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OSLO (KUNST): Fotokunstneren Karoline Hjorth (født 1980) 
ville slå hull på myten om våre mormorer og dro ut på en 
mormorturné i 2009. Lite ante hun at prosjektet skulle gi en 
stemme til en glemt generasjon. Kunstprosjektet 
Mormormonologene endte til slutt som bok, som portretter på 
Høstutstillingen, i teaterstykket Før kaffen blir kald med tea-
tergruppa Krutt og kamfer på Grusomhetens teater og som en 
pilotfilm. Ikke minst traff det mange rett i hjerterota, som hos 
meg. Prosjektet gir et generasjonsportrett og er en hyllest til 
alle hverdagsheltinner, enker, husmødre, karrierekvinner, rød-

strømper og bondekoner. Det å bli gammel. Et stykke glemt 
norgeshistorie. 

Er det kunst?
– Jeg er rett rundt hjørnet og kommer med morrattrynet mitt, 
tikker det inn en sms fra Karoline Hjorth klokka ti en torsdag 
morgen utenfor Kaffebrenneriet på Grünerløkka. Morratryner 
var nettopp hva kunstneren ønsket å vise i et fotoprosjekt i 
2005, men det skal vi snakke mer om senere.

Jeg kikker etter en jente rundt tretti med brunt hår, men 
ingen av de ankomne med brunt hår ser ut til å se etter meg. En 

Er mormorgenerasjonen med vafler og grått hår en myte? Hvilke historier skjuler seg bak 
permanentkrøllene, strikkepinnene og kjøttkakene? Hvordan har deres liv vært, denne gene-
rasjonen kvinner som opplevde krigen, den digitale revolusjonen, femtitallets kvinnesyn og 
likestillingens gjennombrudd? Hvilke verdier har forsvunnet med disse mormorene?

Mormor-turneen

Tekst Mette Dybwad Torstensen / Foto Anne Vesaas / Foto av kunst fra kunstneren

Kari Størmer (1923–2011, Svolvær): Jeg var fjorten og leste i avisen 
om gummiartikler. Jeg spurte min mor hva det var, men fikk beskjed 
om at det måtte jeg vente med til jeg ble voksen. Da jeg en stund 
senere ble spurt av nabokona om jeg ikke gledet meg til å bli storesøs-
ter, måtte jeg spørre, skal jeg det? Da var min mor åtte måneder på vei 
og jeg ante ingenting. Da min datter var syv år forlangte hun å vite 
hvordan barn blir til. Så jeg satte i gang og forklarte hvordan tingene 
hang sammen. Åh, e det det man kalle å pule? svarte hun.

Eva Bjertnes (født 1932, Røa): Jeg har ingen følelse av å ha bidratt til 
å bygge velferdsstaten eller å ha kjempet fram noen slags rettigheter. 
Alt dette med å stå på kravene, alle disse kvinnene som skal ditt og datt 
– jeg synes det er helt sykt. Vi er kvinner, og da er vi det. Hvis det nå 
skulle være noen slags likestilling, så ville det jo være helt naturlig at 
kvinnen gikk ut og skiftet dekk på bilen eller gravde en grøft over 
plenen. Hvorfor skriker hun ikke etter å gjøre det? Det er så mange 
venstrevridde håpløsheter.

Mia Berner (1923–2009, Oslo): Det er ikke nødvendigvis den ultimate 
frihet å knulle omkring i tilværelsen. Det har jeg visserligen gjort, og de 
valgene som jeg traff, som i hovedsak menn har kunnet velge før, var nok 
både svært frie og ofte hastige. Historisk sett er det en nytilkommet 
mulighet som ikke var mulig på 1800-tallet, men likevel tror jeg ikke det 
grunnleggende mønsteret i menneskers liv på jorda er vesentlig 
annerledes enn det har vært i kanskje mange tusen år: Det å leve lenge, 
sammen med noen man er glad i, å få barn sammen og leve livet ut, både 
ved å holde ut og ved å ville holde ut. Så dør noen, og man går videre i 
livet eller blir sittende der med sine minner. Lykkelig eller ulykkelig. 

