Maleribeskrivelser:
1+2, Rød
327+328
Damen fra Bergen i rødrutete drakt ble funnet høsten 1999. Hun spaserte langsomt med armene
krysset foran seg. Hun er gjeninnsatt i blomsterkassa, hovedsaklig bestående av røsling, utenfor
inngangen til hotellet tidlig i februar 2002.
3+4, Grønn
151+165
Eldre bergensdame ble funnet høsten 1999, energisk gående mot høyre, ikledd lys frakk og rød
veske. Hun er gjeninnsatt i en rododendroen på Stabekk i februar 2002. En for tiden ikkeblomstrende vekst med karakteristiske grønne blader.
5+6, Blå
27+28
Kvinne funnet i New York februar 2000, vinterkledd og med sola i ansiktet. Om det er mysingen
eller sinnstilstanden som gir et inntrykk av at hun er bekymret, engstelig eller utilpass vet jeg ikke.
Hun er utplassert i et bladløst tre i februar 2002. Kilt fast i en av grenene uten noen form for
bakkekontakt får hun et enda sterkere uttrykk av hjelpeløshet.
7+8, Gul
41+61
Middelaldrende mann stirrende ned i bakken, kanskje på vei fra arbeid, ble funnet da han beveget
seg mot venstre i Bergen 1999. Han er gjeninnsatt i et gammelt julenek på Stabekk februar 2002.
9+10, Gul
217+231
Mannlig turist med tung rød ryggsekk ble funnet i Bergen sensommeren 2000. Detaljene i utstyret
han bar vitnet om at han var en velstående herre i fritidsklær. Han er gjeninnsatt i en
blomsteroppsats med oransje roser, der han klatrer og bestiger en tornebelagt stilk en dag i
februar 2002.
11+12, Grønn
153+167
Dette eksemplaret ble funnet i Oslo i oktober 2000. Jeg knipset den eldre mannen med det slitne
uttrykket i ansiktet i Hegdehaugsveien der han krysset gata med en Dole banankasse i armene.
Det kunne være deler av et flyttelass eller matvarer for helga. Det var en regntung dag og alle
eksemplarene som ble funnet denne dagen var preget av det triste været. Han er utplassert i mars
2002 i et kontrasterende miljø. Han ser etter redeplass i en furu, og i bakgrunnen er det sol og
lyseblå himmel.
13+14, Grønn
179+193
Den elegant antrukne eldre herren ble funnet høsten 1999 i Bergen. Den grå dressen,
draperingene i tøyet og den dandy, poserende posituren ga ham et karikert uttrykk. Han så
bekymret eller misfornøyd ut. Muligens var han på vei til en venns begravelse eller kanskje
uttrykket han bare misnøye over den grå dagen og en gjenglemt paraply. Han er utplassert i et tett
buskas på Stabekk i mars 2002.
15+16, Rød
270+271
(Har akkurat ankommet Oslo etter reise til California, San Francisco, der jeg har foretatt nye
innsamlinger av materiale.) Figuren ble funnet en formiddag i februar 2000 i New York. Hun
hadde dårlig tid og bar på en stor papirpose fra en større butikkjede. Hun var en relativt ung
dame, muligens en student. Hun er festet i noen oransje busker der hun har en jungel av torner å
kjempe seg igjennom i februar 2002 i Bærum.
17+18, Blå

86+87

Den eldre damen i sterk motvind ble funnet i Bergen høsten 1999. Hun holdt fast på den beige
hatten med den ene hånden så den ikke skulle blåse i Vågen. I den høyre hånda hadde hun et
brev som tydeligvis var viktig å få postet akkurat den dagen. Kanskje hadde et av barnebarna
bursdag? Hun er gjeninnsatt ute i isødet, med snø til anklene i tilsynelatende ufremkommelig
terreng. Utplasseringen ble gjort på en liten snøflekk utenfor hotellet i februar 2002.
19+20, Gul
155+169
Forretningsmann i trettiåra med viktige dokumenter under armen ble funnet i New York i januar
2000. Han var i ferd med å låse opp sin jappete bil. Som figur uten kontekst kan posituren like
godt minne om et bukk eller en tiggergest. Han er utplassert på en steintrapp med universitetet på
Stanfords bueganger i bakgrunnen i California, mars 2002.
24-04-02,
21+22, Blå
132+133
Den unge mannen fra kafeteriaen ble funnet utenfor hotellet i februar 2002. Han var det første
eksemplaret som var ansatt ved Olavsgaard hotell. Det var også første situasjon der den avbildede
var bevisst kameraet. Det gjorde noe med uttrykket. Han er gjeninnsatt i april 2002 ved
svømmebassenget på et annet innlosjeringssted, Holiday Inn, i Mohave-ørkenen i California.
23+24, Grønn
96+116
Dame med beige frakk og blå trillekoffert ble funnet da hun hastet av sted en kald og sur
februarmorgen på Gardermoen. Antagelig var hun på vei til varmere strøk. Hun er utplassert i en
palme i 36 plussgrader med lyseblå himmel i bakgrunnen. Hun er gjeninnsatt på vei fra Los
Angeles til San Francisco, i Mohave-ørkenen, april 2002.
25+26,Blå
109+110
Stuepike ikledd hotellets ”gamle” drakter, dyprød vest og blåsvart skjørt, gikk målbevisst inn
hovedinngangen februar 2002. Hun er gjeninnsatt på dashbordet i bilen på vei over golden Gate
Bridge, San Francisco, mars 2002.
27+28, Rød
234+235
Den unge jenta ble funnet en kjølig og klar vinterdag i Brooklyn, New York 2000. Hun bar på en
svart veske og sola laget fine mønstre i den lyseblå kåpa hennes. Hun er utplassert i et langt
varmere klima, i ørkenen i California mars 2002. Den røde bakken vibrerte i varmen og i
bakgrunnen så man endeløse tog uten passasjerer og lastebiler som hastet gjennom Mohave by.
29+30, Gul
106+126
Eldre mann i bedagelig tempo med hendene på ryggen ble funnet i Oslo våren 1999. Han var
muligens en turist ikledd fritidstøyet sitt, lys gul skjorte og lyse bukser. Han er gjeninnsatt med
det karakteristiske gule klokketårnet ved Standford University i bakgrunnen. Han står på en mur
og betrakter den ganske folketomme plassen. Det er helg og ferie og mange av studentene er nok
bortreist.
31+32, Blå
69+70
Mannen som antagelig var på vei til en konferanse ble funnet utenfor hotellet. Med blå dressjakke
og stresskoffert strenet han, mysende mot sola, over parkeringsplassen. Han er utplassert i en
vakker og eksotisk lilla blomst ved et utsiktspunkt over Golden Gate Bridge og byen i det fjerne,
våren 2002.
33+34, Rød
320+321
SAS-medarbeider med gul prangende jakke med reflekser, funnet på Gardermoen februar 2002.
Han hadde det travelt. Antagelig var det mange forstyrrelser og forsinkelser en morgen med så

mye tåke og sludd. Han er gjeninnsatt mellom kongler i et bartre ved levyen i Foster City,
California, mars 2002.
35+36, Grønn
134+148
Ansatt ved restauranten ble funnet smilende utenfor hotellet med lett vind i skjørtet februar 2002.
Hun er utplassert i hete Mohave by i en palme med røde pigger, California 2002.
37+38, Gul
325+345
Kvinnen på strandpromenaden ble funnet på Venice Beach i Los Angeles, april 2002. Hun delte
ut gratis prøvesmak på popkorn. Hun er gjeninnsatt i sommerblomsterbedet ved hovedinngangen
til hotellet en tidlig junidag 2002.
39+40, Grønn
207+221
Asiatisk mann funnet i Chinatown i San Francisco mars 2002. Han stod og vurderte to varer opp
imot hverandre i en av de mange bodene langs den yrende gata. Han er gjeninnsatt på vei opp til
Olav-skulpturens ansikt som skuer utover plassen foran Olavsgaards hovedinngang.
41+42, Rød
232+233
Ung gutt med blå Hawaiiskjorte ble funnet på et utsiktspunkt over San Francisco mars 2002.
Under ham så man den svingede veien bukte seg oppover. Gutten stod og knipset bilder med et
lite kompaktkamera mens han lente seg over rekkverket. Han er utplassert på en furugren i juni
2002 med Olavsgaard som sitt nye motiv.
43+44, Grønn
302+322
Den lille jenta i rosa drakt og stråhatt ble funnet i Los Angeles, påsken 2002. Hun befant seg
utenfor en av de mange missions i området. På grunn av høytiden var det lang kø og ventetid til
gudstjenesten innenfor, noe den lekende jenta virket glad til for. Hun er utplassert i eføyen på
hotellets solvegg en dag i juni 2002.
45+46, Rød
312+313
En etterligning av Crocodile Dundee funnet på Sunset Boulevard i Hollywood, våren 2002. Han
spaserte ved siden av Supermann og poserte ved Chinese Theater. Han er utplassert blant rosa
store roser foran hotellet i juni samme året.
47+48, Blå
94+95
Eldre asiatisk dame med kjole og stokk ble funnet i utkanen av Chinatown, San Francisco i mars
2002. Hun var en av dem som oppdaget at hun ble avfotografert, og hun hadde et litt truende
uttrykk i ansiktet. Hun ble avbildet i motlys og var følgelig ganske mørk. Hun er gjeninnsatt i
prydbuskene foran Olav-statuen i rundkjøringen foran inngangen til hotellet. Hans monumentale
figur og bestemte uttrykk får hennes fremtoning til å virke mindre påtrengende.
49+50, Rød
350+351
Kvinne med rødt hår og ryggsekk ble funnet i San Francisco i mars 2002. Hun gikk i heftig
samtale med en venninne i en altfor tjukk rosa jakke. Hun er utplassert i en av de utvendige
vinduskarmene i første etasje på hotellet, juni 2002.
51+52, Blå
130+131
Skallet mann med brun skinnjakke og solbriller ble funnet da han gikk alvorstynget med hendene
i lommene på Fishermans Warft i San Francisco, mars 2002. Hans framtoning kunne minne om
et mindre lovlydig eksemplar fra en mc-klubb. På denne søndagen hadde han forøvrig sviktet
klubben til fordel for utflukt til fots med familien. Han er gjeninnsatt i mørk lilla stemorsblomster
i bedet foran hotellinngangen i mai 2002.

