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Førelesning om teiknspråkpoesi   

Av Georg Lorentz Bjerkli   

Førelesninga inneheld: 

Eg vil gå gjennom nokre punkt når det gjeld poesi, og vidare gå inn i ein del verkemiddel i 

teiknspråkpoesi. Nokre av dei vil eg gå djupare inn i, og eg skal også vise 2-3 døme på dikt 

som eg har laga. 

Mi erfaring med teiknspråkpoesi 

Eg har framført teiknspråkpoesi i døvekyrkja, i samband med seminar og konferansar, eg 

framførte poesi på opninga av Havsteinekra sjukeheim, i bryllaup, i samband med Amnesty – 

eg skal vise dykk poesi når det gjeld det etterpå. Eg har vore her på Møller for å filme poesi i 

studio som skal brukast til undervisningsmateriell i grunnskule og vidaregåande skule. Eg 

kan òg legge til meir på lista, men her er nokre eksempel på kva eg har gjort. 

Liturgi i døvekyrkja 

Døvekyrkja har sin eigen liturgi. Men situasjonen har ikkje alltid vore slik. For ein del år 

sidan følgde døvekyrkja den same liturgien som kyrkja for dei høyrande. Den var prega av 

salmesong og orgelmusikk. For meg som ikkje høyrde, måtte eg skifte mellom å sjå på 

presten og i salmeboka og følgje med på teksten så godt eg kunne. Seinare vart det utvikla ein 

eigen liturgi for bruk i døvekyrkja. Då vart salmane bytte ut med blant anna poesi, dans og 

bildebruk. Orgelmusikken held ein fram med, sidan mange døve sette pris på å føle 

vibrasjonane frå orgelet som ein del av stemninga i kyrkja. Poesien til bruk i kyrkja vert knytt 

til temaet i gudstenesta. Eg skal vise dykk døme på dette litt seinare. Eg nyttar òg 

videoopptak for å hugse på all poesien eg lagar. Det byrjar å verte ein del no. Då er det fint å 

kunne gå attende til opptaka mine før eg skal framføre poesien, for eksempel i ein barnedåp. 

Det kan jo samanliknast med at høyrande les for å førebu seg i forkant av ei førelesing.  

Dikt på norsk og på teiknspråk 

Det finns uendeleg mange salmar, songar, dikt osv på norsk. Men arbeidet med å kreere nye 

dikt og poesi på teiknspråk starta for ikkje så lenge sidan. No har vi døve høve til å bruke 

kreativiteten og lage eigen poesi sjølv. Her på utviklingsavdelinga har det til dømes vorte teke 

opptak av ulik teiknspråkpoesi som kan nyttast i framtida. Arbeidet på norsk har jo halde på i 

mange hundre år, mens det på teiknspråk starta for berre nokre år attende. Så vi må jobbe 

hardt, vi har mykje å gjere slik at vi kan utvikle noko tilsvarande på teiknspråk som på norsk. 

Ein kan ta utgangspunkt i ein norsk tekst og omsetje den til teiknspråkpoesi, eller ein kan 

lage ein original teiknspråkpoesi ut frå eigen fantasi. 

Min første teiknspråkpoesi 

Vi reknar med at teiknspråkpoesi dukka opp for første gong i Amerika på 1960-talet. Det 

spreidde seg vidare til Europa på 1970-talet, til Sverige på 1980-talet, og her i Noreg byrja vi å 

jobbe med teiknspåkpoesi i 1990. Den poesien de ser på skjermen no, var den første som vart 

lage i Noreg i 1990. Eg reiste i 1990 til Oslo for å jobbe saman med tre andre.  Det var Mira  
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Zuckermann, kjent skodespelar som er teatersjef i Oslo, prest Roar Bredvei og Thor Lasse 

Thoresen – mange av dykk kjenner han. Han gjekk på skule her i Trondheim. Vi fire jobba 

saman ei helg i Oslo. Den gong visste eg ingenting om poesi, men eg lærde mykje av arbeidet 

vi gjorde og vi jobba med diktet Bordbøn. 