Else Marie Hansen (1910–2010, Krystad): Folk sier stadig, tenk at 
jeg er 90 år. Selv går jeg ikke og tenker på det. Jeg var hos en lege her 
og ble beint fram forarget. Ikke før hadde jeg rukket å sette meg ned i 
stolen, så sier han – jeg beundrer deg. Jeg er vel aldeles ikke kommet 
til en lege for å bli beundret. Dessuten kunne det jo hende at det kom 
innom noen som var mye eldre enn meg. Og skulle de begynne å 
beundre alle pasientene som kom innom, ja så kunne det bli mye for dem.

mamma triller febrilsk en skrikende baby fortere og fortere 
rundt i vogna i parken på Olaf Ryes plass. Trikken passerer. Til 
slutt dukker det opp et smilende fjes med store brune krøller 
trykket ned under en grå topplue som i grunnen ser altfor opp-
lagt ut til å være et morratryne. Hun strekker frem en hånd.

– Jeg jobber på Grønland, i fotostudiofellesskapet Bjørka, og 
har egentlig allerede tatt en kaffe her klokka åtte. Men man kan 
aldri få for mye kaffe, ler Karoline på vei inn. Lokalet er fullt av 
kaffelattedrikkende unge mennesker, men en dame gir oss 
plass ved bordet sitt. Karoline trenger ikke mange slurker kaffe 
for å varme opp om sitt hjertetema akkurat nå: Mormorene ut 
til folket. Og mediene har hjulpet henne langt på vei. Hun un-
derstreker at hun faktisk er overveldet, samtidig som at hun 
synes det er litt trist, at det tok så lang tid før denne mormorge-
nerasjonen fikk en stemme og myten slo sprekker. At prosjektet 
hennes faktisk trengtes i samfunnsdebatten. Fem år i London 
gjorde Karoline klar for å snu på de heilnorske mytene.

– Det startet med min egen mormor. Hun har alltid vært en 
beskjeden dame, og holdt seg helst i kulissene. Jeg begynte å 
lure på hvem hun egentlig var, men hun ønsket ikke å gå ut av 
mormorrollen overfor meg. Deretter tok jeg kontakt med flere 
andre mormorer, og jungeltelegrafen gikk. Etter at jeg ble in-
tervjuet på Reiseradioen, var det flere som ringte meg og sa: 
Kom og besøk meg! 

 – Et ønske om å bli sett?
– Ja, det kan du si. Jeg ønsket bestemødre fra alle lag av sam-

funnet, fra profilerte mormorer som Ebba Haslund, Berit Ås og 

Mia Berner, til hverdagskvinner, som ikke har stått på barrika-
dene, men jobbet og vært omsorgspersoner for familien. 

Hun stopper opp et lite øyeblikk.
– Prosjektet er en hyllest til det disse kvinnen har vært vitne 

til og bidratt til av endringer – mer en en ren hyllest til det 
tradisjonelle kjønnsrollemønsteret. Hyllesten til disse kvinne-
ne håper jeg kommer til syne gjennom et levende generasjons-
portrett, som dessverre altfor fort går over til å bli et arkiv et-
tersom de faller bort. 

– Så skrev du ned mormorenes historier og fotograferte dem?
– Ja, ganske enkelt. Noen sov jeg hos og fikk følge dem tett. 
– Men var det ikke vanskelig å få historiene, du kom jo som 

en fremmed inn i deres hjem?
– Det er ikke så vanskelig å få folk til å snakke, bare man 

viser vennlighet og nysgjerrighet. Og det er utrolig mye du kan 
lese mellom linjene, som de pakker inn på en høflig mormor-
måte, smiler Karoline.

Karoline har flere fag fra universitetet, en Bachelor i kunst-
foto og en Mastergrad i journalistikk fra London. Men kan 
dette prosjektet regnes som kunst?

– Hva synes du? Er det kunst? svarer hun kjapt tilbake.
– Som idé kan det ligne et feltarbeid i antropologi, men på 

Høstutstillingen var det definitivt et kunstprosjekt. Og boken 
kan være et journalistarbeid og forskningsprosjekt …, svarer jeg.

– Det er slik med mye samtidskunst i dag, man jobber på 
tvers av alt. Og jeg følte jeg trengte tekst og foto for å si det jeg 
ville si i dette prosjektet. Jeg tenker ikke på hva jeg gjør i den 



120 121

– Var mange av kvinnene bitre over at livet ikke ble som de 
hadde tenkt?

