvende fagfotograf skal ha
gjennomgått en kvalitetssikret læring, der det
å arbeide som lærling hos en fotograf er en
viktig del av utdannelsen og som fører frem til
et svennebrev. Yrkessituasjonen for fotografer
har endret seg dramatisk i løpet av de over
femogseksti år familiebedriften Sønstrød har
vært i virksomhet.
Harry Sønstrød (1922-1984) kom fra Fredrikstad, der han gikk i lære og fikk sitt svennebrev
i 1948. Han var også innom et kurs ved Dansk
Fotografisk Fagskole i København i 1946.
Årene 1948-1951 arbeidet han i tre perioder
som sportsfotograf i Sveits. Han arbeidet i
Wengen hos Julius Burch. Innimellom oppholdene bestyrte han et atelier i Fredrikstad. Til
Drammen kom han fra Sveits sammen med
sin hustru Else, som kom fra byen.

Harry Sønstrød åpnet forretning i St. Olavsgate 20.12.1952 i et lokale på 15 kvadratmeter, med ett utstillingsvindu fylt av reklamemateriell for portrettfotografi, fotografisk
materiale og kameraer. Forretningen hadde
ikke mørkerom, så den delen av arbeidet
foregikk i svigermors gamle matbod. Firmaet
flyttet senere til Torvhallen, der virksomheten
holdt til på 500 kvadratmeter fordelt over fire
etasjer. Her var det utenom forretning, eget
barneatelier, studio for brudebilder, portrettfotografering og reklame og industrifotografering. En periode hadde firmaet også en forretning på Strømsø Rutebilstasjon. Alle former
for materiell inntok en viktig plass i forretningen, som også omfattet en importavdeling.
Firmaet importerte fagartikler til yrkesfotografer og hadde enerett på enkelte produkter.
De kjøpte også Gunnar Sjøwalls patent på et
fotostativ som han utviklet i 1930-årene, og
som ga stor fleksibilitet når kameraet skulle
beveges uansett retning. Antallet ansatte var
atten personer. Fra 1975 ble den delen av
firmaet som arbeidet med de tekniske foto
og grafiske produktene skilt ut som et eget
firma, som fortsatt er i drift og ledet av Vidar
Sønstrød. Harry Sønstrød var aktiv i Norges
Fotografforbund og satt i styret i flere år,
som styreformann 1974-75. Han ble utnevnt
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til æresmedlem i forbundet i 1976. Med sin
bakgrunn fra Sveits, fikk han også innpass i det
tyskspråklige fotografiske miljø, som var sterkt.
I 1968 var han president i Euro Photo.
Arild Sønstrød kom inn i firmaet etter å ha
utdannet seg i München og tatt sitt fagbrev i
1972. Han ga virksomheten et nytt ansikt ved
å fornye det visuelle uttrykket i retning av et
mer samtidsorientert visuelt språk. Sønstrød
knyttet seg til Colour Art Photo, og deltok i
deres stand på Photokinamessen i 1976 og
1978 og fikk flere premier i Colour Art Photo
konkurransene. Han var også med som en av
åtte internasjonale fotografer på Agfas stand
på Photokina i 1992. I 1980 åpnet Sønstrød
«Scandinavia Foto». En forretning og galleri der
Arild Sønstrøds bilder ble utstilt, i hotell Scandinavia i Oslo.
Sønstrød har gjennom årene deltatt ustoppelig i de årlige fotokonkurransene i regi av
NFF. Dette har resultert i utmerkelsen «gull
med krans» som er den høyeste konkurranseutmerkelsen. Han har utallige diplomer i
konkurranser. Det vitner om en fotograf som
gjennom hele sin karriere har fornyet sitt fotografi og fulgt tett på de trender som har gjort
seg gjeldende.
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I 1985 innredet Arild Sønstrød eget atelier
på Grev Wedels plass 2, en eiendom tegnet
av den fremragende arkitekten Paul Due
og oppført i 1878. En viktig del av virksomheten der var seminarer og workshop, som
her fikk en verdig ramme. Foredrag og workshops avholdt verden over, har vært en viktig
del av Sønstrøds virksomhet og gitt ham et
bredt internasjonalt nettverk. Fra nyåret 2016
har Sønstrødfotografene nye lokaler i Øvre
Storgate 8.
Pia Sønstrød, Arilds datter, kom inn i firmaet i
2000 etter å ha gått hos portrettfotografen
Arve Bolme og læretid hos den profilerte
reklamefotografen C. F. Wesenberg i Oslo. Man
mer enn aner at hun har tatt sterke inntrykk av
Wesenbergs vekt på å finne nye innfallsvinkler
til tradisjonelle fotografiske praksiser. Hennes
bidrag har da også vært et friskt pust ikke
minst når det gjelder å fornye genre som bryllupsfotografering, produkt- og bedriftsfotografering og bruken av fotografi som utsmykning.
Hun arbeider også med kunstnerisk fotografi,
og har deltatt på Novemberutstillingen.