53+54, Gul
230+350
Liten jente med blomstret kjole og stråhatt med rosa sløyfebånd ble funnet ved en mission i LA,
mars 2002. Hun er pyntet for høytiden og for sommeren. Hun løp ned en trapp med to andre likt
kledde små jenter, antagelig hennes søsken eller kusiner, og måtte holde på hatten så den ikke
skulle blåse bort. Hun er gjeninnsatt i de oransje små blomstene (til forveksling lik blomstene på
kjolen hennes), ved hotellets inngang, juni 2002.
55+56, Rød
293+294
En vandrer i samtale med en annen langt mer utslitt uteligger funnet i San Franciscos travle gater
mars 2002. Han hadde en opprinnelig hvit, nå nærmest grå poncho, med blått mønster. Han bar
på en bag og gikk med en stokk eller en vandrestav. Han er utplassert mellom brolegningen med
hotellet i bakgrunnen juni 2002.
57+58, Gul
161+175
Original entertainer funnet på strandpromenaden på Venice Beach, våren 2002. Han var en
middelaldrende mann utstyrt med rollerblades, hvit turban og elektrisk gitar. Han er en gammel
traver langs promenaden for jeg husker jeg så ham sist gang jeg var på samme sted for tretten år
siden. Han er gjeninnsatt i smørblomstene et stykke bak hotellet ned mot brygga og vannet, juni
2002.
59+60, Grønn
190+204
Eldre mann med lettere dandy bekledning funnet på en barkrakk på flyplassen i Amsterdam,
påsken 2002. Han hadde hvite sko og drakk øl med to kamerater. Han er utplassert i juni samme
år ved utkanten av åkeren bak hotellet. Han sitter og vingler på et grønt strå.
61+62, Grønn
239+259
(De første bildene som er malt på mitt nye bosted i Kreuzberg, Berlin). Kvinnen som ble funnet i
LA påsken 2002, var smilende på vei inn i kirken iført solbriller og blomstret skjørt. Hun er
gjeninnsatt i en rosebusk uten roser, med hotellets bakside i horisonten, en tidlig junidag 2002.
63+64, Gul
249+269
Liten jente funnet i LA påsken 2002. Hun satt på knærne og støttet seg med hendene på kanten
av en fontene. Hun så tenksomt ned i vannet. Hun hadde muligens nettopp kastet ned en mynt
og satt og funderte på hvilket ønske som ville være det beste. Hun er gjeninnsatt ved vannet bak
Olavsgaard i juni samme år og ser dermed fortsatt ned i vannet. Nå er murkanten byttet ut med
smørblomster.
65+66, Blå
18+19
Kvinne utenfor en mission i LA ble funnet på vei inn til gudstjeneste i mars 2002. Hun hadde
hastverk og stillingen hun ble fryst i så på et underlig vis litt vridd ut. Hun hadde et gullkors rundt
halsen som blinket i sola. Hun er gjeninnsatt på den morkne brygga ved vannet bak hotellet i juli
2002. I bakgrunnen ser man motorveien der man haster enten i retning Trondheim eller Oslo.
67+68, Gul
268+288
Mann i effektiv gange ble funnet utenfor hotellet mars 2002. Med sine arbeidsbukser og
målbevisste mine så det ut som han hadde et arbeid å utføre der. Han er utplassert som første
eksemplar i Berlin. Han står på en av de gule boksene som er plassert ved hver
fotgjengerovergang. I bakgrunnen ser man Siegessaule, seiersgudinnen, som ruver midt i
Tiergarten. Han ble gjeninnsatt i september 2002.

69+70, Rød
316+317
Ung mann i sterkt vintersollys med høretelefoner og ryggsekk ble funnet i New York februar
2000. Han er gjeninnsatt på en av de mange stjernene som er innfelt på fortauet på Sunset
Bouleward, Wall of Fame, i Hollywood. Han er utplassert på Whoopie Goldbergs stjerne i mars
2002.
71+72, Blå
75+76
Bekymret ung jente ble funnet mens hun ventet på flybussen i Bergen sentrum høsten 1999. Hun
stod med en stor trillekoffert foran seg. Hun er utplassert på kanten av svømmebassenget som
tilhører beboerne av Galley Lane, Foster City i California i april 2002.
73+74, Rød
274+275
Kvinne funnet på Gardermoen februar 2002. Hun hadde trillevogn overlesset med bagasje og en
bæreanretning til barnet sitt på magen. Hun er gjeninnsatt i utrolig fargesterke, blanke og røde
busker som hører til parkanlegget langs bassengkanten i Galley Lane i Foster City, California.
Hun er utplassert i mars 2002.
75+76, Blå
128+129
Det lille eksemplaret ble funnet i Chinatown i San Francisco, april 2002. Hun gikk målbevisst
med et strengt uttrykk i ansiktet. Hun bar solbriller men ga inntrykk av å foretrekke mindre
solrike dager. Hun er gjeninnsatt i blomsterbedet ved Olavsgaards hovedinngang, i en seksjon
med blålilla juniblomster.
77+78, Grønn
149+163
Den unge moren med datteren i trillevogn ble funnet i San Francisco, mars 2002. Dette er det
første eksemplaret som består av mer enn en figur. Den vesle jenta pekte entusiastisk mot høyre
mens moren ikke viste like mye engasjement i omgivelsene. Eksemplaret er utplassert i plantene
som slynger seg oppover veggene på hotellet i juni 2002, og kaster sterke skygger på den rosa
veggen.
79+80, Gul
172+186
Mann kledd i mørkt tøy og med skjegg ble funnet utenfor hotellets inngang i munter samtale med
en annen mann i mars 2002. Han jobbet muligens som sjåfør ved hotellet eller for noen som
bodde der. Han er gjeninnsatt i gule roseaktige blomster i Golden Gate Park, like ved den
japanske hagen og akvariet. Det var en søndag formiddag i april 2002, og parken var tett befolket
av skuelystne helgeturister.
81+82, Grønn
196+210
Den eldre kvinnen med sølvgrått hår og lyseblå lang boblekåpe ble opprinnelig funnet i Bergen
høsten 1999. Hun så undrende og nysgjerrig på noe litt over egen øyehøyde, muligens en
vindusutstilling, og smilte svakt. Hun er gjeninnsatt i botanisk hage i Golden Gate Park april 2002
i en lys orkidé, og står godt plassert i den som i en dyp vase som er i ferd med å sluke henne.
83+84, Gul
83+103
Mannen ble opprinnelig funnet i New York februar 2000. Han bar på en pose der det stod I love
N. Y., men man kunne bare så vidt skimte N-en bak den lange svarte frakken. Han var en stilig
eldre herre med det røde skjerfet som eneste fargeklatt i antrekket. Han stod på fortauet og
ventet, kanskje på å komme over veien eller på en kone som var inne i butikken og shoppet
ytterligere. Han er gjeninnsatt et annet sted i USA, to år senere i april 2002. Han står på
rekkverket rett over gata for Chinese Theater i Hollywood. I bakgrunnen kan man skimte,

foruten spaserende og fotograferende turister, Spiderman og Supermann som deler ut reklame
for sine arrangementer.
85+86, Blå
52+53
Jenta som jobber på Olavsgaard ble funnet i mars 2002 der hun kom gående over terrassen
utenfor kafeteriaen sammen med en kollega. Skygger fra gjerdet som var satt opp for rosene laget
lysspill på uniformen hennes. Hun er gjeninnsatt i Berlin, september 2002. Hun er klistret på en
lyktestolpe i rundkjøringen ved Siegessaule. I bakgrunnen ser man den tiltagende rushtrafikken
gjennom en svakt høstlig Tiergarten. I det fjerne kan man også skimte fjernsynstårnet på
Alexanderplatz, landemerket som sies å kunne observeres fra hvor enn man befinner seg i Berlin.
87+88, Blå
23+24
Mann funnet utenfor kirken på langfredag 2002 i Los Angeles. Han satt opprinnelig sammen med
noen kamerater eller mannlige familiemedlemmer på kanten av en fontene. Han ble knipset idet
han motvillig var i ferd med å reise seg for å gå inn i den stappfulle kirken. Han er utplassert på
brygga nedenfor hotellet i mai 2002. Her høres bare lyden av klukkende vann under treverket og
den svake duren fra motorveien.
89+90, Gul
228+248
Ansatt ved restauranten på hotellet ble funnet mysende og smilende utenfor hotellet i mars 2002.
Han er gjeninnsatt i parken utenfor den kjente husrekka i San Francisco i april 2002.
Skyskraperbebyggelsen i det fjerne med de karakteristiske husene i forgrunnen er et populært
utsiktspunkt og fotomotiv for turister.
91+92, Rød
253+254
Eldre dame med grått hår og en lilla åttitalls boblekåpe med stramt mintgrønt og svart mønster,
ble funnet i Oslos gater vinteren 1998. Hun er utplassert oppå et rødt eple mens hun skuer
utover Michaels kirchplatz ved Bethanien i Kreuzberg, Berlin, en varm og solrik desemberdag i
2002.
93+94, Gul
211+225
(Malt på Stabekk i forbindelse med Norgesopphold.) Damen på sykkelen ble funnet mens hun
ventet på å komme over den sterkt trafikkerte Kottbusser Damm i Berlin, desember 2002. Hun
hadde en bukett med blomster laget av tre i en kurv bakpå sykkelen, antageligvis innkjøpt på
markedet eller medbrakt for selv å selge dem der. Det var tirsdag og tyrkisk markedsdag langs
kanalen og til en forandring fint vær. Hun er gjeninnsatt i en plante i Palmehuset på Tøyen
botaniske hage i januar 2003. Planten har noen merkelige blomster som kan minne om ørsmå
klaser med bananer.
95+96, Gul
287+307
Liten gutt av tyrkisk herkomst stod og så skeptisk ut da han, som en av få, oppdaget at jeg
avfotograferte ham. Jeg følte meg avslørt. Han stod og holdt på en rød plastflaske med gul tut i
Kreuzberg i desember 2002. Han er utplassert oppå et lite gresskar mens han lener seg mot et
som er langt større. Det store fullmodne karet har oransje farge mens det han står på er syrlig
gult. Han er utplassert i Botanisk hage i Oslo januar 2003.
97+98, Rød
354+355
(Første bilde som ble malt på atelieret mitt i Donauerstrasse i Neuköln, Berlin). Gutt i
tolvårsalderen ble funnet på Torgallmenningen i Bergen sensommeren 1999. Han hadde en
milkshake i hånda og drakk fra den gjennom et sugerør. Han er gjeninnsatt foran to Olavsgaard-

