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NK-2011   Av Rolf Øidvin

Jeg har vært i Finland på Nordisk kurs for 
lærere i billedfagene. Vi var tre som del-
tok fra Norge. Kursstedet var Oriveden 
Opisto, et senter for kulturelle studier som 
ligger i Orivesi, en kort busstur nordøst for 
Tammerfors som er et kultursentrum i Fin-
land og Nordens største innlandsby, en by 
på størrelse med Bergen. Jeg hadde sett på 
langtidsvarslet for Orivesi. Det ble meldt 
litt regn først i uken, så skulle det bli fint 
og varmt vær. Det var jo helt feil, for det 
var fint og varmt vær, rundt tretti grader på 
det meste, hele uken vi var der. Det er jo 
nesten litt for mye for en fra nordvestlan-
det i Norge, men så er det jo slik at Finland 
er de tusen sjøers land, og det var deilige 
forhold til å ta seg en dukkert. Det var fine 
rom og gode senger på kurssenteret, og det 
ble servert god mat hele uken. Viktigere 
likevel var det at omgivelsene til kurssen-
teret innbød til hyggelig samvær utover 
kveldene for kursdeltagerne. Det å kunne 
sitte og småprate eller synge litt sammen 
litt uformelt om kveldene har stor betydn-
ing for trivselen og opplevelsen av kurset 
som helhet. Finske poeter hadde også et 
kurs mens vi var der, og vi ble sittende i 
badstu sammen og snakke om poesi. Med 
en øl attåt! Riktig hyggelig. En kveld ble 
vi busset til Rønni dansbana, et sted folk i 
Finland kommer til for å danse sammen. 
Det som kommer nærmest dette i Norge, 
må være dansegallaene eller bygdefest-
ene som blir arrangert rundt om i landet.
Finsk tango er jo et begrep, og det var fas-
cinerende bare å stå og se på de dansende 
og dessuten lytte til tangosjarmørene på 
scenen.

Årets kurs skulle være om tegneserier og 
animasjon. Det var lagt opp som tidligere 
kurs med en blanding av forelesninger og 
eget arbeid i verksteder. Det var tre verk-
steder der deltagerne vandret imellom og 
fikk en smakebit fra hver. Det var en måte 
å gjennomføre det på. Jeg tror nok mange 
heller ville likt å ha vært på ett verksted 
hele tiden, for på den måten å ha kunnet 

fordype seg mer i arbeidet. Det er jo faktisk 
slik at mange kan en del før de kommer på 
kurs, og da kan det bli litt kjedelig bare å 
få en kort smakebit. For min egen del ville 
jeg likt bare å ha arbeidet med tegneserie 
hele uken. Nå ble det litt heseblesende 
på en måte å skulle ha med seg alt. Men 
for all del: jeg har mye informasjon med 
meg hjem som det har vært spennende å 
prøve ut mer for meg selv. Sammen med 
barnebarnet mitt på elleve år har jeg lastet 
ned gratisprogrammet Gimp, og vi har hatt 
mye moro med å lage tegnefilm.  Dette var 
noe jeg visste lite om på forhånd. 

Av forelesningene var det spesielt to som 
gjorde inntrykk på meg, som fortalte meg 
noe som var både overraskende og spen-
nende. Den ene var med Leif Packalen 
som fortalte om sitt arbeid med tegneseri-
er i bistandssammenheng. Han fortalte om 
hvordan de har organisert grupper i Afrika 
og i Asia som har utviklet tegneserier for 
å kommunisere med folk om ulike temaer 
som helse, omskjæring, hiv/aids, utdan-
ning, rettigheter, kultur, jordbruk, poli-
tikk etc. Det var tegneserier i sort og hvitt 
som ble kopiert opp på kopimaskiner. De 
hadde form av veggserier eller som små 
hefter som ble brettet sammen på ulike 
vis. Slagordet var Comics Power! Always. 
Gruppen diskuterte seg imellom hva slags 
temaer som skulle arbeides med, relasjo-
nen mellom tekst og bilde, rekkefølgen 
og tydeligheten i innholdet osv. De tegnet 
først med blyant, for deretter å rentegne det 
med tusj, med vekt på linje, flater og teks-
turer. Tegneseriene ble limt opp på plasser 
der det var tillatt, eller delt ut som hefter 
blant folk for å få i gang samtaler. Det 
kan gå an å gå inn på nettsidene til World 
Comics – nothing less! Comics Power. Det 
finnes også en video på Youtube med Leif 
Packalen.

Den andre forelesningen som gjorde 
spesielt inntrykk, var med Antonia Ring-
bom, som lager animasjonsfilm. Hun viste 

flere eksempler på egne filmer og hvordan 
hun har arbeidet. Hun mente at animasjon 
burde integreres i alle fag i skolen. Også 
hun har vært engasjert i bistandsarbeid, 
der hun har brukt film blant folk som ikke 
kan lese og skrive.  I filmene sine har hun 
gjerne brukt dyrehistorier som gir bilder 
på godt og vondt. Filmen ”Den late sja-
kalen” viser en historie om betydningen 
av å oppføre seg skikkelig og verdien av å 
lære seg å lese og skrive. Antonia fortalte 
mange gripende historier fra Afrika og om 
verdien av animasjonsfilmene i den sam-
menhengen.

Vi fikk også tid til museumsbesøk. I 
Finland har de mye bra kunst og kunst-
nere, og for min egen del har disse mu-
seumsbesøkene vært veldig inspirerende. 
Jeg har fått lyst til å skynde meg hjem for 
å prøve ut ideer i egne arbeider! Og det er 
vel slik et nordisk kurs er ment å være; en 
inspirasjonskilde til eget arbeid som lærer 
og som kunstner.

Til neste år skal Nordisk kurs være på 
Island. Kurset er blitt lagt til et sted som 
heter Laugar, litt nord for Breidafjördur 
og Reykjavik, et sted det knytter seg mye 
historier og sagn til. Temaet skal være 
”Nordens lys”, og det skal arbeides med 
tegning, maleri og akvarell. Islandske 
samtidskunstnere kommer sikkert til å bli 
trukket inn som verkstedlærere og som 
forelesere. Til tross for at det ikke er så 
mange mennesker på Island, så har de 
mange internasjonalt kjente kunstnere. 
Kunst og kultur har stor betydning for 
islendingene, og de har vært dyktige til 
å reise ut i verden og hente seg kunnska-
per og ferdigheter i kunstfagene. Island er 
et spennende land å komme til, med sin 
storslagne natur, sin kultur og et hyggelig 
folkeslag som vi føler mye slektskap med. 
Så en oppfordring er å begynne allerede nå 
å spare penger til turen, søke om tilskudd 
fra skolen, ulike fond og foreninger.  
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