Faces «Bak meg selv» | 2016 | Fotograf: Pia
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F OTO G R A F E N S B L I K K PÅ
K U N S T H I S TO R I E N
I september-oktober 1979 avholdt Arild
Sønstrød en portrettutstilling i Preus Fotomuseum i Horten. Leif Preus åpnet utstillingen med å utrope Sønstrød til fotografiets
Rembrandt!

Over: Rita og Andre Gatsby | 1975 | Fotograf: Arild
Til høyre: Anette | 1983 | Fotograf: Arild
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Etter utstillingen i Preus Museum var bildene å
se i Drammens Tidende Buskerud Blad. Utstillingen besto av 29 fargebilder, de fleste av dem
portretter av barn. Til Vestfold Arbeiderblad
sier han 8. september 1979; «…et bilde skal
ikke bare ligne, det skal også være en dekorasjon til glede for familie og alle som betrakter
det.» Det dekorative nevner han som et mål
med sitt fotografi da han stilte ut på Preus
museum i 1979 og han gjentar det i et intervju
fra 1989: «Et godt bilde, eller et godt portrett
er som et møbel. Dekorativt og personlig og en
verdifull investering.» (DT 15. 09. 1986). Med
verdifull investering oppfatter jeg at det her
siktes til den glede bildet gir både som estetisk
objekt og et minne gjennom lang tid og ikke
en økonomisk verdistigning.
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Året var 1979, og Odd Nerdrum er på denne
tiden vår kanskje mest omstridte og profilerte
unge kunstner. Modernismen nærmet seg en
oldings alder, og det fantes unge kunstnere
som hevdet at det var mer inspirasjon å hente
i den klassiske tradisjonen enn modernisme.
Det er naturlig å se Sønstrøds fotografier i lys
av dette.Ved å insistere på at maleriet må søke
seg tilbake til førmodernistisk kunst, med de
gamle mestre fra renessanse og barokk som
forbilder, åpnet han opp for at den historiske
kunsten kunne gi impulser til fornyelse ikke
bare innenfor maleriet, men også innenfor
andre billedmedier, som fotografi.

Electrolux kampanje | 1986 | Fotograf: Arild
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Sønstrøds fotografier med et malerisk uttrykk
henter frem igjen en gammel tradisjon og en
gammel debatt, som ble aktualisert gjennom
postmodernismens internasjonalt og i Norge
ved utgangen av 1970-tallet. En debatt som
kjennetegnes av to fronter; der den ene
mener at fotografiet må utvikle sin egen estetikk basert på at den egenskap ved fotografi
som er unik for mediet, realitetseffekten. En
effekt som gir oss opplevelsen av at fotografier
er eksakte gjengivelser av et motiv og dermed
Electrolux kampanje | 1986 | Fotograf: Arild

24

sanne bilder. Som et mekanisk bilde, mangler
fotografiet da den gnist av personlig genialitet et kunstverk kan ha. Motsatt dette synet
hevdet det seg tidlig røster som var av den
oppfatning at ved å ettergjøre maleriets virkemidler i form av billedkunstens tradisjon for
å utvikle egne komposisjonsformer, behandling
av lys og skygge for å oppnå dramatiske bildevirkninger, og et bildeprogram fylt av symbolikk,
var det i prinsippet ikke forskjell på å benytte
en blyant eller et kamera til å skildre motivene.

