For de som vil vite mer

@Caughtupinawareness

Dette er en oversikt over ulike notater, skisser og kildemateriale som er med på å skape
verkene i utstillingen Caught Up in Awareness. Jeg har ikke korrigert notatene mine
underveis (disse er skrevet i kursiv), disse kan ofte være uten kilder og kan derfor ha
deler av seg som ikke er korrekte. Der hvor det er kilder, er det skrevet.
Som alt annet vil ikke dette inneholde alt av hva som har formet verkene.
Digitalt materiale som lyd, video, fotografier og mer materiale vil bli tilgjengelig snart.
Instagram: Caughtupinawareness
"Your voice needs an audience and you have to have;
Audibility: people have to listen.
Credibility: believe you.
Consequences: you need a system, that when you say something it has to matter
It´s systemic, your voice need to be in a system where you have value where it has
power."
Rebecca Solnit
Podcast: City Art and Lectures
__
1. Muntlig fortelling
Kull på papir 192,5 x 153.5 cm, 2019
Isotope testing can tell us a lot about where someone lived thanks to regional variations
of isotopes and human pollution.
But while the isotopes themselves are important, scientists can also learn a lot from
where the isotopes are found within the body.
For instance, your teeth. The isotopes there only reflect the environment from your early
life, since teeth stop forming by your mid-twenties. That means the isotopic signature of
your childhood environment is forever locked in your enamel, even if you spent the rest
of your life somewhere else.
Kilde: Bear Brook. Iotopes, episode 3
•
2. Årringer
Brukte parykker og hairextensions (100% menneskehår (Virgin hair)) og hestehår på
silke 330 x 400 cm, 2019

Isotopes found in hair, on the other hand, tell a different story.
Because hair grows continuously, it provides a record of the recent past. Each strand of
hair is like a timeline of the final months of someone’s life. How far the timeline goes
back depends on the length of the hair.
And because hair grows pretty quickly, it records changes in someone’s environment
with a surprising level of detail.
“Her hair showed that the last few months before death, she was living in the area.
However, about 5-7 months before death, she went somewhere -- either to the North or to
the West. To a colder climate where the oxygen isotopes are lower. And what’s
interesting is that the unrelated victim, the fourth girl that is not related by DNA, her teeth
also show these lighter oxygen isotopes. So one possible interpretation is that that’s the
time when the non-related girl joined the group.”
While the isotope maps for the related victims and the non-related child showed they
grew up in different areas, testing of their hair showed that all four victims were together
for the last two weeks to three months of live
Kilde:
https://edition-m.cnn.com/2018/05/16/health/myanmar-human-hair-trade-intl/index.html
—
Your hair knows where you've been
Kilde: https://www.chemistryworld.com/news/your-hair-knows-where-youvebeen/3004358.article
—
Podcast: Janne kokkin, Tyskerjentene ca 56min inn i podcasten
—
The country is a major source of human hair, feeding the global demand for wigs, weaves
and hair extensions.
"Myanmar hair is the softest, most sought-after hair in Asia," said Aye Aye Thein, whose
hair stall is nestled between those of a greengrocer and a betel nut seller.
In Myanmar, hair can be considered sacred: The gilded Shwedagon Pagoda, one of the
Buddhist country's holiest sites, is believed to be built on strands of Buddha's hair.

