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Vilde Andrea Brun
Drømmefangeren

Hestehalene er festet på en sengeramme fra gamle dager av enkleste slaget; en rektangulær 
ramme av planker, og et rutemønster av stålstrenger. Lange ben er spikret på rammen, og 
stikkes ned i myra, klubbes nedover til de står stødig. I den våte engen, venter skulpturen på at 
vannet skal stige. Begrepet «fitte» har den opprinnelige meningen «våt eng». Ordet har fått ny 
fylde.

Det fysiske ubehaget ved å jobbe med hestehalene er overveldende og uventet. Jeg klarer 
nesten ikke å spise i flere dager. Den råtne stanken siger inn i hele meg, alt blir urent og ekkelt. 
Det halvtørre kjøttet i halebeinet med larver og små dyr … Jeg forstår nå hvorfor det abjekte¹ 
aldri først og fremst kan være estetisk, det trenger seg på i all sin vemmelighet; oppkast kan 
aldri bli tiltrekkende i seg selv, slik heller ikke halvråttent kjøtt kan bli det. Kvalmen, sammen 
med fascinasjonen for hårene, motbydelige, tiltrekkende, fulle av skit, biller og flis. 

Arbeidet heter «Drømmefangeren». Men hva er det som foregår? Vinden og vannet som 
beveger hårene. Halebeina som råtner. Mine forsøk på å skape en ny struktur, en ny mening, 
blir straks tatt i besittelse av ukontrollerbare naturkrefter. Like lite som jeg kan lede drømmer, 
kan jeg være sikker på at det oppstår mening for noen andre enn meg. Jeg må akseptere den 
andre, den fremmede, slik jeg må det i språket og livet. Samtidig sier noe i meg (er det jeg som 
sier det til meg selv?): Landskapet drømmer …

Det abjekte binder menneskehår til alt annet hår, binder kroppene sammen. Alt hår har tilhørt 
et individ eller et subjekt/abjekt før det ble et objekt/abjekt. Har vi systemer for det abjekte? 
Vi har innlemmet det i språket, ett av våre mest avanserte system. Alt det finnes ord for har en 
plass i kulturen, og har derfor en gyldighet. Men det abjekte strekker seg også ut over språket, 
som en fysisk, ordløs, subjektiv erfaring. Det vi ikke har ord for skremmer oss. Ingen ting 
tiltrekker oss mer.

1 Det abjekte er en tilstand mellom subjekt og objekt. For eksempel er kroppsvæsker og kroppsavfall abjekt. Begrepet 
er utredet av Julia Kristeva, fransk filosof, lingvist og psykoanalytiker i boken «Powers of Horror – An Essay on 
Abjection», 1982.







Frøydis Lindén
Ergo 

Jeg kjørte for flere år siden over ei fjellvidde og fikk se en rosa ørelappsofa stå der, midt i lyngen 
og ura. Langt over tregrensa og med tåka hengende tung over seg. Jeg stoppet ikke, men bildet 
av sofaen i fjellheimen slapp aldri taket. Sofaen fra 1980-tallet, i blomstrete rosa stoff med mjuke 
og runde former. En slik som er god å halvligge i foran fjernsynet. Det var som om en del av 
bestemor sin stue hadde tatt en månelanding og sto der med største selvfølge. 

Jeg kommer stadig oftere i drømmende samtaler med venner om hvor fin og viktig den siste 
fjellturen var. De er jo fortsatt våre, toppene vi er så glad i å komme opp på. Men når vi har blitt 
vant til en avslappende kveld i sofaen, kan det være vanskelig å finne iveren etter å gå seg varm 
mot en fjelltopp. Finne sittesteinen. Ligge i lyngen. Hvile og kjenne ro.

Jeg leste en gang at vi trenger å ha utsiktsposter i vår nærhet for å trives. De mente det var et 
av urinstinktene våre, fra den gangen våre forfedre var jegere på steppene i Afrika. Vi trenger 
å få oversikten og la øye hvile over et vann eller ei slette. Å tenke. Om vi ikke har utsikten fra 
stuevinduet må vi søke den innimellom – for å trives. 

