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Et bord står i midten av en samling mennesker. 

Fysisk er bordet en barriere for nærhet. Det deler 
underkropp og overkropp. Under og over bordet – hodet 
og kjød. Over bordet blir det en nærhet mellom 
mennesker. En nærhet i å dele noe – tid, samtaler og et 
måltid. Bordet er der som en generøs tilrettelegger når 
mennesker er mennesker sammen. 

Bordet bærer. Det er sterkt. 
Bordet inviterer.

Bordet gjør også vondt. Ikke alle er invitert. Ikke alle 
forstår kutyme.
Ikke alle bruker bord. Ikke alle koser seg med mat.  

Stolene rundt bordet. De tomme kleshengerne i gangen 
der jakkene skal henge.
Forventningen om det som skal skje. Det som skal fylles. 
De som skal tas i bruk.

TIL BORDET
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Jeg bruker dreieskiva som verktøy for overlevelse. I stedet for 
å tenke jobber jeg. Hver dag over en periode på to måneder 
dreide jeg fem objekter. De fem objektene representerte fem 
måltider. Fem måltider å tvinge i seg. Fem måltider å notere 
ned i skjema. Fem objekter jeg hadde vært i kontakt med i 
løpet av måltidene. Det var tallerkner, skåler, kopper og 
flasker. Noen ganger bygde jeg en kniv, en skje eller en gaffel.

Hver dag plasserte jeg de fem objektene sammen – som i en 
liten komposisjon, og satt dem i verkstedshylla. Hver dag skrev 
jeg ned dag og dato på en papirteipbit og festet den på treplata 
foran komposisjonen. Etter hvert som dagene ble flere bygde 
jeg meg opp et arkiv. Jeg stilte ut verkstedshylla i sin helhet 
på MA1-utstillingen, MOAN 2017, med «Ingen tanker rundt 
dette…».

“Ingen tanker rundt dette...”
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For å starte et prosjekt og komme meg inn i verkstedet, der jeg 
jobber og tenker best, må jeg frigi meg fra alt annet. Fra 
forvirring og forstyrrelser. Jeg må begrense den uendelige 
verden av inspirasjon og inntrykk. Jeg må gjøre noen valg for å 
være fri i verkstedet. Jeg setter derfor opp noen rammer før jeg 
begynner. De er enkle og konkrete. De kan gå ut på antall, 
størrelse, en teknikk, en spesiell form, et bestemt fokus. Et 
eksempel på dette kan være; lag håndtak og grip dem som du 
ville gjort med håndtaket på en kopp, en mugge, en hammer, en 
gaffel. Eller; gå til verkstedet å lag fem forskjellige gafler.

Rammene gir meg et rom der jeg kan fokusere. Det dukker 
opp tanker og undersøkelser. Selv om rammene ofte er rigide 
åpner de også opp for nye ideer og refleksjoner. I stedet for å 
begrense meg så åpner de opp prosessen min. «Ingen tanker 
rundt dette…» er et eksempel på hvordan jeg jobber utifra satte 
rammer, men er lyttende og responderende i møtet med 
materialet. Det er rom for tilfeldigheter i teknikken og 
materialet, men planen er klar. Som oftest er det bare en start, 
en oppgave å løse i verkstedet. En måte å strukturere en 
hverdag. Så kan reglene legges bort når flyten er kommet, bobla 
er nådd og kroppen tar over. 

ALT DETTE SKJØRE. DET ER SÅ STERKT.
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«You must practice being stupid, 
dumb, unthinking, empty. Then you 

will be able to DO.» 

 
Sol Lewitt i brev til Eva Hesse, 1965.



Leira er et omsorgsfullt materiale. Leira er myk og glatt. Den 
har ingen skarpe kanter eller harde flater du kan slå deg på. Den 
lager ikke ubehagelige og høye lyder. Kommunikasjonen oss 
imellom er ordløs. Aksjon - reaksjon. Samtale mellom to 
materialer. Mellom hånd og leire. 

Det er best å la leira bestemme litt selv - den er viljesterk. Jeg har 
lært at jeg må tilpasse min teknikk etter leiras reaksjon. Jeg har 
sluttet å spå resultater før de er der.