Før sa vi bordbøn på norsk. Vi folda hendene, sa bøna med tale som vi ikkje heilt visste kva 

inneheldt og avslutta med ”amen”. Vi ville ikkje omsetje ein norsk versjon til teiknspråk. Vi 

ville lage ei original bordbøn på teiknspråk. Vi hadde store diskusjonar og jobba så å sei 

døgnet rundt i tre dagar før vi til slutt kom opp med ei bordbøn på teiknspråk. Og det var den 

de ser her. Kanskje de har sett den før? Eg viser den til dykk likevel. Det finns to ulike 

versjonar av denne. Viss eg til dømes skal be bordbøn for meg sjølv, teiknar eg smått. Men 

viss det er fleire som skal sjå kva eg seier, har eg større teikn for å nå publikum betre. Eg skal 

vise dykk versjon nummer to. 

Ein gong kom ein prest til meg og sa at han hadde undervist på ein konfirmasjonsleir for 

teiknspråklege elevar. Han hadde spurt elevane kven som ville seie bordbøn, og alle hadde 

rekt opp handa fordi dei ville framføre den! Det var fordi alle kunne denne bordbøna på 

teiknspråk. Før denne bordbøna vart laga var det ingen som ville seie bordbøn fordi den 

skulle seiast på norsk. Så det vart eit klart større engasjement blant elevane då det kom ei bøn 

på teiknspråk i staden for på norsk. Det var hyggeleg å høyre. 

 

Ulike tekstsjangrar 

I kvardagen snakkar vi ofte teiknspråk i raske dialogar og vekslingane går hurtig. Ein kan gi 

korte beskjedar til kvarandre, som ”eg skal på teater i kveld”, ”skal vi dra på fest?”, ”no skal eg 

sove”. Det kan vere korte samtalar som vekslar fort mellom to samtalepartar. Det er akkurat 

det same både hos døve og hos høyrande.  

Forteljinga skil seg frå dialogen ved at den er meir forklarande, og ein brukar mimikk meir 

aktivt samtidig som ein brukar rollebytte for å gjere historia meir spanande. Ein brukar meir 

tid på ei forteljing enn i ein dialog. Dialogen er veldig effektiv, mens forteljinga vert strekt 

meir ut. Så det er i hovudsak forskjellen på dei to sjangrane.  

Poesien er meir elegant enn forteljinga, og den gjev ein meir nøytral framstilling av noko. Ein 

må ha riktige handformer og bevegelsane vert gjort meir elegant og estetisk. Ei forteljing er 

friare i måten den vert utført på. Så det er ein del skilnad på dei tre sjangrane eg har 

presentert her. 

Poesi og pantomime 

Mange høyrande trur at teiknspråkpoesi er det same som pantomime. Men det er det jo ikkje. 

I poesi brukar ein eit teiknrom. Beina vert altså ikkje aktivt brukt i teiknspråkpoesi. 

Pantomime brukar heile kroppen for å visualisere bevegelsar. Både teiknspråk og i poesi er 

hendene erstattarar for føtene. Ein treng ikkje gå med føtene og heile kroppen framover for å 

vise at ein går. Ein brukar hendene i staden. I pantomime må ein bruke heile kroppen for å 

leggje seg ned på golvet, mens på teiknspråk viser ein den same bevegelsen med hendene og 

overkroppen. Eg orkar jo ikkje leggje meg ned på golvet for å vise at eg ligg.  
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I ein undervisningssituasjon var det ein døv som byrja med pantomimebevegelsar, og då 

måtte eg stoppe vedkomande og forklare at poesi ikkje var det same som pantomime. For viss 

personen la seg ned på golvet, ville ikkje publikum som sat lenger bak i salen kunne sjå kva 

som skjedde på scena. Ein kan bruke hendene i staden for å vise bevegelsen. Så det er viktig å 

skilje dei to formene. Sjølvsagt er det lånt nokre element frå pantomime som vert brukt i 

teiknspråkpoesi, men ikkje alle. 

