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Kort rapport fra status på KUF-prosjektet, Båreteppet.
Jeg har brukt mitt forprosjekt, Båreteppe, til å undersøke hvordan tekstiler, med særlig fokus
på de som kan brukes på kisten i begravelser, har og har hatt en rolle i ritualer rundt døden.
Tradisjoner der bruk av tekstiler inngår i ritualer for å dekke og smykke levninger av de døde
på ulike vis bygger bro mellom svært ulike kulturer, religioner og ulike tidsepoker.
Jeg har ikke avgrenset mine søk, snarere tatt tak i flere tråder og nøstet der jeg fant ny
kunnskap. Jeg har gått bredt ut i ulike kulturer og til ulike tider. Det har bragt meg til små og
store museer i inn og utland, inn i private hjem, inn i Etnografisk Forskning, nye og gamle
bøker og tidsskrifter og langt inn i internettets irrganger. Jeg har brukt mye tid, og likevel
opplever jeg å skrape litt på overflaten av et stort tema. Som forskningsmetode kan man
sikkert diskutere avgrensningens kunst, men mitt mål er ikke å gi en historisk korrekt
analyse, snarere å få en bedre innsikt i og forståelse for ulik behandling av de døde.
Tradisjoner rundt døden har i Norge i stor grad utviklet seg fra det kollektive, til det
individuelle. Etterhvert er den enkeltes holdning, tolkning og valg med til å skape individuelle
uttrykk og å bestemme hvordan ritualene gjennomføres. Da døden fortsatt er et vanskelig
og tabubelagt tema som mange helst unngår inntil den dagen man blir ansvarlig for å ta
stilling til en seremoni for en av sine nærmeste, kan valgene for noen skape utrygghet, mens
det for andre gir en opplevelse av deltagelse som er med på å bearbeide sorgen.
Jeg har skapt meg et assosiasjonsrom som jeg ønsker å bearbeide og diskutere gjennom
egne arbeider.
Forprosjektet skal, i følge tildelingsbrevet, avsluttes innen 15.03.2019. Jeg ønsker fortsatt å
bearbeide det stoffet jeg har samlet og anser ikke mitt forprosjekt å være avsluttet.
Noe ny kunnskap, noen møter og noen visuelle inntrykk har festet seg spesielt siden
tildelingen for ett år siden. Disse ønsker jeg nå å behandle i min egen kunstnerisk prosess og
søker nå midler til del 2, som jeg kaller ”Tekstiler i møte med døden”.
Personlig vil det neste skoleåret være veldig ulikt fordelt arbeidsmessig på Khio; med all
undervisning knyttet til vårsemesteret. Det betyr fullt fokus og konsentrert tid på KUFprosjektet høsten -18. Derfor søker jeg nå del 2 og mener at de to delene kan berike
hverandre ved å foregå parallellt.
Nedenfor følger en oversikt over besøk jeg har gjort og noe av litteraturen som jeg har
funnet og forholdt meg til så langt:
Steder jeg har besøkt:
- Vitenskapsmuseet, Trondheim – undersøkt og fotografert 15-1600-talls
likkistetepper fra Nidaros, funnet i koret ved utgraving på 1800-tallet. Dette
teppet er det lite tidligere materiale på, og det er interessant da det skiller seg
vesentlig fra det materialet som jeg ellers har funnet.

-

-

-

Sverresborg, Trondheim, Anne Grethe Sandstad, samling av Åklær
Samtale med Doktorstipendiat Ingrid Lunnan Nødseth, Trondheim
Norsk Folkemuseum, Kari-Anne Pedersen og Etnologisk Forskning.
Kontakt med Osterøy Museum – Martha Kløve Juul
Besøk hjemme hos Gunvor Mandt, 90 år gammel vever som har rekonstruert
både et kisteteppe og et kistekross. Hennes samarbeidspartner var også tilstede,
og de viste kisteteppet og fortalte om prosessen.
Setesdalsmuseet - Randi Myrum viste utstillingen på museet og pakket ut
relevante tekstiler fra samlingen til fotografering. Interessante diskusjoner.
Setesdal - Informant1 – studerte og fotograferte fra privat tekstil samling.
Setesdal - Informant 2 – en personlig historie og demonstrasjon av hvordan
båreteppet brukes. Bilder og lydopptak av samtale.
Eidsborg Museum – Telemark – Studerte og fotograferte båretepper, kistekross
og begravelsesputer og hadde lange samtaler om levende tradisjoner med Halvor
Nordal.
F15 – ”Exitus. Død, sorg og Melankoli”
Berlin – “China und Ägypten – Wiegen der Welt. Wege zweier hochkulturen.” Stor
utstilling som viste gammel begravelseskulturen fra Kina og Egypt
Amsterdam – Tot Zover , Museum som viser forskjellige begravelses skikker i
Nederland for bedre å forstå de ulike kulturene.
Kassel – Sepucralmuseet
Kassel - Sepucralmuseets bibliotek
Senter for fagutvikling og forskning, USHT, Oslo
Samtaler med Morten Stige og Grete Refsum.
Samtale med Mikkel B. Tin.
Samtaler med to prester i den Norske Kirke og med sykehusprest ved Silurveien
Sykehjem.
Canarian Museum, Las Palmas, som viser øyas urbefolkning (the canarios, av
berbersk opprinnelse) sitt liv fra før kolonialiseringen av Spanjolene i det 15.
Århundre. Spesielt er det et stort materiale som viser deres dødskultur.
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Norsk Etnologisk Forskning,
Emne 44 – Veving
Emne 64 – Død og begravelse
Emne 240: Død og gravferd
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Olaf Aagedal, Døden på Norsk, Ad Notam Forlag 1994
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