But it's also common for women here to cut their hair to make ends meet and during
Buddhist New Year celebrations, when some women and girls become nuns for a short
time and cutting off their hair shows an absolute sacrifice, a detachment from any
distractions.
The hair that fetches the highest price is usually from women with ankle-length hair
whose locks can be divided into many bundles to be sold individually.
Men occasionally grow their hair to sell it but it's not common -- although buyers don't
discriminate between male and female hair.
The hair trade is seen as a reliable form of income in uncertain times.
During the Buddhist new year celebration, Thingyan, which usually falls in April, many
women and girls choose to cut off their hair and become nuns for about 10 days.
"To cut off your hair reminds us that [hair] really has no sense or spiritual value. ... When
it is removed from the body, it doesn't have any worth," Yuzana Nyani said.
—
Hår setter seg fast og følger en
Kveldstur og mygg - j slipper løs håret for å unngå stikk
Fletting av hår, et slags håndtverk
—
WhatsApp-rykte om kvinner som får kuttet av flettene sine om natten
•
3. Embrace the Unscalable
Blyant på papir, 57 x 45,5 cm, 2018
Birger Emanuelsen del 3: ca 2:50 min inn i lydboken,
kvinner jordmor trussel mot kirken
•
4. Panser
Tenner (visdomstenner og fortenner, valpetann) og håndlaget såpe, 2019
Tennene er egentlig en rest av et hudpanser som dekket hele kroppen hos menneskets
forfedre blant urfiskene. I løpet av utviklingen fra fisk til padder og krypdyr og videre til
fugler og pattedyr er dette panseret etter hvert blitt borte. Hos pattedyrene finnes nå bare

tennene igjen som harde kalkdannelser som er forankret i kjevene, og som først og fremst
tjener til å bite av og findele maten.
Kilde: https://sml.snl.no/tennene
—
Teeth and bones are frequently the only sources of DNA available for identification of
degraded or fragmented human remains. The unique composition of teeth and their
location in the jawbone provide additional protection to DNA compared to bones making
them a preferred source of DNA in many cases.
Kilde:
https://www.researchgate.net/publication/250310560_Teeth_as_a_source_of_DNA_for_f
orensic_identification_of_human_remains_A_Review
—
DNA from 31,000-year-old milk teeth leads to discovery of new Ice Age population of
big game hunters.
Kilde: https://www.google.no/amp/s/www.independent.co.uk/news/science/ice-age-milkteeth-dna-hunters-siberia-prehistoric-cambridge-university-a8945221.html%3famp
—
The geography of missing persons
—
Panoptikon Gud med 1000øyne
•
5. Domesticated
Blyant på papir, 57 x 45,5 cm, 2018
Highway of tears - haiker login trails
Internation schools - skulle fjerne villmannen/villmennesket i oss - frata deres kultur
Storfamiliekulturen er forsvunnet
i reservatet må ikke noe av det stygge utenifra komme inn
•
6. Kollektiv historie
Blyant på papir, 44,7 x 34,5 cm, 2018

"Archaeological materials are not mute. They speak their own language."
Marija Gimbutas
•
7. Aware
Blyant på papir, 73 x 53 cm, 2018
Å skrive i vann
Butterfly effekten - de små molekylene kjenner endringer - øyet vårt registrerer det ikke.
Vi er for store til å se og handlingen er for diffus - som elektronikk gjennom en ledning en ladning mot en annen
•
8. Awareness
Videoloop, 7:42 min, 2018
Musikk er komponert av Thomas Strønen
•
9. Flyktige spor
Vegg av totonet paljettekstil
Gamle språk er og har aldri vært koder
—
It has been difficult to translate
the environment is so strange to us that we may lack words and expressions to
characterize it. But it is precisely the strangeness that captures the interest
Here and there the glass-like surface of the water was broken by strange motions, too
subtle to guess what it was, but in any case there was something alive that exacerbated
them.
—
Romerne/grekerne mente skriftspråket ville "forminske" eller ta bort miste det språket vi
ellers hadde. Hvor mange ord og uttrykk ligger utenfor det skriftlige språket? Bilder, kan
romme så mye mer, men må også bli sett ut ifra kulturen de oppstår i. Muntlige språk,
språk er kultur. Skriftspråket kan dø ut på 200år, det muntlige vil vare mye lengre. Hvor
mye kultur går ikke tapt i dette. Hva har dette med kvinneroller å gjøre? fordi historien
gjentar seg, man ser ikke verdien av hva man har. Når halve befolkningen ikke blir
verdsatt, er som om halve språket skulle være borte, halvparten av alle bildene kuttes
vekk. Man trenger ofte alle sidene for å kunne forstå helheten.