Framføring – viktige detaljar 

Døvekyrkja følgjer ein årskalender med ulike liturgiske fargar; grøn, lilla, raud og kvit. Dei 

ulike fargane vert representert ut frå kjortelen presten har på seg. Det er viktig at kjortelen er 

i nøytralt stoff som ikkje reflekterer lyset i kyrkja, og som heller ikkje har for mange fargar og 

mønster. Stoffet må vere matt og difor behageleg å sjå på. Døvekyrkja skal ta i bruk nye 

kjortlar så snart dei er ferdige. Når dei er klare, trur eg den liturgiske fargen berre skal være 

ei brei stripe nedst på kjortelen. Stripa vert festa med ein borrelås, slik at den lett kan skiftast 

ut. Dermed slepp ein å ha fire ulike kjortlar. 

Det er ikkje berre i kyrkja det er viktig å ha ein nøytral farge på kleda. Også i andre 

samanhengar må ein passe på å ikkje ha mønstrete kler på seg, eller smykke og klokker som 

kan forstyrre. Som de kanskje la merke til då eg skulle byrje førelesninga i dag, tok eg av meg 

klokka, slik at de ikkje skulle verta blenda av den. Det er sjølvsagt berre i kyrkja ein skifter 

fargar på kleda ut i frå kalenderen. Men det er greit å hugse på å ha på seg einsfarga klede. 

Det er viktig å ha god belysning. Er det for mørkt blir det vanskeleg å sjå. Men har ein god 

belysning, vert det behageleg å sjå på og ein slepp å verte så sliten i augo. 

Når eg skal framføre poesi, går eg inn på scena, står roleg og ventar 3-5 sekund før eg startar 

framføringa. Når eg er ferdig, ventar eg også ei kort stund før eg roleg går av scena. Det er 

viktig ikkje å stresse inn og ut av scena.  

Når eg framfører poesi har eg ikkje blikkontakt med nokon av tilskodarane. I staden overser 

eg publikum og rettar blikket mot bevegelsane i teiknrommet.  

Ved tidlegare høve har eg samarbeidd med ein mann som har spela gitar medan eg har 

framført poesi. Vi har hatt øvingar i forkant av framsyninga for å tilpasse musikken til mine 

bevegelsar. Han har ikkje sunge, berre spelt gitar. Han har spelt lavt og høgare etter kvart 

som det har passa inn i poesien. Det har krevd mykje øving før vi har gått på scena. Å ha 

musikk til gjer poesien min meir effektfull og framhever bodskapen på ein betre måte. Dette 

gjeld jo sjølvsagt høyrande tilskodarar, døve har den same opplevinga som før. Men 

musikken i tillegg til poesien har ein positiv effekt på høyrande. Dei får eit betre forhold til 

det eg framfører. Mange høyrande har kome til meg etter ei framføring og fortalt meg kor 

rørande og vakkert det eg gjorde var, og det var grunna gitarspelinga. Døve lika også 

vibrasjonane musikken gjev kroppen.  
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Om teiknkor 

Både vaksne og barn kan lære seg teiknspråkpoesi. Eg har valt å fokusere på opplæring av 

vaksne. Når ein framfører poesi kan det vere éin person, eller fleire. Til dømes seks personar 

kan stå på rekkje på scena og gjere dei same bevegelsane samtidig. Eller éin kan framføre 

åleine, eller tre samtidig, eller seks. Der står ein fritt. Det går også an å ha ein ståande framfor 

”koret” som dirigent som leiar an teikna og koret følgjer etter, med publikum som sit bak 

dirigenten. Personleg har eg aldri prøvd det, men det går an. De er velkomne til å prøve det 

sjølv vis de ynskjer. 