krus i januar 2003. Krusene har den legendariske påskriften ”Stjær’t på Olavsgaard Hotell” på
undersiden, og de står der som to monumenter bak gutten som kaster skygge på det ene.
99+100, Grønn
77+97
Mann med mintgrønn jakke og rød skjorte ble funnet på bryggene i Bergen vinteren 2000. Han
gjorde en grimase med munnen som enten var resultat av misnøye eller et mys mot sola. Han er
utplassert på en rest av et stoltrekk som tidligere ble brukt i foajeen på hotellet, og som således er
et eksempel på hotellets tidligere estetikk med mye pasteller og blomstermønstre. (Hotellet ble til
opplysning åpnet i 1985).
101+102, Gul
266+286
Liten jente av tyrkisk opprinnelse ble funnet i Bergen høsten 1999. Hun hadde på seg en altfor
stor beige fleecejakke og hadde en lang mørk flette over den røde hettegenseren under jakka.
Hun så seg litt undrende rundt og skuet ut mot venstre. Kanskje betraktet hun en gatemusikant
eller en gjøgler i duskregnet på Torgallmenningen. Hun er gjeninnsatt på en lampett med to
vridde lyspærer i trappeoppgangen mot tredje etasje på hotellet i januar 2003.
103+104, Blå
10+11
Forretningsmann med dress og slips og et svakt smil om munnen ble funnet i Bergen høsten
1999. Han var muligens bare ute et lite ærend, for han hadde verken koffert eller mappe med seg.
Han er utplassert på en middagstallerken med dekktallerken under i januar 2003. På begge synes
hotellets emblem, O.H. Han kaster én mørk gul og én lys lilla skygge på tallerkenen.
105+106, Grønn
98+118
Eldre dame i beige frakk ble funnet i Oslo vinteren 2001. Hun er et stort eksemplar og hun hastet
effektivt mot høyre. Det nyfønede og lett rødlige, glansfulle håret kunne tyde på at hun akkurat
var kommet fra frisøren. Hun er gjeninnsatt i januar 2003 på en stoffprøve som er brukt som
gardiner i et av konferanserommene, et bølgende stoff i hovedsak grønt og turkis.
107+108, Gul
104+124
Liten gutt med lys bolleklipp og gul genser balanserte langs det lave gjerdet rundt Lille
Lungegårdsvann en solskinnsdag i Bergen sensommeren 1999. Han holdt seg fast for sikkerhets
skyld. Han var muligens ute med mammaen eller mormoren sin for å mate fuglene i dammen.
Han er gjeninnsatt på en duk, plassert mellom hotellrestaurantens bestikk. Man kan så vidt skimte
emblemet på enden av gaffelen. Bildet er tatt innendørs i januar 2003 men det sterke
ettermiddagslyset fra vinduet gjør at gutten kaster en skarp skygge på stoffet han står på.
109+110, Grønn
192+206
Middelaldrende dame ble funnet da hun tittet i et butikkvindu langs Kottbusser Damm i Berlin
november 2002. Hun stod sammen med en søster eller venninne som kastet skygge på ryggen
hennes. Det var markedsdag og hun hadde brakt med seg en stor veske for å få plass til
storinnkjøpet. Hun er gjeninnsatt i en plante uten blomster i vinduet på Palmehuset i Tøyen
botaniske hage, januar 2003.
111+112, Rød
333+334
Eldre mann med pistret grå hestehale og beige jakke, en falma hippie, ble funnet i Kreuzberg i
oktober 2002. Han beveget seg hastig over gata med trillebagen fylt opp med varer og med en
stor pakke toalettpapir tronende på toppen. Han er gjeninnsatt i rosa roselignende blomster i
botanisk hage på Tøyen i januar 2003.
113+114, Gul

215+229

Sittende dame i kremgule og beige klær ble funnet på bryggene i Bergen sensommeren 1999. Hun
var antageligvis en turist som tok seg en pust i bakken etter utmattende sightseeing mens hun
betraktet fiskehandlerne i aksjon. Holdningen hennes var likevel stram og god. Hun er utplassert
på et gardinstoff fra hotellet i januar 2003. Stoffet har mange draperinger og hun har fått en myk
sitteplass i forhøyningen av den ene folden. Mønsterets orientalske preg gir assosiasjoner til en
reise til mer eksotiske strøk.
115+116, Grønn
100+120
Gutt tidlig i tenårene ble funnet i Bergen høsten 1999. Han gikk over Torgallmenningen sammen
med politimester Wegner og en annen konstabel. Hva som var forhistorien for selskapet vet jeg
ikke, men dette var nok en av politimesterens mange spaserturer der han hilste på beundrende
eldre fruer i byen. Han er gjeninnsatt i januar 2003 på en grønn stolpute med gule og hvite ruter,
opprinnelig brukt i et av hotellets konferanserom i fjerde etasje.
117+118, Gul
102+122
Den gamle damen ble funnet i Berlin i desember 2002. Hun var godt vinterkledd med pels og
matchende lyserosa skjerf og vanter der hun krysset gata ved Paul-linke üfer. Hun gikk med en
tom rullestol, antagelig sin egen, trillende foran seg. Ved siden av henne gikk en pleier i tilfelle
hun skulle bli sliten. Ut i fra det anstrengte uttrykket i ansiktet hennes ville det kunne være nært
forestående. Hun hadde noe fornemt over seg, både i holdning og bekledning, som fikk en til å
assosiere henne med en rik og muligens grinete husfrue. Hun er gjeninnsatt i den forgylte
speilramma i gangen i underetasjen på vei inn til hotellets nattklubb, januar 2003.
119+120, Blå
4+5
(Malt på Stabekk, april 2003). Kvinnen fra New York ble funnet en kald men solfylt dag i februar
2000. Hun så alvorlig stressa og irritert ut bak de store mørke solbrillene sine. Hun er gjeninnsatt
på panseret til en parkert bil utenfor inngangen til Park Sanssouci i Potsdam, mars 2003. I
bakgrunnen kan man se et av de pompøse byggverkene i parken. Dette, Communs, er uvanlig
elegant tatt i betraktning at det var her tjenerskapet holdt til. Rett overfor ligger det veldige
barokkslottet Neues Palais.
121+122, Blå
50+51
Mannen i tydelig godt humør ble funnet på seinsommeren i Oslo 1998. Det var muligens en
søndag formiddag for han var ikledd fritidstøyet sitt og hadde kamerabagen slengt over
skulderen. Han er uplassert i draperingene av en dongerijakke. Den lå på benken i Hasenheide
park i Berlin, mars 2003.
123+124, Blå
56+57
To smågutter, antagelig brødre, der den eldste var rundt tolv og den yngste kanskje åtte, ble
funnet oppstilt foran farens kamera i Praha i juli 1999. De stod foran en av vaktene som voktet
St. Vituskatedralen, og prøvde tydelig å stå nøyaktig som ham. Vaktene foran katedralen var en
større attraksjon enn selve byggverket der de ustanselig ble avfotografert med turister ved siden
av seg. Guttene er gjeninnsatt i Sanssouciparken i mars 2003. De står plantet i en av de velfriserte
prydbuskene langs trappene opp mot det overdådige rokokkoslottet Schloss Sanssouci.
125+126, Gul
198+212
(Er tilbake i Berlin). En litt eldre bebrillet mann med rutete skjorte ble funnet i Praha sommeren
1999, der han lenet seg mot rekkverket av Karlsbroa. Man kan anta at han er en amerikaner tatt
klærne og reisefølget i betraktning. Han så betenkt ut, skuende utover elva og båtene som
passerte under ham. Han er gjeninnsatt i gule tulipaner på verandaen på Sandø gård på Hvaler i
påsken 2003. I bakgrunnen er de mønstrede putene til hagemøblementet.

127+128, Rød
297+298
New Yorkeren som ble funnet i januar 2000 var påkledd for å holde ut den bitende vinden i
storbyen med lang lilla boblekåpe og lue. Hun er gjeninnsatt i langt mildere værforhold, på Hvaler
i 2003, under den ekstremt varme påskehelga. Hun står plassert i draperingene av en rød Tskjorte, lent opp til et par solbriller med forgylt innfatning.
129+130, Blå
107+108
Vakten som stod i streng giv akt foran sitt lille vakthus foran den veldige St. Vituskatedralen ble
funnet i Praha i juli 1999. Han ble stadig utsatt for fotografering av turister, men fortrakk aldri en
mine. Han er gjeninnsatt i en tue med blåveis med bare lyden av fuglekvitring og en fjern dur av
motorbåt på Nordre Sandøy en vårdag i 2003.
131+132, Gul
187+201
Den mørke matrosen ble funnet i en gruppe med flere matroser ved inngangen til Karlsbroa i
Praha 1999. Han er utplassert blant gulnede strå, lent opp mot en fuglefjær på stranda på Hvaler,
påsken 2003.
133+134, Grønn
262+282
Kokk ansatt ved hotellet ble funnet springende ut av hovedinngangen en marsdag 2002. I den
ene hånda veiva han med kokkelua og i den andre et hefte med papirer. Det kunne muligens være
menyforslag eller dokumenter noen hadde glemt igjen etter et møte. Han så lattermild ut. Han er
gjeninnsatt i Hasenheide park i Kreuzberg nesten nøyaktig ett år senere. Han er festet i en
tornebusk med dels grønne og dels brune blader der en av stilkene som er stukket under armen
hans forhindrer ham i videre framdrift.
135+136, Gul
157+171
Tyrkisk stor og gammel kone ble funnet på Kottbusser brücke en dag i desember 2002. Hun
bøyde seg ned for å dandere varene sine på et teppe foran seg. Blant dem fantets egenproduserte
tørklær, leker og rustne gjenstander som engang har tilhørt større enheter men som nå først og
fremst er søppel. Hun er utplassert i en gammel eik i Sofienbergparken i Oslo i januar 2003. I sin
nye kontekst minner hun mer om en kone fra landsbygda som leter etter sopp eller bær i skogen.
137+138, Blå
33+34
Kvinne i egne tanker ble funnet strenende over gata i Bergen høsten 1999. Det var vind i ulljakka
hennes på grunn av farten hun holdt. Med de smale leppene og brillene virket hun streng og
stram, men muligens var det alle ærendene hun skulle rekke som ga henne det noe anspente
uttrykket i ansiktet. Hun står og balanserer i et blåskjell på svaberget på Nordre Sandøy, påsken
2003. I bakgrunnen skimter man en sliten brygge uten båter og blikkstille vann.
139+140, Grønn
218+238
Politimann i full uniform og hjelm ble funnet i Bergen høsten 1999. Han snakka i en mikrofon
som var festa under haka hans. Den bedagelige kroppsholdningen tydet forøvrig på at det ikke
var stor dramatikk på ferde. Kanskje ventet han et passerende fredelig demonstrasjonstog hvor
han skulle gripe inn dersom det ble bråk. Tjenestemannen er gjeninnsatt i en drapering på en
fillerye. Den lå henslengt på verandaen til Sandø gård på Hvaler påsken 2003. Han kaster en
tydelig skygge på det fargerike teppet.
141+142, Rød