—
•
Kamuflasjedrakter montert på vegg med tegninger
Hvorfor får du øye på viltet, og hvorfor får viltet øye på deg? Det er så enkelt som at både
vi og dyra raskt lærer oss hvordan ulike ting og farer ser ut. Det går på omriss, farger og
ikke minst bevegelse. Står du oppreist i vanlige klær, vil en gåseflokk på vei inn, se deg
på lang avstand og vinkle unna. Sitter du og ser ut som ei litt stor gresstue, vil den samme
gåseflokken komme inn for landing. Så enkelt er det. Da gjenstår bare utfordringen å få
deg til å se ut som ei gresstue.
Utviklet i forsvaret
Mye av utviklingen når det gjelder ekstrem kamuflasje, er gjort innen militære
spesialavdelinger. Det er imidlertid en viktig forskjell på det de driver med og det de
fleste jegere er interessert i. De grønnkledde er glade i lav åling og kryping og har derfor
drakter med forsterkede knær, albuer og brystparti, og uten kamuflasje på fremsiden. Til
jakt er en drakt som du kan gå med og sitte med og som er fullkamuflert både foran og
bak det beste.
Visker ut konturene
Det som gjør en ghilliesuit til en mer effektiv kamuflasje enn vanlige kamoklær, er at den
rufsete formen visker ut de menneskelige konturene bedre, samt at den kan tilpasses
fargene og vegetasjonen i området nærmest perfekt. Med en godt tilpasset ghilliesuit
trenger du ikke kamonett eller lignende - du kan sette deg rett ved siden av lokkeduene og sitter du rolig slår duene seg ned rett foran deg.
Hekter seg fast
En ghilliesuit har en utrolig evne til å henge seg fast i alt mulig. En ting er at den er full
av tørrkvist når du kommer hjem etter en tur, verre er det at du stadig vekk blir hengende
fast. Så prøv aldri å forsere et tett granfelt iført ghillie.
Materialene i drakta
Den tradisjonelle ghilliesuiten er laget av strie som normalt består av jutefiber. Dette er et
billig og greit materiale - rimelig sterkt, lettfarget og med god struktur, selv når den er
fuktig. Moderne ghillier lages ofte i kunstfiber som ligner på jutefiberen. Disse fibrene er
lettere og råtner ikke slik naturfiber gjør. En del modeller lages med løvlignende lapper i
stedet for fiberbunter. Disse lappene er gjerne flosset opp i enden for å gi en mer diffus
struktur. Det finnes også modeller som er bygd opp med samme type syntetiske
materialer som vi er vant til fra camodukene. For kunstfiberdraktene varierer

brannegenskapene stort, noen er laget i flammehemmende materiale, andre har advarsler
påsydd om at de er ekstremt brannfarlige.
•
10. Fragmentering
Blyant på papir, 28.6 x 21cm, 2019
Vanished from Egyptian history
Soon after her death in 1457 BC, Hatshepsut's monuments were attacked, her statues
dragged down and smashed and her image and titles defaced. The female king vanished
from Egyptian history. She would remain lost until, almost three thousand years later,
modern Egyptologists reconstructed her damaged inscriptions and restored her to her
rightful dynastic place.
•
11. After all
Blyant på papir, 28.6 x 21 cm, 2019
Det er kanskje mørket i en mani som er det andre, det som er utenfor en selv, som alle
kan møte med jevne mellomrom. Noen har et mørke som forlater dem fort og kommer
sjeldent tilbake. Andre har lengre visitter, kanskje velkomne. Noe som trykker deg ned
eller holder deg oppe. Hvordan omtaler man det. Det, et annet, det andre, min andre,
meg, meg-et, selvet, hjernen. Kan mani sees på som en slags koma eller det motsatte. Er
manien der for å skakkjøre og tilintetgjøre i levende form. Som viruset trekker byttet opp i
høyden for lettere å bli spist, for det ønsker å la seg bli spist. Viruset ønsker seg videre,
manien, om ikke den avles på, vil forsvinne hvor den befinner seg. Er mani en slags siste
kamp, som koma for hjernen? Kanskje det avles og blir en nødvendighet, en
overlevelsesstrategi. For hva?
—
identitet - face recognizion, Digital endring
—
Jeg er levende på Instagram
—
Ser ikke ut som på bildet
Bildet politiet brukte i etterlysningen har blitt publisert av en lang rekke tyske og
internasjonale medier, og ble gitt ut med et ønske om å få tips fra publikum som kunne
bidra til å oppklare saken.