Dersom seks personar står på scena, kan ein dele opp slik at tre startar å teikne, og når dei er 

ferdige med sitt, tar dei tre siste over. Etterpå kan alle gjere like bevegelsar. Så ein kan variere 

med at alle gjer det likt, eller to og to, tre og tre, ja ein står fritt til å bestemme sjølv. 

Verkemiddel 

Eg har laga ei liste med verkemiddel som blir brukt i teiknspråkpoesi. Eg har ei kort liste med 

berre dei mest nødvendige verkemidla eg bruker. 

Rollebyte 

I poesi kan ein bruke rollebyte og rolleovertaking, synsvinkelskifte med mange variantar og 

ulike perspektiv. 

Eksempel 

- mor og barn 

- person og fisk 

- person og hund 

- person og (golf)ball 

Rollebyte treng ikkje berre skje mellom personar, men også dyr, ting osv. 

Rollebyte kan også skje mellom 4-5 personar. 

Eksempel  

-  ulike personar som prøver å blåse ut eit lys 

Det er ei utfordring å skulle byte mellom mange personar. Ein må jo hugse på kva slags 

karakterar ein har i utgangspunktet og skifte mellom dei undervegs. Det er faktisk veldig 

vanskeleg. Nokre døve klarer det, og det er veldig imponerande! 

Mimikk og blikk 

Mimikken i ansiktet er ein utruleg viktig del av ein teiknspråkpoesi. Og i poesi kan uttrykket i 

ansiktet variere frå det nøytrale, nesten stive til det svært intense. Spekteret ein kan variere i 

er stort. Det heilt rolege uttrykket kan for eksempel brukast slik i bordbøna:  
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Eksempel  

- roleg mimikk ”så korn” 

- intens mimikk ”så korn” 

Dei to eksempla er vidt forskjellige, og alt på grunn av endra mimikk. 

Eksempel 

- ”ro” roleg 

- ”ro” intenst 

Ein kan vise at ein ror lett eller at det er tungt å ro ved å bruke ansiktsmimikken. Eg treng 

ikkje seie at ”det er lett å ro”, men de kan sjå det ut frå ansiktet mitt. 

Augo er også viktig. Blikket vert brukt for å lokalisere kva slags rolle ein har til ei kvar tid. Ein 

kan ikkje flakke med blikket meiningslaust omkring, men vise klart og tydeleg om ein er den 

som ror ein båt og ser på land, eller om ein er personen som står og vinkar frå kaia. Det er 

altså viktig å vite kor ein skal feste blikket. 

Fleire verkemiddel 

I poesien brukar vi av og til skildring for å forklare kva som skjer og korleis noko ser ut. Når 

skildringa av til dømes landskap med fjell og solnedgang er ferdig, kan ein fortsette med 

handlinga i historia. Då har sjåarane ein bakgrunnskunnskap om kor handlinga skjer.  

Eller ein kan la vere å skildre noko som helst, berre byrje rett på historia. Den som ser på 

forstår likevel kva det er snakk om. 

Eksempel 

- Jesu krossfesting 

Der har eg inga skildring i forkant, men de forstår likevel kven eg snakkar om. 

Så det går an å gje ei skildring først, eller la vere. 

Eg veit teiknspråkbrukarar likar dette punktet veldig godt. Mange har gitt meg 

tilbakemelding om at dei vil sjå meir bruk av dette verkemidlet; slow motion, eller sakte 

bevegelse. 

Eksempel 

- ”springe” i slow motion 

- ”ro” i slow motion 

- ”slå” i slow motion 

Ein kan bruke dette verkemidlet på mange ulike måtar. Og mange har ei spesiell god kjensle 

for dette verkemidlet.  
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Eksempel 

- stakkato (springe) 

Slow motion og stakkato passer ofte godt saman. 

Eksempel 

- ”krossfestinga” – nagle fast på krossen – i slow motion 

- ”krossfestinga” – nagle fast på krossen – i stakkato 

Akkurat i den samanhengen synes eg det er best å bruke slow motion. Stakkato føler eg ikkje 

passar bra her. 