289+290

Ung jente ble funnet i 1999 på noe så sjeldent som en solrik oktoberdag i Bergen. Det blonde
håret hennes skinte i sola der hun, i svart skinnjakke, gikk mot Verftet med venninnene sine. Hun
er gjeninnsatt på Hvaler april 2003 blant røde krittsteiner på stranda.
143+144, Grønn
20+40
Skjeggete mann med caps og struttende ølmage ble funnet stående å spise softis med krokanstrø
på bryggene i Bergen høsten 1999. Han er gjeninnsatt i ormegress på Hvaler påsken 2003. En
liten fin detalj er den ene plantearmen som slynger seg rundt figuren og holder ham i et fast grep
som om den er i ferd med å fortære ham mens han selv spiser.
145+146, Gul
174+188
Eldre kvinne ble funnet i Bergen september 2000. Hun var kledd i en lang lys rutete frakk og rosa
bluse med turkis tørkle i halsen. Hun hadde brakt med seg en skotskrutet paraply på tross av at
sola var så sterk at hun måtte se ned for å skåne øynene sine. Hun er gjeninnsatt i april 2003 på
Hvaler. Hun er festet på den gule stigen som går ned i vannet fra brygga. Hun kaster grønne
skygger på gelenderet.
147+148, Blå
46+47
Røykende mann med okergul jakke og lue ble funnet slentrende i sola i Brooklyn, New York,
januar 2000. Han gikk med en lydig, båndløs hund som matcha jakka hans ved sin side. De ga
begge inntrykk av å ha all tid i verden. Han er gjeninnsatt i Berlin i begynnelsen av juli 2003. Han
står plassert på et av setene til de blå plaststolene i en av Sprees mange og lange turistbåter. Her
kan man sitte med en øl i hånda og samtidig få med seg byens severdigheter.
149+150, Gul
189+203
Tenåringsjenta ble funnet i Bergen 17. mai 2000. Hun gikk med bunad og holdt en stor lys lilla
gassballong i den ene hånda og en pose med rødt godteri i den andre. Hun var tydelig preget av
dagens aktivitetsnivå og håret hadde nok vært ryddigere tidligere på dagen. Hun er gjeninnsatt i
Tiergarten i Berlin, våren 2003. Hun står stødig plassert i noen påskeliljer. Fargene, særlig de
grønne, ser nærmest kunstig ut i sin friskhet.
151+152, Blå
12+13
Gammel tilknappet kvinne kledd utelukkende i svart bortsett fra et burgunderrødt skjerf i halsen,
ble funnet i New York februar 2000. De gigantiske mørke solbrillene og den tette lua ga henne en
mystisk og noe skremmende framtoning. Brillene fremhevet også den store nesa. Hun er
utplassert på et av bordene på taket av kanalbåten som kjører på Spree og kanalene rundt i Berlin,
juni 2003. I bakgrunnen ser man betraktende turister. Nærmest sitter en måpende mann med
caps og lyseblå skjorte. Bak menneskene skimter man deler av den storslåtte nye bebyggelsen i
regjeringskvartalet.
153+154, Rød
310+311
Mann med blå arbeidsbukser med verktøy i, ble funnet i Oslo våren 1999. Jeg husker akkurat
hvor jeg fant ham der han stoppa opp for å tenne seg en sigarett. Han hadde akkurat kryssa broa
over Akerselva og forsatte videre oppover Waldemar Thranesgate mot St. Hanshaugen. Han er
gjeninnsatt på et oransje tau som holder den røde redningsbøya fast til kanalbåten i Berlin juni
2003. I bakgrunnen kan man se Riksdagen med det tyske flagget til topps. I glasskuppelen kan
man så vidt skimte ørsmå turister.
155+156, Blå
111+112
Dame med permanent og solbriller ble funnet ved inngangen til gågata i Bergen høsten 1999.
Hun hadde nettopp stoppet opp for å sjekke at hun hadde det hun skulle ha i lomma på sin lange,

beige kåpe med solflekker. Kanskje var det nøkler eller noen viktige papirer. Det bekymrede
ansiktsuttrykket tatt i betraktning så fant hun ikke det hun hadde håpet på. Hun er utplassert i lilla
tistler i et av bedene i Tiergarten, Berlin, juni 2003. Hun sitter ubønnhørlig fast med en av tistlene
kilt mellom knærne.
157+158, Rød
255+256
Ung jente med bleika hår, joggesko og hvit Costa Rica-T-skjorte ble funnet i Bergen,
sensommeren 1999. Hun gikk i et bedagelig tempo oppover bakken fra Verftet med sine
venninner. Det var en varm søndag og de hadde antageligvis sittet og skravla om kvelden før ved
et bord ute på brygga. Hun bar på en cola-flaske. Hun er gjeninnsatt i røde, lave planter i
blomsterbedet i Tiergarten, Berlin, på en enda varmere junidag, 2003.
159+160, Grønn
194+208
Magedanserinne med rødt antrekk ble funnet dansende i tog gjennom Berlins gater i juni 2003.
Hun hadde flagrende skjørt i flere florlette lag og hodeplagg og sjal i samme stoff. Det klirret og
dinglet i utallige gullfargede mynter som var montert på hodet, på bh-en og i beltet. Hun var del
av den store Kulture der welt-paraden, og antagelig en profesjonell danser. Det nærmet seg 36
grader i skyggen den dagen, så det var en kraftprestasjon å danse i solsteiken de timene paraden
varte. Hun er gjeninnsatt i en kontrasterende kontekst, helt alene på en grønn sofapute i et miljø
uten støy, på Hvaler i august 2003.
161+162, Blå
35+36
Magedanserinne fra Kulture der welt-paraden i Berlin ble funnet i juni 2003. Hun var en av
representantene fra en magedanserskole, og man kunne se på både kostymet og bevegelsene at
hun kanskje ikke hadde like lang fartstid som mange av de andre. Men innlevelsen,
selvsikkerheten og den nærmest selvelskende minen i ansiktet, var det ingenting å utsette på. Hun
var ikledd tynne skjørt og fargene gikk stort sett i lilla og gull. Hun er gjeninnsatt på en ensfarget
himmelblå duk på Hvaler i august 2003. Hun kaster en skarp mørkere blå skygge bak seg.
163+164, Grønn
243+263
Syklende eldre mann i mørk dress ble funnet langs den sterkt trafikkerte Kottbusser Damm i
Berlin, september 2002. Han syklet mot høyre men snudde hodet mot venstre for å finne en glipe
i bilrekkene så han kunne krysse veien. Han ble ikke affektert av de andres hastverk men holdt
sitt eget bedagelige tempo. Han er gjeninnsatt i grønne planter med gummiaktig overflate i
Palmehuset på Botanisk hage på Tøyen, Oslo, i januar 2003. Plantene er plassert i en av
vinduskarmene, så min utplasserte kikker ut mot det milde men kalde januarlyset.
165+166, Rød
337+338
Mannen med den oransje skinnjakka og de lyse olabuksene ble funnet i Bergen høsten 1999. Han
hadde en svakt lutende holdning og armene hang slapt ned langs sidene. Det er nesten
oppsiktsvekkende å se noen som ikke bærer på noen ting i byen. Det sterke lyset tegnet skarpe
kontraster på klærne hans. Han er gjeninnsatt oppå et Se og Hør-blad ute i hagen på Sandø gård
på Hvaler en tidlig dag i august 2003. På forsiden av bladet han går på kan man se bilder fra Lisa
Marie Presleys og Nicolas Cages bryllup.
167+168, Rød
358+359
Indisk kvinne funnet på jernbanestasjonen i Praha, juli 2000. Hun var kledd i en eggehvit drakt
med tynt langt omslagsskjørt og tilhørende langt sjal drapert over venstre skulder. Over den
andre skulderen hang en mørkeblå tung bag. Hun hadde det lange svarte håret oppsatt, og i
sollyset kunne man se at mye av det hadde begynt å gråne. Hun er gjeninnsatt på et rødt bilpanser