Der er hun portrettert med perfekt oppsatt hår, smal nese, fyldige lepper og store runde
øyne. Men det er ikke sånn hun egentlig ser ut. Både hårfarge, øyeform, hud, lepper og
nesefasongen er endret.
Kilde: https://www.dagbladet.no/nyheter/rebecca-15-har-vaert-savnet-i-halvannenmaned-men-bildet-viser-ikke-hvordan-hun-egentlig-ser-ut/70958893
—
Folk må ta av de falske øyenvippene for passbilder
—
Podcast: Hidden Brain,
Episode 38, me me me
Millenias = mer narsissistisk
—
Øynene vibrerer, de er slitne
•
12. Erased
Blyant på papir, 29.7x21 cm, 2019
Bok Yuval Noah Harari - Sapiens
Bok: Homo deus
Eldre Ache-kvinner blir drept når de er for gamle - Paraguay 1960
—
Hvorfor menn deler bilder
Når man før så en kvinne naken - var hun ekte - vi har ingen spesifikke mekanismer som
går på å reagere på bilder.
Reproduksjon kunne skje om man ser en naken dame - optimistisk til å få flere barn.
Ekko 23/april.
—
Bomba horehus - umoral - det å rydde er å rydde bort skjule - rom for det seksuelle rom
for mat etc å komme inn i rotet ditt kan avsløre deg.
Noen andre ser noe du ikke vil bli sett, for det tenker jeg ikke på AVSLØRT.
Indre rot angst selvfølelse problem ambivalense livstemaer. Kaosfølelse alle kjenner til
det. Nå makter jeg ikke å leve slik
Flykter hjem - en hule- ikke utfordret sosialt.

Kritisk negativ - sies mest til kvinner ikke vær så negativ. Negativitet åpner for å snakke
om ubehagelige ting - din egen feil hvis du ikke tenker positiv..
Kilde ukjent, men kan være Ekko P2
—
Målbarhetens tyranni s80 Rebecca Solnit. Det nyttige går fremfor det unyttige LES
HELE TEKSTEN!!!
—
Prodagonisten - statuen
•
13. Failed erosion
Blyant på papir, 28.6 x 21 cm, 2019
Hatshepsut
Gender bending - og mannlig arkeologi i 1920 kontra dagens åpenhet
—
Podcast: In our time, Hannah Arendt: ca 7 min inn
We think of ourself through words...
—
Mektige vikingkvinner
Mye tyder på at kvinnene som ble gravlagt i Osebergskipet var mektige i seg selv, ikke
bare i kraft av hvem de var gift med, eller mor til.
Moen, Marianne: «The Gendered Landscape: A discussion on gender, status and power
expressed in the Viking Age mortuary landscape». Levert ved Institutt for arkeologi,
konservering og historie, Universitetet i Oslo, 2010.
Oppgaven skal utgis som monografi på det britiske forlaget Archaeopress.
Oppgaven vant pris for fremragende bidrag til kjønnsforskingen som hvert år deles ut til
en masteroppgave levert ved Universitetet i Oslo. Prisen deles ut av Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning (STK).