– Kanskje noen, men de ville ikke snakke om det. Det satt 
langt inne å innrømme noe slikt. Jeg mener dessuten at disse 
kvinnene ikke har fått nok ære i forhold til å ha bidratt til å 
bygge landet, men mange av dem jeg snakket med var ikke enig 
i at de hadde vært med å bygge landet, ettersom de mest hadde 
vært hjemme. Andre derimot hadde mye stolthet når det gjaldt 
det bidraget de kom med som ”omsorgsarbeidere” og dobbelt-
arbeidende. Men det var veldig mange enker, og mange enker 
som var fornøyd med å være enker, ler Karoline og legger til:

– Jeg tror fallhøyden for morfarene i den generasjonen, fra 
yrkesaktiv og familiens ansikt utad, til hjemmetilværelsen, 
ville vært mye større enn for kvinnene. Den gamle mannen 
syntes mormorene mine synd på. 

– Det er mennesket du er på jakt etter, identitetene, men 
”Karoline” selv er skjult bak blokken og kameraet?

– Hehe, ja det kan du si. Men gjennom prosjektene ser du 
mye av meg også. Jeg hadde en tvers gjennom gjennomsnittlig 
barndom, men jeg er som sagt over gjennomsnittet opptatt av 
å slå hull på myter og snu på sannheter. Vedtatte sannheter er 
kjedelige, jeg vil undersøke hvor de kommer fra.

– Journalisten i deg?
– Ja, eller forskeren og kunstneren. I grunnen er det vel nys-

gjerrigheten …
– Er du den som lurer på alle menneskene du møter, og går 

bort for å få deres historie?

Karoline ler igjen.
– Jeg går nok ikke bort til alle, men jeg kan betrakte og ob-

servere mye. Og henger du med litt rare folk, er det utrolig hva 
som kommer frem …

Hun tømmer kaffekoppen.
– Det siste prosjektet jeg holder på med, heter Eyes as big as 

plates, sammen med den finske kostymekunstneren Riitta 
Ikonen. Igjen er det eldre mennesker vi jobber med, men nå 
leker vi oss og iscenesetter fotoene med kostymer og rekvisitter 
og tar utgangspunkt i de gamle romantikernes tro på at fol-
klore var den klareste refleksjonen av folkesjela. Basert på de 
fortellingene og personlige erfaringene vi får fra våre senior-
modeller, lager vi bilder med referanser til mer eller mindre 
kjente figurer og protagonister i norsk folklore, som en slags 
hyllest til drømmer og fantasiunivers. De eldre vi jobber med, 
har nok selvironi til å bli kledd opp – og få sperrer! Agnes på 90 
år er 1.50 centimeter høy, hoppet i fallskjerm på 85-års dagen 
sin og hoppet igjen da hun ble 90. Hun var den perfekte perso-
nifiseringen av nordavinden. En eldre kvinne vi besøkte, had-
de en rabarbrabusk i hagen som hun gjerne ville bli kvitt. Vi 
kappet ned busken, dro ut i skogen og dekorerte fru Hoff som 
huldra i rabarbrabuskedrakt. Og på fredag skal vi gjøre et opp-
tak med en eldre mann som den litt lunefulle lyktemannen.

Karoline trør den grå strikkelua ned over krøllene igjen og un-
derstreker at humor er viktig. Idet vi har sagt hadé, snur hun seg:

– Du, forresten, kjenner du en eldre mann som kan være 
nordavinden med masse grått hår? ■

forstand at det skal passe inn i en spesifikk kategori, men blir jeg 
servert en vedtatt sannhet, så vil jeg gjerne slå hull på den. Når 
jeg fotograferer, tenker jeg ikke at dette skal bli et kunstfoto, eller 
et spesielt uttrykk. Det skal være ærlig, i den grad man kan snak-
ke om ærlighet når man portretterer et annet menneske.

– Men forstod de eldre kvinnene at dette var kunst?
– Det var nok mange som ikke helt skjønte hvorfor jeg had-

de interesse av å høre på dem. Janteloven hang ofte høyt. Det 
verste for mange av de jeg snakket med var tanken på å skulle 
bli en byrde for andre og det å skulle by seg frem. Da jeg tok 
bilde av to par sko som stod oppå hverandre hos en kvinne, el-
ler da jeg fotograferte morgenstellet til en annen, kunne de nok 
heller ikke helt enig, med meg i verdien av motivene. Selve por-
tretteringen var derimot en høytidelig prosess som de kunne 
kjenne seg igjen i når jeg dro fram mitt gamle mellomformat-
kamera som er temmelig stort og tungt. Det var også veldig få 
som spurte om å lese gjennom tekstene. Hadde alle gjort det, 
hadde det nok blitt en helt annen bok og utstilling. Enkelte var 
meget bevisst på hva de sa. Dette var ofte de samme kvinnene 
som sminket seg omstendelig før portretteringen og var opp-
tatt av fasaden. Andre var svært lite selvhøytidelige og utrolige 
ærlige. Sagt var sagt. Vi burde bli ærligere alle sammen. Og 
mindre selvhøytidelige.