Jeg tenker av og til på besteforeldrene mine når minnet om sofaen i fjellheimen dukker opp. På 
farmor som sjelden gikk tur i fjellene hun hadde rundt seg, men som alltid hadde folk på besøk 
i sofaen sin. Den var også litt rosa. Hun grubla nok mye i den, over hekletøyet sitt. Morfar var 
derimot småbrukeren som alltid var i naturen. Han smatta på pipa i godstolen og trodde både 
på Gud og Haugafolket. Han var villig til å gjøre om på planer hvis noen av dem ga hint om at 
planene hans var imot deres vilje. 

Haugafolket var det usynlige folkeferdet som egentlig bodde på fjellet. Bøndene måtte holde seg 
forlikte med dem, hvis livet på stølene skulle være godt og høsterikt. Før barsok, tida for å bufare 
ned til hjemgården, ble ofte stølene vasket, bordene dekket på og tøflene satt fram. De takket for 
lånet ved å gjøre det fint og ønsket haugafolket velkommen tilbake.

Det var varheten for tegn i naturen som lokket meg inn i disse historiene. Filosofen Arne Johan 
Vetlesen beskriver i en bok fra 2008, hvordan vi har gått over fra å både frykte og være ydmyk 
overfor naturen, til å synes synd på den. I dag tror vi på at nyvinninger kan redde den sårbare 
naturen, fordi vi vet vi kan ødelegge den. Morfar fryktet nok naturen mest – de mytiske historiene 
og livet hadde lært han det. Han visste også at naturkreftene var sterkere enn han når det kom til 
stykket. Han kjente stedene, kunne lese når det hadde skjedd en endring, og tok denne endringen 
på alvor. Et alvor bygd på ærefrykt og kjærlighet.



Linda Rogn og Torje Sæbø
Å flytte en bekk flytter ikke fjell

mann29+kvinne29

Fra naturkatastrofer ved Langesundskysten setter vi (m29+k29) oss i bilen fra hjembygda på 
vei mot Lillehammer og Sør-Fron. Hele begrepet landart blir vurdert og snakket om under hele 
bilturen, det virker litt merkelig at vi skal opp i skjønne naturopplevelser og tukle rundt. Vi 
bestemmer oss for at det eneste vi ønsker å ta med oss som materiale til produksjonen, er en sekk 
med hagekalk (dette i god tro om at den kalken vi kjøpte var av type hvit og finmalt). Med en 
tanke om at vi ønsker å tilføye noe positivt. Kalk består hovedsaklig av kalkstein, en bergart som 
utgjør 10 % av jordskorpa. Størstedelen av forekomsten av kalk i naturen, er et plankton med 
kalkskall som lever i havet; f.eks. foraminiferer. Kalken er ikke direkte nødvendig for plantene, 
men er viktig for at jord og jordens mikroliv skal virke sammen til plantenes beste (en kontrast til 
hva olje er, og gjør om den blir satt ut igjen i naturen).

Vi sitter nå med regntøyet godt surret rundt oss og våre nyinnkjøpte støvler fra Felleskjøpet, midt 
i en tue av lyng og mose. Kikker rundt oss og trekker pusten. Vi sanser, mediterer og tråkker 
rundt i gjørma, litt over lykken av den frie og rene naturen. Fra min høyre side ropes det fra m29 
«Se, jeg fant olje!». Jeg tar løpefart og plasker ut i søla, som før var bunnen på denne nå utsugde 
dammen til eksperiment SUS. Åh, jammen kommer det ikke opp en oljelignende væske som 
glinser seg i regnbuens farger mens den pipler opp fra undergrunnen. Vi ønsker nå å bygge en 
liten oljeplattform, gruppen av to blir enstemmig enige om å starte utbyggingen omtrent en halv 
meter fra der oljen kommer opp. Plattformen skal lages av et naturlig materiale som kommer rett 
fra det stedet som vi jobber, for så at det kan gå tilbake av seg selv med den tiden som det vil ta 
å bryte det ned. Plasseringen av konstruksjonen blir målt og den vil bli liggende mye under vann 
når slusene på dammen blir åpnet om ca. 5 dager. Og på denne måten vil presset av vannmassene 
sikre en langsom utvaskelse av vårt inngrep.