Leira er en historieforteller der man kan se spor av intensjon og 
bevegelse. Fingermerker, skraper og sprekker. Ved å bruke 
fingertuppene mine eller veldig enkle verktøy kan leira endres. 
De ulike leirenes egenskaper bestemmer objektenes karakter. 
Leiras ulike stadier har forskjellige verdier og kan være 
utgangspunkt for refleksjon og undersøkelse. Våt, tørr, råbrent 
eller høybrent. Overflaten får ulike visuelle resultater, med ulik 
grad av grovhet, glatthet, utskrapninger og utvaskinger ut ifra 
hvilke stadier leira befinner seg i.

DET HANDLER OM TIMING
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Glasur er et dekkende lag på utsiden – en rustning. 
I utgangspunktet en nødvendighet for at bruksformer skal 
holde på væske og for bevaring av objektet. Glasuren er et 
lag glass utenpå leira, som et separat dekke. Det kan virke 
som det har blitt et selvfølgelig dekorativt siste steg i en 
keramisk prosess. Selv når leira ikke skal brukes. 
Glasuren er målet. Leira har blitt redusert til konstruksjon. 

Selv om mine undersøkelser tar utgangspunkt i 
bruksobjekter, kan ikke objektene brukes. Da er det ikke 
lenger  nødvendig i å bruke glasur som overflate på leira. 
I min motstand mot glasuren har jeg leita etter alternativer. 

DEKKE, SKJULE, FANGE, HERDE
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Jeg la en ferdigglassert, ferdigbrent porselensplate oppå et bord 
og plasserte de små porselenskrukkene jeg hadde laget på platen. 
Jeg satt dem i klynger sammen eller alene. Det var rundt tjue 
krukker. Noen var fylt med en blanding av vann, akrylmedium 
og keramisk fargepigment. 

Så inviterte jeg folk inn. Jeg ville se hvordan andre leste og 
brukte krukkene mine så jeg ba folk om å bruke krukkene på 
platen. De nærmet seg bordet og de vaglete porselenskrukkene 
med forsiktighet i starten. De visste ikke helt hva som var 
forventet av dem.

En startet. Grep en krukke. Krukken hun valgte hadde farge i 
seg. Hun helte fargen ut av krukken på bordet tilsynelatende 
tilfeldig og spontant. Fargen fløt utover og brøt med alt det hvite. 
Nå fulgte de andre etter. Lette etter krukkene med innhold for 
så å tømme dem utover porselensplaten. I starten litt tilfeldig, 
etterhvert mer målrettet. Flere farger flytende i hverandre. En 
krukke ble tømt for så å bli plassert i sitt eget innhold som nå lå 
på platen i en pytt. En krukke ble tømt uten at det var noe i den. 
Slik lagde vi et bilde sammen. Platen, materialene, objektene og 
menneskene. I en undersøkelse – i en performance. 

PERFORMATIV UNDERSØKELSE
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Bestikket er en forlengelse av armene våre. En konstruert 
avstand mellom mat og hånd. Før spiste vi med hendene. Hadde 
vi da en bedre forståelse av hvordan mat er materie, og forstod vi 
da bedre verdien av maten? Hvordan er mat materie når vi 
bruker bestikk og når vi bare kjenner på maten med munnen?

Jeg fylte en skje med alginat. Så spiste jeg det. Alginat er et 
algebasert materiale som tannleger bruker for å ta avstøpninger 
av tennene. Jeg formet munnen på den måten jeg ville spist et 
hvilket som helst måltid. Så la jeg merke til hvordan munnen tok 
imot. 

Noe skjer mer eller mindre automatisk ut i fra hva som er 
instinkt og hva man har lært. Tungen stikker frem. Tuppen på 
tungen blir en forsvarsmekanisme.  Er det som kommer farlig? 
Leppen krummer seg rundt skjeen for å holde maten inne. Jeg 
krummer også leppen rundt kanten på tennene for å ikke tygge i 
skjeen. Det er ikke «pent» å høre lyden av tennene mot 
bestikket. 