Eksempel 

- ”krossfestinga” – Jesus lid på krossen – slow motion 

- ”krossfestinga” – Jesus lid på krossen – stakkato 

Her passar stakkato betre enn slow motion. Så eg må smake på det og prøve meg fram for å 

finne kva som er best i ulike samanhengar. Og der står de fritt. Prøv dykk fram og finn ut kva 

som passar. 

Eksempel  

- ”utstilling” 3 ulike bilete 

Her brukar eg virkemidlet ”frys” for å vise kvart enkelt bilete. Og viss eg fortel ei historie som 

går mot slutten -  

Eksempel 

- ”dame på fest og mann som køyrer bil” 

- så sluttar historia utan at de får vite kva som skjer. Då må kvar og ein av dykk tenkje sjølv 

kva som hender vidare. Kanskje mannen køyrer på ein elg, eller kolliderer med ein annan bil? 

Alle saman kan tolke avslutninga på sin måte. Så verkemidlet ”frys” kan brukast, noko eg har 

gjort i tidlegare poesiar. 

Gjentaking er noko vi ofte brukar i teiknspråkpoesien, men ofte gjentar vi det same berre to 

gonger. Høyrande gjentar det same gjerne tre gonger, fem, eller til og med sju gonger. Men 

på teiknspråk er det nok med to gonger. Av og til kan vi gjenta noko tre gonger, men aldri fem 

eller sju gonger. Då blir det som regel kjedeleg å sjå på. Så i teiknspråkpoesi er det nok med 

gjentaking to gonger. 

Eksempel 

- ”bølgjer som slår mot land” 
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Forvandling er et fint verkemiddel. 

Eksempel 

- ” forvandling frå dirigent til fiolinist” 

Såg de? Der var eg først ein dirigent, og så vart eg ein fiolinist. Ein må smake litt på korleis 

dette kan gjerast, det er viktig med mjuke, glidande overgangar. 

Eksempel  

- forvandling frå ”ro båt” til ”bølgje” til ”bølgjer som slår mot land” til ”tre som svaiar i 

vinden” 

Her er det mjuke overgangar. 

Eksempel 

-  forvandling frå ”løve” til ”pianist” 

Dette verkemidlet likar eg veldig godt.  

I min poesi kan eg bruke frie handformer. Då treng eg ikke bestemme meg for éi handform 

og vere bunden til den. Eller så kan eg bestemme meg på førehand og sei at eg for eksempel 

vil ha ei b-hand gjennom heile diktet.  

Eksempel b-hand: 

- ”gå inn i kyrkja” 

Der brukte eg b-hand heile tida. Det går også an å bruke to ulike handformer, f.eks. b-hand 

og a-hand, eller b-hand og y-hand. De må prøve dykk fram sjølv og finne ut kva som passar 

best. De står sjølv fritt til å velje handformer som de ynskjer. 

Om diktet Amnesty 

Eg skal no vise dykk poesien om Amnesty. Dette er ikkje et oversett dikt, men eit eg har laga 

sjølv frå start til slutt. 

Eksempel 

- Amnesty 

Såg de kva slag verkemiddel eg brukte i dette diktet? 

Ja, slow motion, og repetisjon/gjentaking, rollebyte, to faste handformer (a- og b-hand). 

Omsetjing av poesi 

Å omsetje ein norsk tekst til teiknspråkpoesi er veldig vanskeleg, og krev mykje arbeid. Eg må 

gjere mange endringar før det sit godt på teiknspråk. På norsk høyres det fint og flott ut med  
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god rytme og flyt, mens det på teiknspråk vert helt feil viss ein skal følgje same struktur. Så 

det er eit veldig krevjande og vanskeleg arbeid. 