Karoline ler hjertelig.
– Fikk du mange gode råd fra mormødrene? 
– Jeg håpet å komme ut av dette som et klokere menneske, 

og det liker jeg å tro at jeg har. Men selv om man sitter på en 
skattekiste av gode råd og livserfaringer fra så mange ulike 
levde liv, så har jeg vel innsett at jeg må leve meg gjennom de 
samme kvalene, feiltrinn og krumspring av erfaringer selv før 
man kan bli gammel og vis. Det som gikk igjen var at man ikke 
burde sitte igjen å angre på ting man ikke har gjort. Dessuten 
var kvinnene litt oppgitt over vår generasjons høye ambisjoner 
og jag. De syntes faktisk synd på oss som hadde så mange livs-
prosjekter. En historie jeg ikke glemmer var en kvinne fra yt-

tersida i Lofoten. Hun var fiskerkone og passet barn, hus, låve 
og dyr mens mannen var på sjøen i ukevis. Hun hadde satt seks 
barn til verden, men mistet to av dem. Likevel fortalte hun meg 
at hun aldri hadde jobbet i hele sitt liv eller hadde noe å klage 
over! Disse kvinnene har en styrke jeg aldri har sett maken til. 

Hverdagsmenneske
Ved siden av kunstprosjektene jobber Karoline frilans for magasi-
ner og bøker for å finansiere kunstprosjektene. For tiden er Redd 
barna oppdragsgiveren, og fem somre har hun vært sersjant på 
Christian Radich, eller reservemamma som hun kaller det. 
Karolines tidligere prosjekter handler om mye av det samme som 
i Mormormonologene; jakten på hverdagsmennesket og det å av-
kle fasadene. I Nord- og Sør-Amerika reiste hun fra New York til 
Buenos Aires sammen med en dramapedagog og en antropolog 
og intervjuet 70 tilfeldig forbipasserende om deres drømmer og 
ambisjoner. Prosjektet fikk navnet Happily ever after.

– Det var enkelt å få folk til å åpne seg. Spesielt når jeg kom 
utenifra, fra Norge som var laaangt borte. 

– Og så var det morratrynene …
– Ja, prosjektet In your face. Der tok jeg bilder av mennesker 

idet de våknet; de sekundene før du blir noen. 
– Hvis du sammenligner den amerikanske drømmen med 

mormorenes drømmer?
– Vi er ikke så ulike. Folk er folk, med mangfold og bredde. 

Det handler om å slå hull på myten om den amerikanske 
drømmen, den gamle damen og den endimensjonale stereoty-
pen. Mange av mormødrene har i aller høyeste grad realisert 
egne prosjekter, noen når det gjelder utdanning, andre gjen-
nom politiske karrierer, ballerinaliv, kulturelle karrierer eller 
familieliv. Noen av disse 24 kvinnene syntes dog det å få mann 
og barn holdt i massevis. 24 forskjellige historier byr på 24 for-
skjellige varianter av drømmer. Det samme gjaldt også alle de 
ulike amerikanske drømmene, noen ville realisere store livspro-
sjekter, andre var utelukkende opptatt av å finne kjærligheten.
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KAROLINE HJORT (f. 1980)

HAPPILY EVER AFTER. Fotoprosjekt av 
Karoline Hjorth. Honey fra Celebration Town i 
Florida: My life are my children.

KAROLINE HJORTHS siste prosjekt Eyes big as plates: Folk fra 
Jæren er veldig praktiske og mange av landets beste oppfinnelser 
har kommet herfra. De er solide, enkle og hardtarbeidende og har 
ikke tid til å snu steiner og lure på hva som gjemmer seg under.
(Stein Emanuel Simonsen (2011), syvende generasjon pottema-
ker fra Sandnes). På bildet: Hallvar fra Sandnes.

IN YOUR FACE, fotoserie og 
bildet 07.55 som vant 
portrettprisen i Schweppes 
Portrait Prize 2005 ved 
National Portrait Gallery i 
London.