Materialet renner ut og legger seg over tungen og ned mot 
svelget. Tungen legger seg i som et teppe mot bunnen av 
munnen og maten får bare bevege seg på oversiden der 
smaksløkene sitter. Tennene er også med på å avgrense rommet 
maten får bevege seg i. I dette rommet får maten sirkulere rundt 
før det blir naturlig å svelge. Trangen måtte jeg kjempe imot ved 
å stenge svelget med musklene bakerst på tungen og i toppen av 
halsen. Det tok rundt 10 minutter for alginatet å stivne. 

SPIS OPP MATERIE
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Det er der bruksobjektene realiserer sin tenkte funksjon. Der får vi 
ta på, smake på og reagere på skjeen, på koppen og på materialene 
som de består av. Hvordan griper jeg hanken på den 
delikate porselenskoppen? Hvordan holder jeg stetten på 
vinglasset? Hvordan klemmer hånden vannglasset? Hvordan 
former leppene mine seg rundt skjeen og hvordan kjenner tungen 
på det som kommer fra den? Om skjeen serverer og kniven deler, 
er gaffelen da en samler? Er tallerknene passive lyttere? 

Musklene strammer seg når jeg heller fra muggen – i hånden, i 
armen, i magen. Jeg kjenner på kroppen min når ryggen, lårene og 
rompa legger seg inntil stolryggen og på stolsetet.

Objektene bestemmer hvordan jeg skal bevege meg. Uten at jeg 
tenker over det. Jeg identifiserer et objekt, avleser objektets 
funksjon og agerer deretter. Når har jeg lært hvordan jeg skal 
bruke dem? Er det lært? Objektene er en så stor del av menneskets 
historie at det er vanskelig å skille dem fra den. Vi bruker dem 
hver dag. Er bruken av dem blitt instinkt?

Bruksobjektene snakker til og beveger seg med hverandre – de 
mellomobjektlige relasjonene skapes. 
Hva sier de til hverandre når de får lov å møtes på bordet? Når de 
ikke lenger er delt og stablet på plassen sin i hyllene og skuffene. 
Når de flyttes rundt på bordet og sendes mellom menneskene.

BORDET ER EN SCENE
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Da jeg var liten var jeg overbevist om at tingene rundt meg 
var levende. 
At stolene, pulten, lampene og bamsene mine ville våkne og 
leke sammen om natten. De stod opp når vi la oss. Vår natt 
var deres dag. Så jeg ville ikke sovne. 

Jeg lot som jeg sov, for så å åpne øyene. Fort! For å prøve å 
avsløre dem. Jeg måtte overraske dem slik at de ikke rakk å 
stivne igjen. Jeg ville være det eneste mennesket i vår verden 
som fikk være med i deres verden.

Jeg var aldri rask nok.

Bamsene er pakket ned nå. De ligger i sorte søppelsekker på 
loftet til mor og far. Jeg tar meg selv i å lure på om de syns 
det er litt kjedelig å ligge i den sekken. Om de er skuffet over 
å bli pakket vekk og stappet sammen, uten å komme seg ut 
om natten.

DE LEVER
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Fire bein, et sete og to rygger med hanker på. Rosa hud. Den rosa 
huden renner og drypper. Keitete og rar, og litt ekkel. Litt full. Litt 
lealaus. Slapp. Det er en åpning i setet plassert midt på.

Ei krukke. Og et bord. Og en skammel. 
Fire stumpe bein, en flat mage og en munn med 
tenner i.

SAMLINGEN
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En rammevev? Et bord? En krakk?
Fire slanke, rette ben og rosa. Det rosa renner. 
På to sider av rammen er det rader med tagger, 
som tenner. Et åpent gap. Eller en horisont 
med trær på.

Ei lilla lampe som lyser og et bord du ikke når. 
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Mormor lærte meg å dekke bordet. Hun viste meg hvordan 
tallerkenene skulle stå i forhold til bordkanten. Hvordan de 
skulle plasseres med lik avstand fra hverandre. Hvordan kniv 
og gaffel skal ligge på hver sin side av tallerkenen. Gaffelen 
til venstre og kniven til høyre. Skjærebladet på kniven skulle 
vende inn mot tallerkenen for at ingen skulle skade seg. Om 
det ble servert suppe til forrett skulle suppeskjeen ligge 
utenfor kniven. Dessertskjeen over tallerkenen med skålen 
mot venstre. Vinglass skulle stå der de usynlige linjene fra 
dessertskjeen og kniven krysset. Vannglasset ved siden av det 
til høyre. 