For ei stund sidan jobba eg med omsetjing av ”Ja, vi elsker dette landet”. Då eg var liten gut, 

lurte eg på kva vi sa ”ja” til. Eg følte at det var for tidleg å seie ”ja” med ein gong, utan å vite 

kva eg sa ”ja” til! For på teiknspråk må ein vite kva som skjer først, deretter kan ein seie eit 

bekreftande ”ja”. 

Og ei litt morosam historie frå eg var liten. Eg var jo ikkje så flink i norsk, men eg kunne jo 

orda; ”Ja, vi elsker dette landet som det STIGER frem”. Eg tenkte på at det handla om at vi 

skulle klatre i ein stige for å kome oss opp. ”Furet” trudde eg tydde FLUE, og ”værbitt” måtte 

vere fluga som beit. ”De tusen hjem” måtte vere folk som hadde det vondt fordi flugene kom 

og beit dei! Sånn oppfatta eg nasjonalsongen. Etterpå er det snakk om ”saga”, og eg sagde 

natta, eg. Men det handlar jo sjølvsagt om noko som hende for lenge sidan. Så eg tolka 

teksten heilt feil den gongen, for orda sa meg ingenting. 

Men for eit par år sidan byrja eg å omsetje songen til teiknspråkpoesi. Eg skal vise dykk kva 

eg kom fram til. 

Eksempel 

- Ja, vi elsker 

Vi har altså den norske versjonen, og eg har laga min eigen versjon. Nokon er kanskje ikkje 

einig i den, men andre kan også lage sin eigen versjon. Mange døve synes det er behageleg å 

sjå på teiknspråkversjonen av nasjonalsongen. Det er lettare å forstå bodskapen i 

teiknspråkteksten enn i den norske. Å omsetje frå norsk til teiknspråkpoesi er, som eg sa, 

vanskeleg. Men det er like vanskeleg å omsetje teiknspråkpoesi til norsk. 

Om diktet ”Sommarfuglen” 

For ei tid attende fann eg eit dikt i eit blad som handla om ein sommarfugl. Eg klippte det ut 

og lagde ei omsetjing av det eine verset. Eg skal vise dykk. 

De får lese på skjermen fyrst. Dette diktet er det Henrik Wergeland som har skreve. Då eg 

skulle omsetje det, valde eg berre å omsetje det tredje verset, som de ser er framheva her. Dei 

tre versa heng jo sjølvsagt saman, men eg valde likevel å fokusere på det tredje verset. Det er 

dette teiknet eg brukar på sommarfugl: ”SOMMARFUGL” 

De kan jo tenkje dykk sjølv korleis de ville ha omsett dette verset. Eg jobba hardt med 

omsetjinga, og eg kom fram til ein versjon eg synest var fin. Men etter ei lita stund oppdaga 

eg at den ikkje var så bra likevel. De veit jo sjølv, viss de skriv ein tekst og synes den er bra 

med ein gong, så kan de ta den opp igjen neste dag og ser at den er ubrukeleg. På same måte 

viss ein teiknar noko, så er det ikkje alltid fyrsteutkastet er så bra, men så prøver ein på nytt, 

om og om igjen til ein vert fornøgd. Den same prosessen har eg når eg lagar teiknspråkpoesi. 

Eg gjennomarbeider teksten om igjen og om igjen heilt til eg har noko eg er fornøgd med. No 

vil eg vise dykk kva eg kom fram til med sommarfuglen. 
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Eksempel  

- Sommarfuglen 

Ja, menneske kan ikkje skape ein sommarfugl. Tidlegare rista eg på hovudet for å vise at 

menneske ikkje kan skape sommarfuglen. Men etter kvart fann eg ut at det var betre å utelate 

ristinga. Den var ikkje nødvendig å ha med, for sommarfuglen bevega seg jo ikkje, det 

fungerte ikkje. Same med kongane, sommarfuglen bevega seg framleis ikkje. Men Gud kan 

skape ein sommarfugl, og dermed byrja sommarfuglen å bevege seg. Så det var overflødig 

med riste på hovudet. Så det er berre små endringar som skal til før det blir eit perfekt 

resultat. 