utenfor Neues Palais i Park Sanssouci, Potsdam, mars 2003. Man kan se både refleksjonen av
palasset med den massive kuppelen og min utplasserte på panseret.
169+170, Blå
73+74
Kvinnen var opprinnelig klassifisert under eksemplarer som ble funnet i Oslo vinteren 2000, men
jeg tror det har oppstått en feilplassering. Jeg mener tydelig å huske at jeg fant henne i Bergen,
høsten 1999. Hun hadde akkurat krysset Nygårdsgata og gått forbi utestedet Garage på vei ned
mot festplassen. Jeg la merke til henne fordi aftensola gjorde den røde anorakken hennes så
intenst rød og ga ansiktet en ekstra varm glød. Hun hadde en tabloidavis rullet sammen i høyre
jakkelomme. Hun er utplassert på en blå plaststol på dekket til en av turistbåtene på Spree i
Berlin, juni 2003. Bak henne ser vi ryggen til en mann med caps, hvitt skjegg og rutete skjorte, og
foran ham igjen en annen mann med solbriller som roter i veska si etter et kamera eller en
kikkert.
171+172, Gul
247+267
Mann av afrikansk herkomst ble funnet i Kulture der Welt-paraden i Berlin, juni 2003. Han stod
stille i varmen. Han hadde tatt av seg hatten et øyeblikk og så litt utmattet men allikevel stolt og
staselig ut. Han var ikledd hvit skjorte med pompøse rysjer på armene med annenhver rød og blå
bord. Han hadde hvite matchende bukser og hvite joggesko. Han er gjeninnsatt på et dynetrekk
med hvite og gule striper og blomstrete mønster på Hvaler august 2003.
173+174, Grønn
39+59
Mann gående mot høyre i pompøst kostyme, ble funnet i Kulture der Welt-paraden i Berlin, en
het junidag i 2003. Han var ikledd, foruten en dyp rød dress med gullapplikasjoner samt
tilhørende gullsko og hansker, en stor sjokkrosa kreasjon av fjær som han bar på ryggen omtrent
som vinger. Han hadde en gyllen, høy stråhatt med matchende fjær og et tilfreds flir om munnen.
I hånda bar han dagens viktigste rekvisitt, en vannflaske. Han er gjeninnsatt på en turkis duk som
dekker verandabordet på Sandø gård, Nordre Sandøy, tidlig i september 2003. Silhuetten og
skyggen han kaster kan gi assosiasjoner til en påfugl som spankulerer og bruser med fjærene.
175+176, Gul
146+160
Kvinnen ble funnet i paraden gjennom Berlins gater i juni 2003. Hun stod i hvileposisjon,
drikkende av sin medbrakte vannflaske med en svakt lutende holdning. Hun bar et voldsomt
omfangsrikt skjørt med lag på lag av turkis stoff, og et tilsvarende gigantisk hodeplagg bestående
av lyseblå fjær. Hun er utplassert i roligere og litt svalere omgivelser, på et okergult laken på
Nordre Sandøy, september 2003.
177+178, Gul
306+326
Ansatt ved hotellet ble funnet gående i samtale med kolleger i januar 2004. Hun var iført
mørkeblå drakt med knekort skjørt og lys blå skjorte inni jakka. Hun så ned mot høyre og hadde
et svakt smil om munnen. Hun er gjeninnsatt i en papegøyeplante på botanisk hage i Berlin,
februar 2004. Hun er utplassert i det store kjente palmehuset tegnet av Alfred Koerner. Der inne
er det en varm men fuktig og forfriskende luft. Man kan se duggdråper på planta hun står på og
lyden av sildrende vann blir bare akkompagnert av hviskingen fra små turistgrupper i langsom
gange.
179+180, Grønn
304+324
Ansatt ved hotellet ble funnet gående mot høyre med et smil om munnen. Det var en relativt
kald dag i januar 2004, så hun hadde tatt på seg en grå ulljakke over den tynne blusen. Jakka
hadde pastellfargede blomster påbrodert. Hun er gjeninnsatt i den botaniske hagen i Berlin,

februar 2004. Hun står godt plassert oppi en omfangsrik plante bestående av lange gressaktige,
buede strå. Bak henne kan man skimte det tilhørende skiltet, hvor det står ”Kyllinga vaginata.”
181+182, Grønn
260+280
Dame med hatt ble funnet i Oslo høsten 1998. Hun gikk målbevisst mot høyre i et antrekk i svart
og hvitt. Hun hadde en hjemmestrikka, stormønstrete jakke og svarte skinnhansker. Hun er
utplassert i en utdatert lampeskjerm fra hotellet. Den lå på et lager der flere interiørgjenstander
fra midten av åttitallet ligger lagret. Det store blomstermønsteret i rosa og turkis på lampa står i
stil med kvinnens jakke. Hun er plassert i en revne i stoffet i januar 2003.
183+184, Blå
29+30
Ansatt ved Olavsgaard, tante Elisabeth, ble funnet i solskinn utenfor hotellets hovedinngang i
mars 2002. Hun var bevisst kameraet og smilte mot det. Navneskiltet på den blå blazeren skinte
lysegult i sola. Hun er gjeninnsatt en måned seinere i Hasenheide park i Neuköln, Berlin. Det er
en av de første varme dagene i Berlin, og en del mennesker beveger seg langsomt i parken. En
hare løper forbi linsa rett før bildet tas.
185+186, Grønn
162+176
Hotellsjefen, Ole, ble funnet gående i munter samtale med en kollega utenfor hotellet i januar
2004. Han er plassert i en plante med store blader som er gule innerst og går over i klar grønn i
ytterkantene. Han står plassert i utspringet for bladene som består av røde stilker. I
utgangspunktet prøvde jeg å plassere ham i en orkidé i et av de andre drivhusene som tilhører
den botaniske hagen i Berlin, men jeg mistet eksemplaret såpass dypt nedi blomsten at det ikke
lot seg fiske opp igjen. Heldigvis hadde jeg tre ulike utgaver av samme figur. Det ene eksemplaret
ligger derimot igjen som et visittkort fra besøket i februar 2004.
187+188, Grønn
79+99
Smilende kvinnelig ansatt ved hotellet ble funnet på gårdsplassen med kollegaer i januar 2003.
Hun er gjeninnsatt i eføyen som klatrer oppover balkongveggen i leiligheten min i
Dieffenbachstrasse i Berlin en marsdag i 2004.
189+190, Grønn
136+150
Den indiske jenta ble funnet i paraden Kulture der Welt i Berlin, juni 2003. Hun hadde på seg en
luftig og delikat lyseturkis drakt og smilte hemmelighetsfullt for seg selv. Hun er utplassert på et
speil i Sandø gårds hage på Hvaler i september 2003. Det gir en merkelig effekt når figuren
fjernes fra maleriet og står igjen som hvit silhuett mens speilbildet fortsatt består.
191+192, Blå
90+91
Kvinnen fra New York med saks og kors rundt halsen og høyre hånd bandasjert, ble funnet
gående like utenfor Central Park vinteren 2000. De store mørke solbrillene og den sure minen ga
henne et insektsaktig og fiendtlig uttrykk. Hun er utplassert i januar 2003, mellom en tallerken og
en dekketallerken med O.H.-emblemet i front. I bakgrunnen ligger en drapert hvit duk.
193+194, Rød
272+273
Ung jente med turkis lang kjole med svarte tøyroser tilsynelatende tilfeldig applikert, ble funnet i
juni 2003 i Kreuzberg, Berlin. Hun hadde blonde dreads, en frisyre som må kunne sies å være en
av de mest typiske i denne bydelen. Hun er kilt fast mellom to kvister i landlige omgivelser på
Hvaler, påsken 2004. I bakgrunnen skimtes en uvirksom traktor med tilhenger.
195+196, Blå

65+66

Eldre kvinne ble funnet utenfor hotellet på åpningsdagen i 1985. Hun stod oppstilt med de andre
langs den røde tråden som nettopp var blitt klippet for å erklære Olavsgaard hotell for åpnet.
Hun hadde et ubestemmelig uttrykk i ansiktet. Både bekymret, glad, utilpass og distansert på
samme tid. Hun hadde hendene samlet foran på magen. Hun bar en lysegrå drakt med lyserosa
skjorte til. Hun er utplassert i det nybeskårne epletreet i hagen til Sandø gård i april 2004.
Himmelen i bakgrunnen ser nesten kunstig blå ut.
197+198, Rød
236+237
Kvinne med rødt skjørt med gullornamentikk og lys solhatt, ble funnet i juni 2003 i Berlin. Hun
er gjeninnsatt i et tre med spirende knopper på Hvaler, langfredag 2004. I bakgrunnen vaier det
norske flagget i vinden.
199+200, Blå
92+93
Mannen med kakiskjorte og shorts ble funnet i Berlins gater i juni 2003. Det sterke solskinnet
skapte store kontraster i lys og skygge både i ansiktet og på klærne hans. Han drakk et glass øl
mens han konsentrert fulgte med på noe som foregikk til venstre for ham. Han er oppstilt på en
hvit plastkrakk lenende opp mot en liggestol med mørkeblå pute i påsken 2004. Møblementet
tilhører hagen på Sandø gård på Nordre Sandøy.
201+202, Grønn
115+135
Kvinne i spraglete rosa badedrakt, solbriller og hårbånd ble funnet gående i samtale på
strandpromenaden i Calpe, Spania, i juli 2004. Hun er gjeninnsatt i en hvit sommerfugldekorert
parafinlampe på hytta Johnsbu ved Dagali i vinterferien 2005.
203+204, Gul
226+246
Godterispisende ung jente med rosa skulderveske ble funnet på Torgallmenningen i Bergen
september 1999. Hun hadde en svart kåpe med hvit fuskepels rundt hals og ermer og matchende
hvite strømper. Hun stod sammen med en gjeng jevngamle jenter og snakka antageligvis om
gutter. Hun er gjeninnsatt i sanda mellom liggende gule strå og siv, samt noen grønne på hennes
venstre side, på Hvaler i påsken 2003.
205+206, Blå
88+89
Fargerikt kledd middelaldrende dame ble funnet i New York i februar 2000. Hun hadde en rød
fleecejakke og matchende lue med øreklaffer. Genseren som tøt fram var oransje, mens
silkeskjerfet i halsen var sjokkrosa med svarte store prikker. Hun bar mørke solbriller på tross av
at været ikke var spesielt godt. Hun var en av dem som tydelig oppdaget meg da jeg fotograferte
henne, men hun viste ingen motvilje mot det. Derimot smilte hun hjertelig mot meg. Hun er
utplassert i september 2003 mellom to av de utskårne plankene som utgjør gjerdet rundt den nye
terrassen på Sandø gård på Hvaler.
207+208, Gul
202+216
Eldre kvinnelig turist ble funnet på bryggene i Bergen sensommeren 1999. På tross av sin
fornuftige bekledning, bestående av et luftig brunrutet foldeskjørt, en turkis tilsynelatende
behagelig genser, og ikke minst gode Ecco-liknende sko, kunne man se på holdningen hennes at
hun hadde fått nok trasking for en stund. Hun holdt den ene armen i siden som om hun slet med
ryggproblemer, og selv om ansiktet var bortvendt tipper jeg at hun så mildt lidende ut. Hun er
gjeninnsatt på et messingrekkverk som var malt gult i Tiergarten, Berlin, en het junidag 2003.
209+210, Grønn
117+137
To asiatiske kvinner, muligens mor og datter, ble funnet ved Karlsbroa i Praha, sommeren 1999.
De stod og så hver sin vei, rygg mot rygg og delvis overlappende. Den eldre kvinnen så på noe