Konstruksjonen begynner å ta form. 
(Ved siden av oljeutvinningsreservatet jobber k29 med å flytte en bekk. Bekken har blitt 
forurenset av oljesølet og er nå sort. Hver stein blir plassert på en bakke i samme formasjon som 
bekken opprinnelig hadde, og transportert til et nytt område med et klarere vannutløp som vil 
rense steinene.)

Å bruke kun stein i konstruksjonen av plattformen viser seg å være en utfordring som k29 ikke 
hadde tenkt på, før hun fikk overtalt m29 i sin byggeteknikk. Hun fikk et urinstinkt til å samle. 
Etter 4 timers vill jakt etter skiferstein, som ligger her i dammen under mosedotter, godt preservert 
og klare til bruk, blir konstruksjonen veldig tung. Byggingen begynner på nytt, etter noe som ikke 
nødvendigvis behøver å beskrives i detalj. Denne gangen med tre ben av bjørk i stedet for fire, 
og formen blir målt og regnet ut i forhold til tyngde. Konstruksjonen begynner å ta form på ny, 
bedre og høyere enn før. Posen med kalk blir tatt i bruk for å sikre en frodig start for den vesle 
konstruksjonen, og vi planter et par grantrær rundt den. Kalken faller i tunge renner som maler 
steinene grå og etterlater seg en industriell konsistens. Fargen renner ned og treffer den nye rene 
bekken og legger et grått slør over det hele.







Julie Lillelien Porter
Because I love you



Semund Svelle
Om «Ro meg over»

Vanligvis blir vi liggende ganske stille. Vi har entret den lille død. Puster tungt, øynene flimrer, 
sanser verken tid eller sted. Flukt fra virkelighetens urokkelige rammer til det uvisse. Vi har 
krysset over i en verden av kaos hvor alt er mulig. Hva vi gjør her er sjelden klart. Språket er 
uvant og underlagt et system vi ikke helt forstår.  Her fråtses det. Opplevelsene er sterke, som en 
uventet safari.  Våt i svette, hjertet hamrer fortsatt i panikk. Utydelige erindringer og samtidige 
klare bruddstykker henger med tilbake. Dette ukjente er en kort stund en del av oss, men 
forsvinner like fort som minnet av skyer. Den som sover synder ikke, men hvor reelt er ikke dette 
svake minnet?  

Jeg inviterer til en reise i mitt SUS-prosjekt. Ferden starter på en flåte som man kan komme 
til en kubisk hytte med. Huset kan virke beslektet med en militær konstruksjon i sin mørkegrå 
kamuflasjefarge. Tross kubens stramme form virker den ikke brutal mot omgivelsene, heller 
diskré.  Er det noe man ikke skal oppdage? En lyttestasjon, et depot, en transformator. Man får 
avgjøre selv, ta seg til rette, stalke seg avgårde. Kommer du til kuben midt ute i vannet kan den 
entres.  Rommet er dedikert til drømmeregistrering. Her er en gammel skrivepult, en aristokratisk 
stol og en bok.  Man kan tenne stearinlys som står i skjeve tinnstaker. I en blikkboks som tidligere 
rommet espresso er det nå lighter, viskelær, og blyanter. Les: «Skriv den siste drømmen du kan 
huske».







Stein Erik Hansen
A cultural glitch in the nature

Eksperimentet SUS startet for min del som en samtale om kunst i naturen. Samtalen foregikk i 
Bergen høsten 2003 og utviklet seg til en debatt om provinsialisme og urbanisme. En urbanist 
skaper sitt sentrum rundt seg selv uavhengig av tilholdssted mens en provinser definerer seg selv 
uten for sentrum. Debatten gikk ut på når blir en provinser definert som sentrum av andre, uten 
at man vil det eller ikke. Oppland har en lite kjent steinring, ala Stonehedge, og ser ut som de 
man finner på Ringerike med store oppreiste steiner lagt i en ring. Ringenes betyding er uklar, 
men teoriene sier at det kan ha vært kalendere og ofringsplasser. I hvert fall et sentrum for en 
begivenhet av betydning. Plassene hvor ringene finnes er i dag bebygde, og de er blitt definert 
som sentrum for folk. I Eksperiment SUS ble diskusjonen prøvd ut i praksis gjennom å reise ut på 
fjellet i Sør-Fron kommune og delta i et kunstprosjekt.