Det var aldri regler for reglenes skyld. Det handlet om en 
omsorg i å lage et fint matbord til de en er glad i, til de man 
ikke skal ta for gitt. Bruke sin tid for å legge tilrette for at 
andre skal ha det fint. En innsats uten ønske om belønning for 
strevet. Belønningen er å dele en stemning, god mat, 
uanstrengte samtaler og latter. Dele en tid og et liv. 

Jeg har arvet hennes rutine. Hun gav meg et rituale som gir et 
hvilket som helst hverdagslig øyeblikk en høytidelighet.

SKJE I MUNNEN
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Jeg starter med en tallerken. En flat plate trykket ut av 
porselen med tommel og pekefinger. Den har en sprekk som 
går skrått over platen med en gapende åpning nesten midt 
i tallerkenen. Den er forsøkt reparert med rosa lim. Den er 
fremdeles ikke hel. I stedet ser det ut som en åpen munn 
med rosa lepper, et åpent blødende sår, et arr på hånden, 
en kvinnelig åpning. Jeg plasserer den på bordet litt inn fra 
kanten. 

Så velger jeg meg et bestikk. Jeg finner en skje. Skålen eller 
hodet på skjeen er ganske rundt. Mer som en liten krukke. 
Når jeg ser inn i den ser jeg en tagg. Som en syl, en 
spiss – et våpen. Jeg legger den over tallerkenen med hodet 
mot høyre. 

Så må jeg ha en gaffel. En gaffel med et hode som en 
hammer. En sånn som doktoren slår i kneet når man skal 
sjekke refleksen. Håndtaket på gaffelen en langt, tynt og 
skjørt. Det kan lett knekke. Hodet på gaffelen er klemt i 
hånden med intensjonen om å lage tagger. Som en handling 
i frustrasjon. 
Jeg legger den på venstre side av tallerkenen. 

Jeg finner ingen kniv.

Jeg trenger et glass med stett. Fint for anledningen. Jeg 
griper et og fyller det. Men det fylles ikke. Det har ingen 
bunn. Bare et hull. Væsken flyter gjennom og ut i bunnen. 

JEG DEKKER MEG ET BORD
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En skje. Den kan ikke romme noe for den er helt flat. Trykket 
og formet mellom to håndflater. Klemt helt tynn. Ligger igjen 
som et forlatt skinn etter hudskifte. En tømt magesekk.

Jeg ser enda en gaffel. Så mange flere.
En har flere små tagger på et smalt avlangt hode. Håndtaket på 
den er langt og tynt, med et jevnt mønster som kommer av en 
pekefinger som har trykket med jevnt trykk og jevn avstand 
nedover skaftet. Det ligner bølgene av en ryggrad som syns 
gjennom huden når man krummer kroppen. 
Håndtaket er ødelagt. Det er som om er det innsiden av 
gaffelen har kjempet seg ut av skallet sitt og nå flykter den 
utover bordplaten.

En annen gaffel har også en lang, tynn stilk og et hode som 
ligner mer på en skje. På den er det plassert fem spisse tagger. 
Så da er det er en gaffel. Det ligner mer på en rake. En du lett 
kan skrape deg på. 
Det er en annen gaffel som også har spisse tagger. På denne 
spriker de i alle retninger, som en hånd som spenner fingrene 
når kroppen brøler i sinne. Alt renner igjennom.

Alle disse gaflene, de er ikke gafler i det hele tatt. De er armer. 
Magre, skjøre armer. Med sprikende fingre og skarpe negler. 
Skjeene rommer ingenting. De er flate, ubrukelige. En er ikke 
der i det hele tatt. Koppene har begynt å vandre, og de går vekk. 
Flykter situasjonen. Og det er ikke alkohol å få. Du kunne fått 
vann, men kanten på glasset har tagger.

Du får ikke servert noen middag. 
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Bordet er et utgangspunkt.
Enten det er der eller ikke.

Bordet er en ramme 
et rom for samtale. 
Fint og vondt.
Og menneskelig.

Bordet er en karakter.
Med kjøtt og blod.
Og rosa hud. 

Bordet er dekket.
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