Electrolux kampanje | 1986 | Fotograf: Arild

Den svensk-engelske fotografen Oscar G.
Reijlander laget omkring 1856 fotografiet
«Infant Photography». Vi ser et nakent barn
som halvveis ligger over et kamera, idet
barnet rekker en maler en pensel. Bildet
blir vanligvis fortolket som et uttrykk for at
Reijlander påpeker at nå har billedkunsten
fått et nytt redskap, nemlig det fotografiske

bildet. I samtiden var det forøvrig mange
som var av den oppfatning at fotografiet ikke
ga billedkunsten et nytt redskap, men tvert i
mot nappet penselen ut av malerens hånd, og
truet med å gjøre ham overflødig. Alt fra fotografiets offisielle fødsel i 1839, hevet det seg
røster, ikke minst blant malere, om at fotografiet innvarslet maleriets død.
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Sønstrød utformet bevisst fotografiene for
å gi et inntrykk av den hollandske barokkens
portretter. I bildene benyttet han en indirekte
lyskilde via en reflektor. Bakgrunnene var enkle
og utformet i samarbeid med malere som
laget kulisser etter fotografens ønsker. Antikvariske rekvisitter understrekte det nostalgiske
tilbakeblikket. Sønstrød var eneimportør av
en plastfolie som ble benyttet på fargekopier
for å beskytte billedflaten. Folien kunne også
brukes til å gi overflaten det samme preg som
lerretsmalerier og Sønstrød utførte en rekke
store komposisjoner som påminner om klassisk malerkunst ikke bare gjennom valget av
motiv, men ved å imitere lerretsstrukturen og
til og med de klassiske malerirammene.
Bildene kan oppfattes som en fotografisk
kommentar til malerikonvensjoner vi forbinder
med 1800-tallet. Konvensjoner som ble tatt
opp i fotografiet allerede da, og som overlever til i dag. Fortsatt finner vi fotografer som
ettergjør billedvirkninger vi forbinder med en
maleritradisjon fra barokken til naturalismen.
Det er en form for billedmessig fotografi som
springer ut av en diskusjon om forholdet maleri
og fotografi som har vært ført fra det første
fotografi ble presentert for offentligheten, og
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spørsmålet om hva som nå skulle skje med
maleriet meldte seg umiddelbart; ville maleriet
dø hen og fotografiet ta dets plass?
Sønstrøds store fotografi av en pike i tutu
påminner om Edgar Degas malerier av ballettdansere. Piken hviler på venstre ben og har
løftet opp høyre ben på kanten av en stol. Hun
snører ballettskoen idet hun vender seg og ser
skrått forbi fotografen. Der Degas ville stilt
modellen, slik at hun hadde vært fullt konsentrert om sin oppgave; knytte skoen, ser altså
piken på bildet opp fra skoen. Med det understrekes også det teatrale i bildet og illusjonen
av at vi som betraktere står utenfor å ser på
en pike som er oppslukt av sitt eget og ikke
oppmerksom på det å bli sett, blir brutt. Dette
er en vesentlig forskjell som sier noe om den
rollen fotografiet ofte har fått, som et medium
til å vise seg frem gjennom.
Sønstrøds gammelmesterlige fotografier er
ikke bundet til en bestemt retning i maleriet.
Degas impresjonisme er en mulighet, men det
var først og fremst Rembrandts portretter og
de intime hollandske interiører fra 1600-tallet
som dannet forbilder. Som i dem, finner vi ofte
en liten anekdote i bildene.