Idear frå ulikt hald 

Når ein skal omsetje eit norsk dikt til teiknspråkpoesi er det viktig å halde seg til det same 

innhaldet. Ein kan ikkje byrje å legge til meir enn det som opphavleg står i originalteksten. 

Men ein må ikkje følgje teksten slavisk. Det er fullt mogleg å gjera dei endringane som trengs 

for at det skal verta bra på teiknspråk. For eksempel med ”Ja, vi elsker”, så har eg flytta ”ja” 

lengre ut i teksten for at det skal passe betre. 

Men når ein skal lage originalpoesi sjølv, står ein sjølvsagt fritt til å vere kreativ og finne på 

det ein ynskjer.  

Eg hentar inspirasjon frå fleire stader. Eg kan bruke bøker, for eksempel Bibelen, og hente 

idéar derifrå for å lage poesi. Eller eg kan bruke media. I avisa kan det stå om politisk usemje 

som gjev meg lyst til å lage dikt. I avisa er det ofte også karikaturteikningar som gjer narr av 

personar eller situasjonar. Då kan eg bruke poesien på same måte for å få fram min bodskap, 

vere seg sterkt eller provokativt eller noko venleg og støttande. Det er mange måtar ein kan 

uttrykkje seg på. Eg kan også få inspirasjon frå bilete, naturen, opplevingar, fortida, notida, 

og framtida. Det eg uttrykkjer, kan de tolke på dykkar eigen måte. Det er ingen tolking som er 

rett eller gal, berre variasjonar innan tolkinga. Eg kan også bruke metaforar og abstrakte 

element i poesien min. Det kan vere kjende eller ukjende metaforar. For eksempel i diktet om 

Amnesty brukar eg b-handforma for å vise at noko dalar ned mot bakken. Eg fortel ikkje kva 

hendene mine representerer, men de må tenkje sjølv kva det er dei framstiller. Det er eit 

eksempel på eit abstrakt bilete. Om de oppfattar det same som meg er uvisst. Eg har eit 

utgangpunkt i ein metafor som eg gjer om, og så får de tolke det på dykkar eigen måte. 

Poesi til barnedåp 

Eg var for eksempel i barnedåp i døvekyrkja. Eg skulle lage poesi og framføre den der. Eg ville 

prøve å lage poesi av ein fødsel. 

Eksempel 

- fødsel 

Men eg fann ut at det vart ein for sterk bodskap. Difor forkasta eg det forslaget, og tenkte 

nytt. Eg kom på at eg kunne bruke ein metafor for å sende ut same bodskap. Eg kunne bruke 

metaforen om eit frø som spirer og veks. Det gir ein meir skjult bodskap, men er likevel lett å 
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forstå og kan fungere som ein metafor for ein fødsel. Eg ynskjer ikkje alltid at folk skal ta 

bodskapen min med ein gong, difor likar eg å la folk få lov til å tenkje sjølv kva det er eg 

prøver å formidle. Akkuat som at høyrande les ein norsk tekst og ikkje alltid forstår kva den 

tyder. 

Om diktet ”Jesu liv” 

Eg har laga poesi om Jesu liv. Livet hans varde jo over 30 år, så eg kunne ikkje ta med alt. Eg 

har difor plukka ut nokre hendingar frå livet hans. Eg har brukt mykje forvandling i poesien 

for å få flytande overgangar mellom episodane eg vil fortelje om. Eg skal vise dykk kva eg har 

laga no: 

Eksempel 

- Jesu liv 

Der såg de ein del bruk av forvandling. For eksempel frå han som sat og skreiv i tempelet, til 

Jesus som var ute på havet, til bordet ved Nattverden og så vidare. 

Om diktet ”Farvel” 

Denne poesien har eg laga, og det formidlar ein svært sterk bodskap. Det er veldig rørande, 

også for meg, og eg må sjølv vere roleg når eg framfører det. 

Eksempel  

- Farvel 

 

 