over sin egen hodehøyde mens den yngre stod i konversasjon med en annen i reisefølget. De
hadde begge på seg behagelige klær beregnet for lange dager med sightseeing og hvite tøyhatter til
beskyttelse mot sola. Den eldre hadde magebelte og jakke rundt livet. De er gjeninnsatt i et tre
med havutsikt en påskedag på Hvaler 2004. Der står de blant furunåler og skuer hver sin vei.
211+212, Gul
123+143
Ung solbrun jente med hvit shorts og matchende singlet som bare delvis skjuler magen, ble
funnet slentrende bortover strandpromenaden på Calpe, Costa Blanca i Spania, i august 2004.
Hun er gjeninnsatt blant gult løvverk i klar høstluft i Torshovdalen, oktober 2004. Dette er en av
de få dagene den høsten hvor himmelen er så blå og høstfargene på trærne så intense.
213+214, Blå
67+68
Smilende kraftig mann i femtiårene funnet på torget i Santiago de Compostela, Spania, våren
2000. Det var noe mafiaaktig over klesdrakten hans. Den grå dressen, de mørke brillene, det
glinsende håret som var sleiket bakover, og ikke minst de prangende store gullringene på noen
utvalgte fingre. Han hadde også en utpreget dandy positur der han stod og nettopp hadde knipset
et bilde med sitt lille kompaktkamera, et bilde av meg som rett etter tok bilde av ham. Det var
derfor han flirte. Han er gjeninnsatt på rekkverket til lysthuset som troner øverst i Torshovparken
i oktober 2004. Et fint sted med utsikt over byen og sjøen.
215+216, Rød
276+277
Presten ble funnet i hastig gange nedover de brosteinsbelagte gatene i Santiago de Compostela i
Spania, våren 2000. Han er gjeninnsatt i røde små neper tilhørende en busk i veikanten på
Torshov i oktober 2004.
217+218, Gul
183+197
Ung gutt i full konsentrasjon om fotballspillet med kamerater, ble funnet på strandpromenaden i
Calpe i Spania, august 2004. Han var kun ikledd en lysegrønn shorts foruten halskjede og klokke i
imitert gull. Han er gjeninnsatt i Oslo i oktober 2004, nærmere bestemt kilt fast på stilken av et
gult lønneblad i Torshovdalen.
219+220, Rød
348+349
Gutt i bar overkropp og rød Bermudashorts med store hvite blomster på, ble funnet i
strandkanten på Calpe i Spania, august 2004. Han stod og snakka med kjæresten sin og rødfargen
tatt i betraktning hadde han glemt å smøre seg på ryggen de siste timene. Han er gjeninnsatt i en
prydbusk på Torshov i Oslo, oktober 2004. Busken har klaser av små røde blader som matcher
shortsen hans perfekt.
221+222, Grønn
205+219
Paret ble funnet i gatene av Santiago de Compostela våren 2000 mens de inngående gransket et
kart eller en turistbrosjyre. De var kledd som et par som tilhører hverandre med gule identiske
allværsjakker, olabukser, og brune, praktiske sekker. Han bar også med seg en paraply i alle
tilfellers skyld. De er gjeninnsatt i lyse grønne blader med gul rand. De er lagt nedpå mer enn de
er festet i bladverket, noe som får skyggene til å falle annerledes enn de pleier. De er utplassert i
veikanten ved Torshovdalen i oktober 2004.
223+224, Rød
308+309
Spansk kone funnet sladrende med annen spansk kone ble funnet i en smal gate i Santiago de
Compostela våren 2000. Hun bar en praktisk hverdagskjole med oransje og turkis mønster samt
gode sko uten hæl. Posituren viste at hun lyttet intenst, og med litt velvilje kunne det se ut som
om øret hadde spisset seg ørlite. Det var nok stor mulighet for at det var saftig sladder som ble

utvekslet. Hun er gjeninnsatt i et lite løvtre som står ganske alene nesten i midten av den store
dumpa i Torshovdalen. Bladene har en fargestyrke av oransje og rustrødt som er sterkere enn alle
de andre trærne. Hun er utplassert en solrik høstdag i 2004.
225+226, Gul
85+105
Liten løpende gutt i godt humør ble funnet på strandpromenaden i Calpe på Costa Blanca i
Spania, august 2004. Han er gjeninnsatt i et strå i veikanten som er sterkt farga av trafikken like
ved Sandaker-senteret i oktober 2004. I bakgrunnen ser man de monumentale kornsiloene som
troner langs Akerselva. De er hvitmalte på toppen, men med de enkle tegningene av korn som
begynner et stykke nedenfor, starter det gule feltet som to tredjedeler av siloene er farget av.
227+228, Rød
251+252
Kvinnen med de røde støvlettene og den strikkede lua, ble funnet i Oslo vinteren 2000. Hun stod
og kikket ned på noe i et butikkvindu. Hun er utplassert foran et vinglass fra hotellet som er fylt
med rødvin fra flaska i bakgrunnen i januar 2003.
229+230, Grønn
220+240
Mann med bowlerhatt, sandaler, rødstripete genser og bukseseler, ble funnet i Berlin juni 2003.
Han var utkledd for å delta på den årlige Verdenskulturfestivalen, og teiprullen som han holder i
høyre hånd indikerer at han kan være en av medarrangørene. Han er gjeninnsatt på en knopp på
toppen av en kvist utenfor en stor sveitservilla på Nordre Sandøy våren 2004. Dette er huset
Vibeke Løkkeberg brukte til innspillingen av filmen ”Måker”.
231+232, Rød
360+361
Kvinnen med armene i kryss ble funnet bakfra mens hun ventet på å komme over den trafikkerte
veien i den nye delen av Santiago de Compostela våren 2000. Hun var ikledd en todelt drakt der
både bukse og dressjakke var mellomlys grønn. Det grånende, nesten hvite håret hennes var satt
opp i en topp som var sklidd ned i nakken. Hun er gjeninnsatt i en solrik steinrøys blant blanke
røde kastanjer på Hvaler påskeaften 2004.
233+234, Rød
335+336
Dame med armene plassert i midjen og en rød pinne i høyre hånd ble funnet på den årlige
Verdenskulturfestivalen i juni 2003 i Berlin. Hun var med i en folkedansgruppe og var kledd
deretter. Hun bar en bredbremmet stråhatt, hvit bluse med broderier og et grønt og rødt fotsidt
skjørt. Omtrent på midten av skjørtet var det en slags krinoline som fikk skjørtets fasong til å
holde seg vidt. Hun minnet meg om en av pyntedokkene som viste fram landets nasjonaldrakt
eller særpreg og som stod på øverste hylle på jenterommet. Hun er gjeninnsatt på den særdeles
rustne låsen på traktorens tilhenger på Sandø gård, Hvaler, påsken 2004.
235+236, Grønn
224+244
Mannen ble funnet i Santiago de Compostela våren 2000. Fordi han var uvanlig høy og hadde
hastverk, fantets det et anstrøk av komikk i bevegelsene til den lutryggede skikkelsen som strenet
av gårde på lange bein. Han var ikledd en grå røykejakke og holdt noe jeg antok var viktige
dokumenter i venstre hånd. Jeg innbilte meg at han jobbet i et antikvariat eller en smal bokhandel
i nærheten og at han var en belest og stillferdig mann. Han er gjeninnsatt i det lange grønne
gresset i skråningen til Torshovparken i oktober 2004. I bakgrunnen skimter man lysthuset på
toppen med høstgule trær som bakteppe.
237+238, Grønn
58+78
Safarikledd mann med kamerastativ ble funnet mens han filmet karnevalsopptoget i Kreuzberg,
juni 2004. Han stod i en konsentrert positur, med litt knekk i knærne og lut rygg, for å få den

beste vinkelen. Han er gjeninnsatt i et maritimt miljø blant blåskjell og hjerteskjell, tang og tare, i
strandkanten på Hvaler september 2003.
239+240, Blå
6+7
Originalt par ble funnet syklende i Kreuzberg, Berlin, i juni 2003. De var to av de mange
gjenlevende hippier som bodde i området som var omgjort til en liten landsby i byen langs Spree.
Det luktet røkelse og marihuana når man nærmet seg det lille samfunnet bestående av
hjemmesnekra spartanske campinghytter med fargerike veggmalerier utenpå. Han var ikledd
oransje oppbretta bukser og en lilla lang fløyelskappe med bar overkropp under. På magen var
det malt et tegn med rød hennafarge. På hodet bar han en flosshatt med leopardtørkle rundt og
tjafsete langt hår tytende ut av hatten. I tillegg, runde solbriller, bart og bare føtter. Hun kom like
bak på en like skramlete sykkel, iført en himmelblå fløyelskjole som lot magen være bar. Han
hadde et barnesete på sin sykkel, men barnet var utelatt den dagen. Det fargerike paret er
gjeninnsatt i den utrimma og bladløse hekken på Nordre Sandøy i påsken 2003, med blå skyfri
himmel i bakgrunnen.
241+242, Gul
185+199
Middelaldrende mann med en fjollete rød solhatt og Hawaiiskjorte med store hvite og blå
blomster, ble funnet der han betraktet Kulture der Welt- paraden som gikk gjennom Berlins gater
i juni 2003. Han hadde et skeptisk uttrykk i ansiktet. Forøvrig bar han en tursekk og gikk med
sandaler med hvite sportssokker oppi. Han er gjeninnsatt i siv som svaier i vinden nede i dumpa
der froskene trives best på Nordre Sandøy, september 2003.
243+244, Blå
14+15
Middelaldrende mann som oste av det gode liv ble funnet på strandpromenaden i Calpe, Spania i
august 2004. Han så smilende ned på sin lille kone, og var iført kakishorts, åpen kortermet skjorte
som åpenbarte en solid ølvom, og en beige stråhatt med skinnbånd rundt. Smykket og den dyre
klokka ga assosiasjoner til en mektig familieoverhode på litt malplassert billig Sydenferie. Han er
gjeninnsatt på et gjerde ved alleen som fører bort til lysthuset i Torhovparken høsten 2004. Han
er lirka fast i en sprekk like ved en stor skrue med mutter.
245+246, Rød
341+342
Mysende ung jente som nettopp var kommet opp fra vannet etter svømmetur, ble funnet på
stranda på Costa Blanca i Spania august 2004. Hun stod i samtale med en eldre bror mens hun
rettet på sin blå bikini. Hun er gjeninnsatt i nye omgivelser på Johnsbu, en erkenorsk hytte ved
Geilo, vinteren 2005. Hun står plassert oppå en liten, rød utskåret trestol med enkel rosemaling.
247+248, Grønn
177+191
Liten blond jente i hvit brusende blondekjole, hvite knestrømper og tøysko, ble funnet lekende
på kanten av Lille Lungårdsvann i Bergen på sensommeren 1998. Det var et omreisende sirkus i
byen, og de var i ferd med å rigge opp teltet på Festplassen denne dagen. Jeg vil tro den lille piken
var en del av sirkusfamilien. Hun er plassert i strandkanten på Nordre Sandø påsken 2003. Hun
flyter lett oppå vannoverflaten med grønn og glinsende tang som bakgrunn.
249+250, Rød
257+258
Den lille jenta ble funnet 17. mai 2000 i Bergens gater. På grunn av været bar hun en kremhvit
strikka poncho over bunaden. Hun hadde også på seg hensiktsmessige fritidssko, med tjukke
gummisåler og skolisser. Hun er utplassert lenende mot en rosemalt blåsebelg til peisen på en
hytte på Tunhovd, vinteren 2005.
251+252, Blå