Janne | 1978 | Fotograf: Arild
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Linnea og kaninene | 2015 | Fotograf: Arild
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FOTOGRAFEN FOR DE STORE
OG SMÅ ANLEDNINGER

I gamle dager ble folk som oftest fotografert
i tilslutning til livets store begivenheter. Det
var ikke vanlig at fotografen fulgte med inn i
fødestuen, men barn ble fotografert så snart
det var råd. De neste store etapper var klassebilde, konfirmasjon, bryllup og død. Fotografier
av den døde var slett ikke uvanlig til langt inn
på 1900-tallet. Ettersom amatørfotografiet har
spredt seg til alle lag av befolkningen fra å ha
vært noe et smalt sjikt av velhavende borgere
hadde anledning til, har fagfotografenes marked
fortsatt å forbli de store anledninger, men en
stadig større del av virksomheten tar også for
seg de små og hverdagslige anledninger. Og alle
vil vel en gang ha et fagmessig utført portrett
av seg selv eller sine nærmeste? Til og med i
en selfie-tid har det fagmessig dyktig utførte
portrettfotografiet en særlig status og plass i
folks bevissthet. Portrettfotografi er en genre
Sønstrødfotografene har dyrket med stort hell
og mange utmerkelser.
En reportasje av Harald Gautneb og fotograf Bente Bjercke i Drammens Tidende 15.
september 1986 gir et godt innblikk i hva
som er den kanskje viktigste suksessfaktoren
for Arild Sønstrød som portrettfotograf;
etablering av god kontakt mellom modell og
fotograf. Det betyr at det må brukes tid før

fotograferingen. Kunden må bli kjent med de
nye omgivelsene hos fotografen og slappe av i
situasjonen. Til hjelp er både behagelige sofaer
og lenestoler, og ikke minst leketøy for barna.
Fotografen avsetter godt og vel en time til
hver kunde og det meste av tiden går med til
å bli kjent med det fotografiske objektet.
En annen viktig suksessfaktor er en velutviklet bevissthet om hvordan å iscenesette
sine modeller ut fra hva som passer for
anledningen og ut fra hvilket stadium i livet
modellen befinner seg. I fotografier som
følger reportasjen, opptrer Arild Sønstrød i
de forskjellige rollene som «barnefotografen»
med en søt liten gorilladokke og tommelen
i munnen; «konfirmantfotografen», pent gredd
på håret og med bredt glis og svart tversoversløyfe, «bryllupsfotografen» med flosshatt
og to håndholdte dukker kledd som brud og
brudgom og tilslutt «pensjonistfotografen», litt
uvøren og uflidd, mysende ut av bildet med
briller på nesen, utkledd med hatt og knebelsbart. Bilder som viser hvordan Sønstrød på
samme tid iscenesetter sine modeller ut fra
genre, og opptrer svært så bevisst om sin rolle
som fotografen i sin relasjon til sine modeller
og det avsnitt av livet de blir fotografert i.
Alle bildene er for øvrig rammet inn i ovale
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portrettrammer. Den «usminkede» fotografen
er det tatt bilde av i en rektangulær ramme,
der fotografen sitter i tenksom positur foran
sitt kamera som er montert på Sjøwall-stativet Harry Sønstrød kjøpte patentet til. Også
denne vekslingen i ramme forteller om en
velutviklet sjangerbevissthet.
I en billedkavalkade i forbindelse med firmaets
tjuefemårsdag, heter det i bildeteksten under
et fotografi av et alvorlig barn; «De naturlige
bildene blir alltid best. Selv om vi kaller oss for
«Barnesmilspesialisten» er det mange alvorlige
bilder som gjør lykke.» Da Arild Sønstrød stilte
ut i Preus museum 1979, var utstillingen dominert av barnebilder; «Barnefotografering er noe
av det mest interessante og krevende å arbeide
med. Jeg kaller meg selv «Barnesmilspesialisten».
Det er få fotografer som arbeider så mye og
så intenst med barn som Arild Sønstrød gjør,
derfor blir han stadig invitert land og strand
rundt for å holde foredrag og seminarer. Om
ikke lenge reiser han til Sveits og Østerrike
for å fortelle mer om barnefotografering. (DT,
21. 09. 1979). Barnefotografi er fortsatt en
av Sønstrødfotografenes viktigste arbeidsområder, der de også har vist stor evne til fornyelse.
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Fotografering er også knyttet til årstidene.
Store øyeblikk er gjerne forbundet med ferier
og høytider. Så hvorfor ikke bruke en fagfotograf til å dekke julen, påsken, 17. mai og
sommerferien? En periode var det svært populært med harde flate pakker under trærne i
form av fotografier av familie og ikke minst
barnebarn og tantebarn. Drammens Tidende
7. desember 1996, inneholdt en reportasje
om Arild Sønstrød som fotograferer Julebilder.
Det fremgår at Sønstrød har fotografert barn
siden august med tanke på at foreldrene vil ha
bilder av sine poder som årets julepresanger.
Fotograferingen skjer etter et kvarters
oppvarming med spillopper og annen
kontaktskapende aktivitet tilpasset alderstrinnet. Et vellykket resultat skyldes åpenbart
at fotografen er i konstant aktivitet som fanger
barnets oppmerksomhet, på samme tid som
oppmerksomheten avledes fra alt fotografisk apparatur, som kan virke skremmende
og fremmet, og korte regn av blitz. Et godt
resultat avhenger av at barnet ikke blir sittende
å se tomt foran seg, og resultatet skal være i
havn helst i løpet av en seanse som kan vare
opptil en drøy time. «Barnefoto må regisseres,
… Følger vi ungenes tempo, blir vi aldri ferdige.»
(DT 07. 12. 1996)