Sommeren 1904 startet utgravingen av et av de viktigste funnene Norge har fra
vikingtiden: Osebergskipet.
Til arkeologenes store overraskelse, viste analysen av beinrestene at graven inneholdt to
kvinner. Hvordan hadde det seg at kvinner fikk en slik flott gravferd, og at de ble lagt i et
skip?
Det skjedde jo ellers bare med viktige høvdinger, altså menn, mente man.
– De tidligste gjetningene gikk på at dette måtte være graven til dronning Åsa, en kvinne
som er nevnt som kongemor i Snorres Ynglingasaga, og at hun var fulgt til graven av en
trellkvinne, forteller Marianne Moen.
Hun har skrevet masteroppgave i arkeologi med navnet «The Gendered Landscape: A
discussion on gender, status and power expressed in the Viking Age mortuary
landscape».
Datering av treverk i graven fastsatte at graven stammet fra omtrent 834 e.Kr., og det
betyr at det ikke kan være dronning Åsas grav. Ideen om at den ene kvinnen måtte være
en konges mor eller kone, og den andre en trellkvinne, fikk imidlertid feste seg hos
arkeologene.
– Det er problematisk, mener Moen.
Kvinner må bortforklares
– Fordi Oseberghaugen inneholdt to kvinner, har dette funnet blitt studert som noe helt
spesielt, uten referanse til andre graver som ligner, forteller Moen, og fortsetter:
– Funnet ligner veldig på Gokstadskipet, som regnes som graven til en stor og viktig
høvding. Hvorfor ikke tolke Osebergsfunnet på samme måte? Mye tyder på at disse
kvinnene var mektige i seg selv, men ved å definere den ene av kvinnene som dronning,
sier man at hun var viktig i kraft av hvem hun var gift med, eller mor til en konge.
Funnet inneholdt blant annet store dyreoffer, en flott seilbar båt, en vogn, og en ridesal.
– Båten blir tradisjonelt sett på som et mannlig symbol i studier av denne tiden, og vi får
dermed tolkninger som at dette trolig var en lystbåten til en dronning, ikke en båt brukt i
tokt. Salen har blitt tolket som tilstedeværelsen av det mannlige i graven. Men jeg tenker
at kanskje hun bare likte å ri?
Vogner er et vanlig funn i kvinnegraver, og det blir ofte tolket som en rituell gjenstand.
Man regner med at det var vanlig at kvinner var religiøse utøvere, volver, og at vognen
ble brukt når de reiste rundt i for å utøve religiøse plikter.
– Dersom disse kvinnene var viktige religiøse figurer, var de også del av maktstrukturen i

dette samfunnet, hvor religiøs og politisk makt var tett sammenvevet. Allikevel blir
kvinner med religiøse oppgaver sjelden regnet som maktutøvere.
– Oppfatningen om religionens betydning i dette samfunnet er preget av at den baserer
seg på tekster skrevet noen hundre år senere, av menn fra en annen og mer
kvinnefiendtlig religion, sier Moen.
Hun mener at mange arkeologer har lagt for stor vekst på historiske kilder som Snorres
kongesagaer.
– Som arkeologer må vi basere oss på arkeologisk materiale. Historiske kilder har også
verdi, men bør bare brukes sekundært. Dette har det vært skrevet mye om innenfor faget,
men allikevel fortsetter mange å legge for stor vekt på skriftlig materiale, sier hun.
Hvorfor så få kvinnegraver?
– Vi kjenner til langt flere mannsgraver enn kvinnegraver, noe som gjerne tolkes som et
bevis på at menn var mer synlige i samfunnet. Det kan nok stemme at de var det, men jeg
mener det kan finnes andre grunner til mangelen på kvinnegraver, sier Moen.
Når arkeologer kjønnsbestemmer gravmateriale, må de ofte basere seg på funn av
gjenstander, fordi det ikke lenger finnes menneskelige levninger.
Funn av sverd, spyd og skjold gjør at man regner med at det dreier seg om en mannsgrav,
mens ting som smykker, tøy og vevutstyr regnes som kvinnelige. En del gjenstander, som
økser, finnes hos både kvinner og menn.
– Man har også funnet mannsgraver med perler og vevarbeider, og kvinner fikk av og til
mindre våpen, for eksempel pilspisser, med i graven. Det vet vi fra graver hvor det har
vært nok skjelettmateriale til en osteologisk analyse.
– Stort sett er det ganske klart hva som er manns- og kvinnegjenstander, men det er
tydelig at linjene ikke var helt rigide, sier Moen.
I tillegg har mange graver blitt funnet ved tilfeldigheter, for eksempel av bønder under
pløying av jorda.
– Menn ble ofte begravet med store jerngjenstander, som er lette å finne igjen etter mange
hundre år. Kvinnegjenstander som brosjer er mindre og blir kanskje lettere oversett.
– Det er derfor logisk at vi ikke finner like mange av disse gravene, og det betyr ikke
nødvendigvis at kvinnene fikk en mindre synlig begravelse enn menn, sier Moen.
Se på landskapet