48+49

Ung kvinne med datteren på armen ble funnet på Torgallmenningen i Bergen da de vinkende
gikk nedover en rødmalt trapp som del av et performance-prosjekt. Jeg kjente dem ikke da bildet
ble tatt, høsten 1999, men siden har kvinnen blitt en god venninne og kollega av meg. De er
gjeninnsatt på velkomstskiltet på hyttedøra på Johnsbu vinteren 2005. Skiltet er laget i keramikk
og forestiller en mann og en kvinne iført blå nasjonaldrakter og med påskriften ”velkommen”
over.
253+254, Grønn
60+80
Nonnen ble funnet strenende mot høyre i Santiago de Compostela, våren 2000. Hun var
muligens sent ute til en messe eller et te-selskap. Hun var iført et knelangt, hvitt skjørt, en dyp blå
overdel og et hodeplagg i en lysere blå valør. Hun er gjeninnsatt på rekkverket på
Öberbaumbrücke, broa mellom Kreuzberg og Friedrichain, i april 2005. Bakgrunnen er Spree
med sine blå elvebåter og fjernsynstårnet som man skimter i det fjerne.
255+256, Blå
44+45
Tankefull eldre mann uten jakke ble funnet ruslende med hendene i lommene på brostein i
Santiago de Compostela, våren 2000. Han er gjeninnsatt på de turkise slippersene til min
storesøster som ligger henslengt på plenen på Sandø gård sensommeren 2005.
257+258, Gul
268+288
Staselig utkledd maharaja ble funnet på Kulture der Welt-paraden i Berlin, juni 2003. Han bar den
lilla silkedrakta med tilhørende hodeplagg og svart snurrebart med fyrstelig stolthet. Han hadde
en ”tjener” med seg som til enhver tid holdt en litt fjollete rosa parasoll over hodet hans, og som
i tillegg viftet frenetisk med en vifte for å gjøre varmen mindre uutholdelig. Han er gjeninnsatt i
en koloni løvetenner i en hage på Nordre Sandøy, Hvaler sommeren 2005.
259+260, Rød
291+292
Kvinnen med den svarte hatten ble funnet hastende over veien i Santiago de Compostela våren
2000. Den store lyseblå jakka var slengt over skuldrene på en slik måte at det bakfra så ut som
hun manglet hender. Hun er gjeninnsatt i april 2005 på toppen av et avsagd metallrør med en av
de tilsynelatende evigvarende byggeplassene i Berlin som bakgrunn. Mer spesifikt befinner hun
seg foran byggeplassen til det som skal bli Europas største jernbanestasjon, Östbahnhof. Bak de
store røde heisekranene ser man mørkeblå uværsskyer.
261+262, Rød
352+353
Mannen med armene godt plassert i sidene, enten for å understreke bestemthet eller fordi det er
en behagelig hvilestilling, ble funnet utenfor hotellets inngang mars 2002. Han stod i samtale med
en annen mann som fikk sola i øynene. Han er gjeninnsatt i draperingene på et orientalskinspirert
mønstret sjal med hovedfarger i rosa og rødt på Hvaler, sommeren 2005.
263+264, Blå
16+17
Kvinne med nedadvendt blikk og matchende gul jakke og lue, ble funnet i Oslo våren 1998. Hun
var opplyst fra venstre av kraftig sollys og bar på en halvtung Ica-pose. Hun er gjeninnsatt på
rekkverket over Spree på Öberbaumbrücke. Bildet blir tatt idet en av de åpne blå kanalbåtene
passerer under broa. Dette er i april 2005 og ingen turistsesong. Under den gule kvinnen skimter
man kun én røykende halvskallet mann og én stående kvinne som hver for seg skuer ut mot
venstre.
265+266, Gul

159+173

Unggutt ikledd olajakke og olabukse med sola i ansiktet, mysende mot høyre, ble funnet i Bergen
høsten 1998. Han er gjeninnsatt i epler og pærer dandert på et fruktfat. Fatet er plassert på
verandabordet på en hytte ved Geilo vinteren 2005.
267+268, Gul
64+84
Den typiske sladrekjerringa ble funnet i Santiago de Compostela våren 2000 i heftig samtale med
en annen typisk sladrekjerring. Hun pekte surt mot noe til venstre. De sto midt i den smale gata
og utvekslet høylytt sladder. Hun er gjeninnsatt i en spellemanns lune favn på Tunhovd vinteren
2005. Han er en av utallige finurlige nipsgjenstander som dekorerer den klassiske norske
fjellhytta. Den metalliske dukken med det malte klovneansiktet vil, dersom man skrur ham opp,
begynne å spille skjærende toner på fela si.
269+270, Blå
25+26
Asiatisk dame, stivt oppstilt for sin manns kamera med et sky men varmt smil, ble funnet i Praha
juli 1999. Hun poserte foran en av vaktene som voktet St. Vitus- katedralen. Hun er utplassert
foran Spree i Berlin, april 2005. Hun står på en liten utstikker fra broa mellom Kreuzberg og
Friedrichain, Öberbaumbrücke, med utsikt over elva og brygga med heisekranene. Midt i elva
synes baksiden av et skilt der den velkjente gule knytteneven er spraya på. Det virker som
vedkommende med denne graffitien som varemerke har satt seg fore å male nevene på de mest
utilgjengelige steder og man kan ikke unngå å bli imponert.
271+272, Blå
113+114
Mildt smilende kvinne i lyseblå drakt med knelangt skjørt, ble funnet med hendene foldet i
Santiago de Compostela, våren 2000. Hun er gjeninnsatt i draperingene av min turkise og
mørkeblå singlet som ligger krøllet til en bylt på en av Kretas strender i juli 2005.
273+274, Gul
285+305
Mann utkledd som tjener til en utkledd maharaja ble funnet på Kulture der Welt- paraden i
Berlin, juni 2003. Han hadde, i tillegg til en imponerende falsk svart bart, et kostyme bestående av
ballongbukser, vest og hodeplagg i matchende mørkeblått og gull. Med en alvorlig mine holdt
han en fjollete rosa parasoll over sin herre. Han er gjeninnsatt i det varme gylne ettermiddagslyset
på et gult berg ved strandas utkant på Kreta sommeren 2005.
275+276, Rød
346+347
Tankefull eldre mann funnet bakfra i langsom gange gjennom Bergen høsten 1999. Han var iført
en halvlang lys frakk og en lue på snei, mens hendene hans var foldet bak ryggen. Han er plassert
ned i myk sand mellom trådene fra en rød bikinitopp, og havet kan så vidt skimtes i bakgrunnen.
Utplasseringen foretas på Kreta sommeren 2005.
277+278, Grønn
138+152
Ung mann i litt utålmodig ventepositur funnet foran en telefonkiosk i New York vinteren 2000.
Tross solskinnet var det en kald dag å stå stille på, så han hadde boret hendene dypt ned i den
beige skinnjakka med pelskrage. Han stod svakt lenende mot veggen med bena i kryss. Han er
gjeninnsatt i betraktelig varmere klima, på Kreta sommeren 2005. Her står han ventende i en
irrgrønn og umoden drueklase på en enslig ranke i utkanten av byen Hersonissos.
279+280, Blå
54+55
Eldre kvinne med babyrosa boblejakke og svart foldeskjørt ble funnet i Oslo vinteren 1998. Hun
bar på en stor hvit veske i sin venstre hånd mens hun romsterte i den med sin høyre. Det bleke
ansiktet med de store brillene hadde en bekymret mine. Hun er utplassert mellom to nydelige