EN NY TID

«Endelig» | 2008 | Fotograf: Pia
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Selv om firmaet spesialiserte seg på portrettfotografi, var det ikke nok å vente på kunder,
det gjaldt fra første stund å finne oppdrag.
Harry Sønstrød fotograferte danseball på
lørdag og ferdige bilder ble utstilt i butikken på
mandag. Mannskapet på Strømsgodset Fotballklubb er blitt fulgt opp gjennom generasjoner
og fotografene har begitt seg ut i bedrifter, lag
og foreninger. Den digitale tidsalder har gitt
muligheten til å arbeide enda mer systematisk
og målrettet mot nye og gamle kundegrupper.
Men, den digitale tidsalder setter også et krav
til stadig fornyelse med hensyn til bildenes
estetiske utforming.
Sønstrødfotografenes lange historie har ikke
ført til at de vegrer seg for endringer. Ser vi
gjennom firmaets nettsider, oppdager vi raskt
at den brede orientering innenfor det fotografiske feltet fører til at de kan arbeide bevisst
med det estetiske uttrykket. Stil blir i mindre
grad et personlig uttrykksmiddel, enn en form
som avstemmes etter oppdragets natur. Det
er ikke en hvilken som helst form som er den
passende for enhver anledning. Oppdragsfotografering uansett kategori, hviler på en sosial
kontrakt mellom fotograf og oppdragsgiver; før
fotograferingen skal premisser og ikke minst
sted for fotografering avtales, etter at bildene
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er tatt og fremstilt, blir materialet gjennomgått
før det endelige resultatet kan leveres.
Oppdragsfotografi deler seg i to hovedkategorier ut fra marked; privat og bedrift. Som
privatkunde gir fotografene tilbud innenfor
bryllup, baby, barn, ungdom, familie, skole og
barnehage og portrett. Innenfor alle kategorier finner vi et bredt spekter av forskjellige
uttrykk som spenner fra bilder som er forankret i den nostalgiske estetikk som kom inn
med 1970-årenes tilbakeblikk på historiske
stiler, til et moderne uttrykk som er rent og
saklig, med et minimum av iscenesettelse og
bruk av rekvisitter.
Der baby-fotograferingen er sterkt tradisjonsbundet, byr fotografering av barn på adskillig
rikere muligheter til å lage fortellinger knyttet
til det enkelte barnets personlighet og preferanser. Rollespillet blir viktig, enten det er
barnet som lever seg inn i rollen som sjømann
eller prinsesse, eller fotografen fanger opp det
øyeblikket barnet finner balansen og greier
å holde seg oppreist et lite sekund. Barna
opptrer som oftest mot en hvit bakgrunn. Det
setter barnet i relieff og løfter frem kroppsform og attityde.