I tillegg til Oseberggraven har Moen analysert gravplassene ved Kaupang. Kaupang var
et viktig handelssted med en større bebyggelse, og her finnes tre kjente gravområder.
Området skiller seg ut ved at det har en relativt stor andel kvinnegraver.
– Dette området er gravd ut av arkeologer, og ordentlig undersøkt. At antallet
kvinnegraver øker i gravområder som er systematisk undersøkt, ser vi også andre steder.
Moen mener at for å kunne si noe om kvinners posisjon i samfunnet basert på gravfunn,
må man se på landskapet, det vil si plasseringen av gravene.
– Hvis det var sant at kvinnen tilhørte privatsfæren, og menn var ute i samfunnet, burde
dette være synlig i landskapet. Vi kan regne med at personer som var godt synlige i
offentligheten, også fikk en godt synlig plassert grav, påpeker Moen.
Hun forteller at vikingene brukte landskapet aktivt når de plasserte graver. En gravhaug
kunne være en markør i landskapet, som kunne signalisere makt, slektskap, tilhørighet og
kontinuitet.
– Mange arkeologer har antatt at gravhauger var brukt til å signalisere forholdet mellom
«oss», altså de som tilhørte samfunnet som gravhaugen var del av, og «de andre». På den
måten kan vi anta at gravhauger hadde en viktig rolle i datidens maktspill.
Det er ingenting ved gravene i Kaupangområdet som tyder på at kvinnene her fikk en
mindre synlig begravelse enn menn. Kvinne- og mannsgraver finnes side om side i de
samme områdene.
Gravhaugene her varierer litt i form. Noen er runde, andre er lange. Funn både fra
Kaupang og andre norske vikinggravsteder tyder på at det var mest vanlig å legge kvinner
i langhauger, og menn i rundhauger.
– Men langhaugene er ikke mindre synlige enn rundhaugene. Forskjellen kan være tegn
på at kvinner og menn hadde ulike roller i samfunnet, men det sier ingenting om at
kvinner ble tillagt mindre verdi, påpeker Moen.
Når det gjelder Oseberg, har noen arkeologer hevdet at denne har en mindre synlig
plassering i landskapet enn mange andre gravhauger. Moen er uenig:
– Hvis man sammenligner den topografiske posisjonen av Oseberg med Gokstad eller
Farmannshaugen, vil man se veldig store likheter. Disse haugene ligger i slake dalbunner,
i nærheten av fjorden og andre ferdselsårer. Dette kan tyde på at det lå en lignende
ideologi og strategi bak plasseringen av disse.
Victoriatidens idealer
– Fordi vikingtiden ble en viktig del av nasjonsbyggingen i Norge på 1800-tallet, ble
tidlig arkeologi preget av victoriatidens idealer. Samtidens idealer om kvinnen som

