Sitater fra intervjuer til vegg i utstillingen.
Om lommen:
«Uansett hvordan et antrekk signaliserer en identitet har du lommer som inneholder det private, det
du ikke behøver å vise til noen.» Kvinne 61 år
«Hva er mest overskridende: Å kikke i en lomme i en annens plagg som er slengt over stolen eller å
kikke inn i den åpnede konvolutten som ligger på bordet?» Mann 27 år

«En lomme må det aldri går hull i, det minste lille hull er veldig alvorlig.» Mann 52 år
«Da jeg var i militæret lærte jeg at man alltid skulle ha mobilen i høyre bukselomme, slik at hvis det
skjer noe vet jeg hvor mobilen er.» Mann 25 år
«Som barn hadde jeg hele verktøykasser i lommene. Og gresshopper. Og fikk stappet godteri i
lommene, bløtt og hardt om hverandre.» Kvinne 43 år
«Har alltid en banan i sekken, var på festival. Kom til rommet kl. 04.00 på natten, måtte spyle sekken.
Ønsker en bananlomme!» Kvinne 20 år
«Noe av det beste jeg vet er å gå ut uten veske, pose etc. Har følt det slik siden jeg var barn. Frihet,
mobilitet og letthet som jeg setter stor pris på!» Kvinne 31 år
«Gutten med gullbuksene, en bok og film jeg så i 9-10-årsalderen. En fattig gutt som får en lomme i
en bukse med 10 kr i. Hver gang han stikker hendene i lommen får han en ny mynt. Jeg hadde
forventninger om dette i hver ny bukse jeg fikk.» Kvinne 40 år
«Hadde en liten leke i lommen som jeg gledet meg til å vise de andre i skolegården i friminuttet.
Lette og lette men fant den ikke! Den hadde gjemt seg inne i hjørnet på lommen- lommer skal ha
runde hjørner!! «Gutt 8 1/2 år
«Savner lommer daglig hjemme, tar på gammel joggebukse og genser rydder mellom etasjene, må
putte alt i bhen» Kvinne 58 år
«Drømmelommen er en som ikke synes, hemmelig lomme, lommer operert inn i huden.» Mann 25 år
«Har et vanskelig forhold til lommer, de er enten for små eller for store.» Mann 30 år
«Jeg har gitt bort to dressjakker fordi de ikke hadde lommer.» Mann 28 år
«Jeg har så trange bukser at det er umulig å ha noe i lommene» Kvinne 33 år
«Unger fra fattige familier på Vestlandet ble satt bort på fremmede gårder for å arbeide for føden,
det var ikke nok mat til alle hjemme. Bukselommene deres ble sydd igjen dit de kom, for at de ikke
skulle ha hendene i lommene men bare jobbe.» Mann 70 år
«Tok veldig lang tid før jeg skjønte at gjensydde lommer kan åpnes.» Mann 27 år
«Jeg er en bag type, føler at jeg må holde lommene fast.» Mann 30 år
«Sto og snakket med en mann, lang rolig interessant samtale, han sto med hendene i lommen hele
tiden, jeg ville vise han noe i hånden hans da han tok den opp skalv den voldsomt» Kvinne 33 år.
«Jeg trener i slitt joggebukse uten lommer. Knytter nøkkelen på en snor i livet, har bankkortet i
trusen, I phonen klemt inne i T-Shirten.» Kvinne 47 år

«Jeg la småpenger i innerlommen på vinterjakken min om våren for å bli overrasket på høsten igjen.»
Kvinne 27 år
«Funn i plagg som ikke har vært brukt på lenge, leppestift, en trikkebillett fra Berlin, her har jeg vært.
Nå gleder jeg meg masse til å komme hjem og lete gjennom lommene i garderoben.» Kvinne 47 år
«Mann hadde lykkepenger i brystlommen, reddet livet da han ble skutt og kulen ble kastet tilbake av
disse.» Mann 51 år
«Å være kledd i bunad, men måtte ha med veske, pose eller ryggsekk fordi den ikke har lommer.»
Kvinne 61 år
«2 1/2 år gammel ble jeg satt på en trapp foran rådhuset i Soul i Sør Korea. Jeg hadde på en kjole
med en lomme i. I denne lommen lå en lapp med navn og fødselsdato.» Kvinne 47 år
«Jeg jobber som bussjåfør og det er uniformene jeg med dette vil fortelle deg om. Det som skurrer
skikkelig er kjønnsforskjellen på dressjakkene spesielt. Herrene har lommer med klaff og minst 1
skikkelig bryst innerlomme. Damene har lommer med klaff uten lommepose!! Kun en bitteliten
innerlomme på baksiden av den ene som det går greit med en kortholder i, det er alt. Det rare er at
menn og kvinner har de samme tingene de trenger i jobben, slik som forskjellige kort og nøkler.
Pengevesken er ikke brukbar som håndveske, allikevel er ikke dette hensyntatt. Ja, det er irriterende
for alternativet er bukselommene og det blir lite pent. «Kvinne 60 år
«Som skuespiller kan lommen være et hinder, det blir for mye beskyttelse. «Mann 28 år.
«Jeg bruker sokken som lomme, putter inn mobil, lighter penger osv. «Kvinne 29 år