Fotografering av ungdom skjer på et stadium
da personligheten begynner å ta fast form og
den fotograferte gjerne har dannet seg en
egen oppfatning om hvordan de vil fremstå på
bildet og vil ha et ord med i laget. Bredden
i uttrykk øker og det blir viktigere å gi rom
for det individuelle særpreg. I fotograferingen
av familiene fremstår det å skape kontakt
innad i gruppen som en utfordring og ikke
minst det at hver enkelt deltaker må få sin
plass. Da kommer gjerne geometrien til hjelp;
avbalanserte formasjoner basert på enkle,
geometriske figurer som trekanter og sirkler,
binder sammen figurene. Et annet virkemiddel
er å skape fysisk interaksjon gjennom enkle og
intime handlinger.
Sammenlikner vi disse kategoriene med de
tilbudene som blir gitt mot bedriftsmarkedet
finner vi igjen mange av de samme grepene,
men de er nå oftest satt inn i en annen
sammenheng. Den overordnede sammenhengen er ikke lenger individet og familiegruppen, men bedriftens virksomhet.

Nana og bruden | 2015 | Fotograf: Arild
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Fotoopptak for Oktan reklamebyrå hos Grep Imas Porsgrunn | 2009 | Fotograf: Pia
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Skal de ansatte i en mediebedrift som Drammens Tidende fotograferes byr det på andre
utfordringer og muligheter enn når de ansatte
på Protan skal fotograferes. De ansatte i Drammens Tidende fremstår med egne profiler og
korte tekster som forteller om den enkeltes
interesser og hva som har gjort inntrykk på
dem. Bildene er i svart/hvitt og fremhever
individualitet fremfor posisjon og rolle på
arbeidsplassen. Målsettingen for Protan er
«Med stolthet levere innovative tak, membraner,
ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler som
sikrer kundens verdier.» Fotografens løsning er
å overføre innovasjonsaspektet til sine bilder;
fotografiene formidler inntrykket av en engasjert og lystig arbeidsgjeng som opptrer som i
et veldreid og regissert skuespill som skal fremheve dem selv som bedriftens viktigste kapital
til innovasjon og produktene de arbeider med
ut fra sine ulike roller fra salgsmedarbeidere til
gutta på gølvet foran hyllene med varer, klar til
å kjøre dem ut på truck.
Drammens Tidende «omdømmekampanje» | 2011 | Fotograf: Pia
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Forskjellige kontekster resulterer i to vidt
forskjellige fotografiske tilnærminger og
bilder som både i stil og genre ligger langt
fra hverandre. Generelt gjelder at få områder
utløser så stor variasjon, fantasi og kreativitet
som fotografering av mennesker i konkrete
arbeidssituasjoner. Noe som har smittet over
på reklame enten det er bedrifter eller for et
band eller en forestilling.
Mote er en kategori der de innarbeidede
konvensjonene styrer fotograferingen i ster-

kere grad enn i de fleste andre kategorier. En
av de sterkeste føringene ligger i modellen,
som ofte fremstår som viktigere enn produktet
som skal selges. Slektskapet med portrettfotografiet er ikke tilfeldig, men her er det i mindre
grad modellenes individualitet enn den at de
representerer en type, en livsstil og en attityde
som er viktig; noe som for øvrig også gjelder
innenfor fotografering av alle kategorier der
det er viktigere å fremheve rollen foran den
individuelle personlighet; om det så er en
fotballspiller, så er interessen spilleren kan