tilhørende hjemmet og privatlivet, mens mannen var ute i offentligheten, ble tillagt
vikingtiden, påpeker Moen.
Dette er en velkjent oppfatning innenfor nyere kjønnsarkeologi. Moen og andre som
hevder dette, mener imidlertid ikke å utfordre ideen om at det var klare forskjeller på
kvinners og menns roller i vikingtiden.
– Mitt poeng er at den hjemmerollen vikingkvinner hadde, kanskje ikke var like privat
som i dag. Storgårdene var maktsentra både politisk og rituelt. Det var husfrua som satt
på nøklene, og med det kanskje en del makt. Hvor privat var egentlig denne rollen? Det
bør vi tolke utenfor vår egen kulturelle kontekst, sier Moen.
– Men har vi ikke også en oppfatning om at vikingtidens kvinner var sterke og mektige?
– Jo, men bare innenfor veldig begrensede områder. Vikingtidens kvinner blir fremstilt
som sidespillere: I sagaene finner vi dem i bakgrunnen. De står på sidelinjen, og trekker i
tråder heller enn å delta aktivt i samfunnet, sier Moen.
– De maner sine menn til kamp og oppfordrer dem til å passe slektens ære, men de deltar
ikke selv aktivt. Det er denne ideen om ’den passive kvinnen’ jeg mener man må
utfordre.
Klare kjønnsroller, men rom for forhandling
– Alle kjente samfunn gjennom historien har hatt ulike roller for kvinner og menn. Det vi
ser etter i dag innenfor kjønnsarkeologien, er verdifordelingen. Å ha som utgangspunkt at
menn var høyere rangert enn kvinner, er å legge dagens verdivurdering på fortiden, og det
blir feil, sier Moen.
Hun mener også at selv om rollene var ulike, er det ikke gitt at de var strengt segregert.
– Det kan godt være at kjønnsrollene var mer flytende i denne perioden enn de ble da
kristendommen ble den dominerende religionen. Fortiden brukes ofte for å legitimere at
kvinner og menn har ulike roller også i dag, men det finnes ikke arkeologiske bevis for at
«sånn har det vært i mange tusen år», sier hun.
Hun mener det er gode grunner til å anta at vikingsamfunnet var langt mer komplekst enn
de skriftlige kildene viser.
– Jeg mener at arkeologisk materiale gir mer grunn til å anta at enkeltpersoner kunne
krysse kjønnsrollene enn det man tidligere har gått ut fra, i alle fall i høyere lag av
befolkningen, sier hun.
Kilde: https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-historie-arkeologi/mektigevikingkvinner/795984

—
Egypt gudebildertatovering på låret, hjelp til fødsel
•
14.Pleasure riding
Blyant på papir, 28.6 x 21 cm, 2019
detachment from any distractions
—
Perfomativ handling - riding på hest
blokkeringer fra kart til terreng
Hva trengs for å ri
Nynning - et språk - beroligende - meditativ - når du nynner puster du med magen.
Pusten roer deg selv og hesten
saltilpassing: taleopptak vil være tilgjengelig digitalt
•
15. Amuletter
Blyant på papir, 28.6 x 21 cm, 2019
Se info om verk 4. Panser
•
16. Årvåken
Kull på papir, 144 x 95.5 cm,
Quiet strength (Rosa Paris selv.biog)
Nærkvinne, kunnskapsrik
Den norske kua, som huldra ofte gjetet. Hun gikk gjennom gårder og over myrer med de
vakreste kyrne. Rundt menneskene.
Trønderfe
•