Mitt prosjekt, «A cultural glitch in the nature» har som idé å skape en kulturell kløft der nye 
steinringer dukker opp med referanser til kulturen i dag. Elementene er støpt i betong i former 
gravd ut i jorda. Overflatene er dekket med blått og hvitt porselen fra en skrothandler i Nord- Fron  
og ligner på porselen man finner på norske hytter. Monumentet blir altså en ring av elementer 
støpt i betong og med en blå/hvit porselensdekor ala Gaudi i Barcelona. Referansene skaper de 
kulturelle kløftene i prosjektet og danner i fremtiden kanskje sine egen. Resultatet er nå senket 
ned i fiskeoppdrettsdammen, som nå er fylt med vann og monumentet stikker bare så vidt opp 
over overflaten.



Anngjerd Rustand
«Vi lagde faktisk et kart over landet i forholdet én til én!»
«Har dere brukt det mye?» spurte jeg.
«Vi har ikke fått prøvd å legge det ut,» sa Mein Herr, «bøndene 
gikk imot det. De sa det ville dekke til hele landet og stenge sollyset 
ute! Så nå bruker vi landet selv, som sitt eget kart, og jeg må si det 
fungerer nesten like godt.»

Fra Lewis Carroll, Sylvie and Bruno Concluded, 1893 (egen oversettelse)





Eksperiment SUS
Ideen til eksperimentet kom fra følgende situasjon: Min far eier en fiskeoppdrettsdam på fjellet.  
Dammen hadde ikke vært i bruk på mange år. Demningen var ødelagt. Vegetasjon gjenerobret det 
tidligere kultiverte landskapet. Det som for mange år siden hadde vært bunnen av et 10 mål stort 
vann var forvandlet til et myrlandskap. Langt siv vaiet i vinden, myra gynget hvor man spaserte. 
Man kunne synke, forsvinne ned  i torv skapt rett etter sist istid. Mens jeg sto der med myr over 
navlen, gjørma sydet fortsatt mellom tærne, for jeg sank fortsatt, bestemte jeg meg for SUS.  
Navnet SUS som ikke er en forkortelse, men en beskrivelse av lyd.  En metafor skrevet med store 
ropende bokstaver, SUS! Nesten stillhet, tanken om kunstverkene i landskapet, noe som forstyrrer 
luftmassene litt slik at man får turbulensen vi oppfatter som svak lyd.  Betydningen av navnet var 
den første og største begrensningen Vilde og jeg formidlet i invitasjonen til kunstnerene som vi 
ønsket skulle delta.  Demningen var reparert og tett, det regnet stritt, vann flommet og heverter 
sugde vannmassene over demningen ut av dammen. Det fungerte. Alt var allikevel vått da vi 
begynte workshopen. Prosjektet var definert som som et eksperiment. Det var dermed åpenbart 
at vi inviterte til å gjennomføre innovative arbeider med usikre utfall. Visjonen om vannmassene 
som poetisk skulle komme å drukne området, var et viktig kriterium vi ønsket alle skulle ha i 
minne ved utformingen av sine individuelle prosjekter.  

Papiret du nå er i besittelse av søker å belyse erfaringene som ble til gjennom SUS-realiseringen.       
Dette kan være mulig ved dokumentasjon av arbeidene som ble skapt. Og ved å lese kunstnernes 
egne tanker og erfaringer om eksperimentet og deres egne arbeider.  Du er også velkommen til å 
besøke området som ligger i Sør-Fron kommune i Oppland (ca.1 time nord for Lillehammer).

11 september 2009
Semund Svelle

Omslagsfoto: Torleik Svelle






