
PAX - Installasjon for fred   
I sirkelen av formødrene transformeres historien.  
 
Svart filtkors 178 x 184 cm med 12 små lommer: 10 x10 cm 
 
Material: merinoull, silkechiffon, silkepongée (gjenbruk) 
 
Teknikk:  håndlaget filt i NUNOteknikk (ull tovet inn i løse, tynne stoffer) 
 
Form: Et kors med like lange sider. (inspirert av enceller med innrisset kors laget av Neandertalere) 
 
Gjenstander: 
Maskingeværpatron fra 2. verdenskrig,  
gamle fotografier faren min hadde med seg til fronten i Russland, 
tekstile bilder – collager, applikasjoner med små ting fra barndommens skattkammer, 
fløyelshjerte med fjær. 
 
Fargevalg:   
Svart som sørgeflor: en overskygget barndom i Tyskland etter 2. verdenskrig,  
preget av dystre krigsminner, smerte, sorg, savn, skam og kollektivskyld. 
 
Tema: maktmissbruk, overgrep, reparasjon, forandring. 
 
2. verdenskrig – Stalingrad: Jeg ble født i 1959, 14 år etter krigens slutt.  
Min far hadde vært i Russlandfelttoget og i russisk krigsfangenskap.  
Han kom hjem 1948. Broren til min mor falt ved Stalingrad, min far mistet også en bror i krigen. 
Krigstraumene var tabutema, de ble fortiet.  
 
Vietnam: Med fjernsynets inntog kommer, side om side med barnetimen, også bilder fra 
Vietnamkrigen inn i vår stue. Skrekkspøkelsen krig får plutselig et ”ansikt”. 
En abstrakt følelse fra fortiden biter seg fast som latent trussel. 
 
Hamburger Kessel: En demonstrasjon for fred i Hamburg ender med vold og overgrep 
fra statens side (militær og politi). Jeg erfarer maktmissbruk på kropp og sjel.  
 
Irakkrig våren 2003: anledning for den første PAX-installasjonen, den gang med grisehjerte. 
 
 
Fredssirkel med venusfigurer: 
Hvit, kardet saueull.     
Kopier/tilnærminger av kvinneidoler fra steinalderen:  
-Venus fra Willendorf ca. 25.000 år gammel,  
-Venus fra Petersfels ca. 12.000 år gammel, 
-Venus med horn fra Laussel, Frankrike ca. 20.000 år gammel. 
 
Med venusfigurene ønsker jeg å tilføre skyggesidene av nærmeste historien  
kvinnelig energi:  
urkraften, det livgivende som kan hjelpe til å regenerere, bevege, hele og gi livsglede. 
Venusene vitner om de 99% av tiden av menneskenes tilværelse hvor de levde i balanse med sine 
omgivelsene, uten å utnytte og ødelegge jorden. 
 
 
 
Historien i bevegelse: 
Det korsformede tekstilet kan også brukes i performance sammenheng som poncholignende antrekk 
eller tekstilt smykke, dersom to sider lukkes med hekter og dermed blir til ermer. 
 
Bildene i lommen kan skiftes etter behov og tema. 
 