17.Omgivende stumhet
Blyant på papir, 34.5 x 30.5 cm, 2018
•
18. Av-slør
Silke, hestehår og kråkesølv, 2019
Kamuflasje, rituale, krig som et rituale
•
19.Hunngevir
Blyant på papir, 72 x 53 cm, 2018
Women should walk men home, men are inverted
—
Det er kun hos rein at både hunndyret og hanndyret har gevir.
Gevir finnes bare hos hjortedyr og vanligvis bare hos hanner. Gevir er et ettårig bein som
vokser frem og kastes hvert år. Geviret vokser i spissen og kan forgreine seg som et tre.
Horn finnes hos hovdyr som sau, kyr og geiter, og både hunndyret og hanndyret kan ha
horn. Hornet sitter fast på dyret hele livet. Hornet er hult og består av et hudlag som er
bygd opp av samme stoff som negler, hover og hår (et fiberaktig protein som heter
keratin). Hornet vokser over en separat beinkjerne. Hornet vokser fra bunnen og danner
aldri forgreininger.
Gevirsyklus
Geviret vokser direkte fra to bein på toppen av hodet. Disse beinene kalles rosenstokken
og er en del av hodeskallen. Når geviret vokser i gevirspissen vil denne være svært myk
da det her hele tiden skjer en kraftig celledeling. De delene av geviret som er ferdigvokst,
blir først omdannet til brusk og deretter til bein. Et voksende gevir vokser raskt og er rikt
forsynt med blod for å tilføre de levende cellene næring og oksygen. Blodforsyningen til
spissen på geviret går gjennom blodårer som ligger utenpå geviret, rett under et spesielt
hudlag som kalles ”basten”. Blodet strømmer tilbake fra gevirspissen til hjertet via vener
som ligger inni geviret. Når gevirveksten slutter, stopper blodforsyningen, og basten dør
og faller av. Basten faller av litt og litt, og en sier at reinen ”feier” gevirene. Når all
basten er falt av, ser man det nye harde geviret. Hvis en undersøker overflaten til et hardt
ferdigvokst gevir, vil en kunne se små kanaler som blodårene til gevirspissen har etterlatt
(Figur 1). På et tverrsnitt av geviret kan man se porøst beinvev (Figur 2). I dette området
har blodårene (venene) med blod tilbake til hjertet gått.
Kilde: https://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=911042

Reinsdyr skifter farger på øynene -ser andre ting enn inn
Fangstgrop
•
20. Omfavnelse
Kull på papir, 192,5 x 153.5 cm, 2019
Children of war - in the heat of conflict
Pageboys - Henry the fifth
Ottoman - stjålne barn - trent kledd i rødt for kamp
—
Podcast: Våre historier - Forsvaret
«Dyreskjelven»: glad og redd for at det kunne gått galt
—
“Stereotypical behaviour”. In animals, the term refers to repetitive and apparently useless
routines, such as pacing back and forth in a zoo.
—
Lecture: https://www.usip.org/events/how-film-captures-roles-women-war-and-peace
Screen serien: Women war and Peace
—
I krig hvordan klarer de å holde på roen til barnet?
•
21. Silk for the Vikings
Silke og hestehår
Basert på basen til ghilliesuits/kamuflasjedrakter
Rocotactical Sniper Ghillie Viper Hood Lightweight Ghillie Suit Base
The Sniper tog ghillie suit foundation is made of soft, lightweight and breathable cotton
fabric (option in color: army green, CP, brown, black). the heavy duty buckles and nylon
drawstrings ensure quality. it is ideal for hunting, military, sinper and so on
The ghillie hood is adjustable in size with rubber bands and straps to fit most of the users

There are square strap cells all over the ghillie hood, on the back and sleeves for applying
disguise element

—
Podcast: Women in war (8:49) the risk
—
Horse shows have always been something of a beauty pageant for both horses and riders,
but in the late 20th century it became increasingly common to improve the length and
fullness of a horse’s tail by using what’s referred to as a “false tail” or “tail extension.”
Kilde: https://www.google.no/amp/s/curlyfarm.com/fake-horse-tails/am