Karen og Herman | 2014 | Fotograf: Arild

Rune Temte | 2015 | Fotograf: Arild
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skape for Strømsgodset det viktigste og den
personlige historien er interessant bare i den
grad den knytter oss til laget han er del av.
En kategori for seg er produktfotografiet. Også
her er det slående hvor stor variasjonsbredde
det er i uttrykk. I produktfotografering dreier
det seg i tillegg til å fotografere mennesker
og situasjoner også å sette ting i sentrum for
oppmerksomhet. Et bilde av fire ølglass plassert på et bord. Glassene må være så fulle
at det har rent over og skummet danner en
liten innsjø omkring glassene. Det er friskt og
perlende ny-servert øl. Pavloveffekten utløses
og det er like før hånden stikkes inn i bildet

for å gripe et glass og slukke tørsten. Disse
glassene må vi bare ha, skal ølet smake godt.
Brudefotografering har gått fra å holde seg
innenfor et svært så standardisert oppsett
med brud og brudgom oppstilt i studio, til å
bli et evenement som minner mer om innspilling av en film. Det handler mer om å skape
en interessant fortelling om bryllupsdagen,
enn bare å vise brudeparet i sin beste stas, og
fotograferingen foregår på de mest utenkelige
steder. Det å bruke den lokale bakgrunnen
for modellene, kan være et sentralt poeng i
oppbygging av en story knyttet til personene
og paret. Denne delen av virksomheten deles

AASS Collection Kari Ulleberg | 2010
Fotograf: Arild
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mellom Arild og datter Pia Sønstrød. På sitt
meste kan de to dekke seks bryllup i løpet
av en lørdags ettermiddag. Fram til langt ut
på 2000-tallet, var det vanlig med opp til 60
brudefotograferinger på sommer og høst, men
omkring 2010 falt tallet til 20. Dels skyldtes
det at digitalteknikken gjorde det lettere å ta
bilder selv og med den nye teknologien kom
det også flere konkurrenter i markedet.
Digital teknologi spiller en sterkere og sterkere rolle for fotografen på alle nivåer: Fra
selve fotograferingen til salg, distribusjon og
arkivering. Innenfor selve bildebehandlingen
er Photoshop blitt det sentrale verktøyet
også i den kreative delen av fotograferingen. I
Sønstrødfotografenes virksomhetsmatrise går
denne delen av fotografiet ikke under betegnelsen «kunst», men «dekorasjon». Dekorasjon er jo et begrep vi gjerne forbinder med
utsmykning i både eldre og nyere bygg. Pia
Sønstrød har da også hatt oppdrag med å
utsmykke kontorlokaler og nå senest Drammens nye kjøpesenter på Strømsø.
I anledning utstillingen i regi av Drammen
Kunstforening, har Pia Sønstrød utviklet et eget
prosjekt som gir en ny vri på temaet portrett.
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Noen bilder fremstår som en sandwich av landskaper og ansikter som trer frem og trekker
seg tilbake alt ettersom vi fester oppmerksomheten ved landskapsformasjoner eller ansikter.
Fotografiene har gjerne et surrealistisk preg.
Man aner at Salvador Dali og samtidens estetikk i fantasifilmer og spill spøker i bakgrunnen.
Odd Nerdrums dramatiske og romantiske
landskapsutsnitt med drømmeaktige skikkelser
i hans symbolistiske malerier har nok også hatt
sitt å si. Det gir bildene et preg som skiller dem
ut fra hvordan samtidskunstnere arbeider med
fotografi og knytter bildene sterkere til fagfotografiets bruk av kunstneriske konvensjoner
innenfor et kommersielt dekorativt fotografi,
enten oppdraget ligger innenfor produkt og
reklame, eller oppstår som fotografens frie lek
med mediets muligheter.
Prosjektet «Drammens Ansikter» har vært
en spennende oppdagelsesreise. For underveis har også byens ansikt vist seg gjennom
utallige bilder fra ulike lokale begivenheter
og byutvikling. Fotografier som naturlig nok
hører hjemme i utstillingen. Vi møter tre høyt
respekterte og prisbelønte fotografer med
stor yrkesstolthet, som sammen viser oss
«Drammens Ansikter» sett og observert av tre
generasjoner Sønstrødfotografer.
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«Inni mitt hode» | 2016 | Fotograf: Pia
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Ronny Super Deila | 2014 | Fotograf: Arild
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