orkideer i klare blå og lilla sjatteringer. Blomstene vokser vilt langs veien mot Knossos-ruinene på
Kreta i juli 2005.
281+282, Blå
71+72
Granskende mann funnet i gatene av Santiago de Compostela, våren 2000. Han studerte et kart
eller en veibeskrivelse med et dypt konsentrert blikk. Den store og tilsynelatende tunge bagen
hvilte over hans høyre arm. Han er gjeninnsatt i min mellomblå linkjole som ligger slengt på
stranda på Kreta sommeren 2005. I bakgrunnen ser man en gutt i blå badebukser som spiller
badminton, samt noen skikkelser på vei ut i det klare vannet.
283+284, Grønn
281+301
Utkledd kvinne fra Kulture der welt-paraden funnet i Berlin en varm junidag i 2003. Hun bar et
kostyme som var identisk med resten av hennes gruppe på omkring 20-30 stykker. Det besto av
en merkverdig stor krage med rysjer og matchende høyt hodeplagg laget av fjær i grønt og
oransje. Til å akkompagnere den ellers hvite buksedrakta hadde hun stive kreasjoner rundt legger
og armer i samme farger som krage og fjær. Hun gikk og trommet på en ørliten hvit tromme med
et relativt åndsforlatt uttrykk i ansiktet. Hun er utplassert i en merkelig utseende plante med
grønne og oransje klaser av kuler som kan minne om små paprikaer. Klasen er igjen plassert på
en kraftig stilk, nærmest en stamme, på Kreta sommeren 2005.
285+286, Rød
318+319
Liten lyshåret og bunadskledd jente ble funnet 17. mai 2000 i Bergen, mens hun skuet utover den
våte festplassen. Både kroppsholdningen og hårsveisen viste at hun begynte å bli sliten av hele
nasjonaldagen. Hun er gjeninnsatt en varm julidag på Kreta i 2005 med de rolige bølgene
skyllende innover stranda og brune rygger i bakgrunnen. Hun står plassert i en haug med våt sand
i nevene til min venninne.
287+288, Grønn
209+223
Noe hadde nettopp kalt på den hvithårete kvinnens oppmerksomhet på hennes venstre side, da
hun ble funnet på Torgallmenningen i Bergen på 17. mai 2000. Hun så nærmest oppskjørtet ut
der hun sto i sin røde, svarte og hvite bunad med armene hengende hjelpeløst ned. Hun er
gjeninnsatt i skyggespillet fra noen store og sterkt grønne blader i den hete ettermiddagen på
Kreta 2005.
289+290, Rød
356+357
Solbrun kvinne med rosa omslagskjole ble funnet bakfra i langsom gange på strandpromenaden
på Calpe i Spania august 2004. Hun hadde matchende rosa sandaler med liten hæl som virket alt
annet enn praktisk i sanda, samt en liten hvit håndveske slengende langs siden. Hun er gjeninnsatt
nesten et år senere på Kreta midt i en spektakulær lys rosa orkidé med en kjerne av dypt røde og
oransje støvbærere.
291+292, Blå
8+9
Smilende gutt med irrgrønn boblejakke knyttet rundt livet og en sterkt gul T- skjorte med
Langbein som motiv, ble funnet i Oslos gater våren 1998. Hva som om morgenen fortonet seg
som vinter, hadde utover dagen blitt til en varm og solrik vårdag. Han bar på en lysegrønn full
bærepose samt skolesekk på ryggen, og så ut som om han synes livet var tilfredsstillende. Han er
gjeninnsatt på side 146 av Harens år av Arto Paasilinna som ligger på et badehåndkle på stranda på
Kreta, juli 2005.
293+294, Gul

43+63

Gråhåret mann med mørk bart og fritidsantrekk ble funnet sittende på en mur i Santiago de
Compostela våren 2000, mens han konsentrert fiklet med ledningen til en mikrofon. Rundt
halsen hang et lite videokamera og ved føttene stod kamerabagen. Han ble funnet like utenfor
den store katedralen i byen, og skulle nok forevige en av dagens mange spektakulære messer. Han
er utplassert i hagebuskene foran en av de typiske Torshov-gårdene like ved parken. Han er
gjeninnsatt en tidlig oktoberdag i 2004 da høstfargene virker ekstra sterke, og hans prydbusk
spesifikt virker ekstra sterkt gul.
295+296, Rød
278+279
Den godt innpakkede New Yorkeren med pelskant på hetta og sekk slengt over venstre skulder,
ble funnet ved Central Park en kald februardag i 2000. Han er gjeninnsatt i en rosebusk uten
blomster i solveggen på Sandø gårds veranda en dag i august 2005.
297+298, Grønn
119+139
Hjemløs gråsprengt mann med lue og skjerf ble funnet bærende på en tung blå sekk over
skulderen i New York vinteren 2000. Han virket sterk der han vandret med bestemte skritt
muligens uten mål og mening. Han er utplassert i et tre i Görlitzer park i Kreuzberg, Berlin, i april
2005.
299+300, Rød
329+330
Liten jente kledd i lysegul allværsjakke og matchende skjørt i samme stoff ble funnet på
Torgallmenningen i Bergen 17. mai 2000. Hun hadde hestehale og pannebånd samt store,
klumpete sko for å holde regnvannet ute. Hun er gjeninnsatt på en rød stolpe med utskjæringer i
stein som bidrar til å holde denne broa over elva Spree i Berlin oppe. Hun er utplassert en solrik
dag i april 2005 på Öberbaumbrücke.
301+302, Gul
81+101
Gatemusikanten som satt på en stripete campingstol, ble funnet i en undergang for fotgjengere
(bestående hovedsaklig av turister og pilegrimer), i Santiago de Compostela en vårdag i 2000. Han
spilte triste viser på sin gitar, derav den lett fortvilte minen i ansiktet. Han er gjeninnsatt mellom
hjemmestrikkete gule og svarte Selbuvotter på hytta Johnsbu på Tunhovd vinteren 2005.
303+304, Rød
314+315
Kvinne i lyse og ledige fritidsklær, inkludert en hvit caps, ble funnet idet hun fotograferte ruinene
på Knossos, Kreta, i august 2005. Hun er utplassert på en av de røde benkene i Kubaparken på
Grünerløkka mars 2006.
305+306, Grønn
164+178
Litt lutrygget eldre kvinne funnet spaserende mot høyre på brostein i Santiago de Compostela,
mai 2000. Hun hadde pyntet seg møysommelig med rød bluse med hvite prikker og rødt skjørt.
Ulljakka over blusen og skoene var hvite. I ørene hadde hun røde klipsøredobber og rundt halsen
et hvitt perlekjede. I ansiktet som også nærmest var hvitt av det sterke sollyset, var en bekymret
mine. Hun er utplassert opp mot en irrgrønn veske med den grønne fotballplenen på Dælenenga
idrettsanlegg i bakgrunnen, mars 2006.
307+308, Rød
295+296
Liten blå gutt med solhatt som viktig beskyttelse, ble funnet leiende på en voksen i en
turistgruppe i ruinene av Knossos på Kreta i august 2005. Han er gjeninnsatt mellom to oransje
mursteiner på ytterveggen av Grünerløkka barneskole i mars 2006.
309+310, Gul

125+145

Kvinne i korte olashorts og rødt sjal over skuldrene, ble funnet mens hun, uten entusiasme, lyttet
til turistguiden på Knossos, Kreta, i august 2005. Hun hadde en tafatt kroppsholdning og senket
blikk. Hun er gjeninnsatt på en av de sennepsgule stolene til Parkteateret på Grünerløkka i mars
2006.
311+312, Grønn
168+182
Fransk turist med tung rød sekk, luftig sommerkjole og et lysegult skaut knyttet om det mørke
håret som beskyttelse mot varmen, ble funnet i ruinene av Knossos på Kreta i august 2005. Hun
er kilt fast i det grønne nettet av fotballmålet på Dælenenga idrettspark i Oslo, mars 2006.
313+314, Gul
245+265
Mannen med det gylne håret og de mørkebrune klærne ble funnet på gangveien langs lille
Lungårdsvann i Bergen, høsten 1999. Han gned seg i øyet med venstre hånd for å tørke bort en
tåre. Kanskje var han lysømfintlig eller kanskje hadde en tristhet plutselig kommet over ham. Han
er utplassert i noen strå som vokser langs et gammelt tregjerde like ved stranda på Kreta i juli
2005.
315+316, Grønn
166+180
Ung jente med hånda skyggende for sola og et skulende skeptisk blikk mot høyre ble funnet på
Verftet i Bergen i september 1999. Hun er gjeninnsatt i lys lilla blomster i Tiergarten i Berlin en
varm dag i juni 2003.
317+318, Rød
331+332
Kvinne med lang lilla frakk med dyremønster og oransje bukser, ble funnet i New Yorks gater i
februar 2000. Noen lyse lokker falt over kragen fra den svarte lua og en grå bag hang over
skulderen og bak på ryggen. Gangen hennes så travel og anspent ut. Anspennelsen kunne skyldes
den kalde temperaturen. Hun er utplassert i langt varmere strøk. Hun står sentralt men halvt
skjult av en gren med flere bleke røde orkideer på Kreta i august 2005.
319+320, Grønn
264+284
Liten gutt med blå caps, oransje shorts og sandaler, ble funnet i en pause av leken med
småbrødrene sine. Han stod og kloret på en skorpe på kinnet i ruinene på Knossos, Kreta, i
august 2005. Han er gjeninnsatt i rosebusker uten roser med paviljongen i Birkelunden på
Grünerløkka som bakgrunn, mars 2006.
321+322, Blå
31+32
Bunadskledd eldre mann med paraply og en oppgitt mine ble funnet på 17. mai 1999 i Bergen.
Han er utplassert i en av de mange syrinbuskene som dekker den ene ytterkanten av den store
gropa i Görlitzer park, Kreuzberg, i Berlin april 2005.
323+324, Gul
22+42
Den rødhårete, tynne skolejenta med lys skinnsekk og hvitt skjerf, ble funnet i tafatt gange i Oslo,
februar 1998. Hun er gjeninnsatt oppå et KK-blad der en kvinnelig modell med flørtete blikk
pryder forsiden. Jenta kaster en skygge på en tube solkrem med faktor 30 som står foran henne.
Hun er utplassert i den vårlige lufta på terrassen til Sandø gård på Hvaler i påsken 2006.
325+326, Grønn
241+261
Den vesle eldre kvinnen med lyseblå frakk og lyst oransje hår ble funnet hastende mot høyre i
Oslos gater en tidlig vårdag i 1998. Hun er utplassert inni skallet av et påskeegg av papp som står
lent opp mot et annet. Eggene er prydet med harer og høner, og forøvrig allerede tømt for
godterier. Hun er gjeninnsatt på Nordre Sandøy på Hvaler i påsken 2006.

327+328, Gul
1+21
Liten jente fullt konsentrert på den store røde kjærligheten på pinne hun hadde i munnen, ble
funnet på Torgallmenningen i Bergen 17. mai 1999. Hun var ikledd en regnfrakk i rødt, hvitt og
blått for anledningen. Hun er utplassert i en bukett vårblomster bestående av blåveis, hestehov og
mose. Buketten pryder det oppdekkede frokostbordet med malte egg og gule stearinlys på Sandø
gård, Hvaler, påsken 2006.
329+330, Blå
37+38
Eldre dame i blå dobbeltspent vinterkåpe med matchende hatt, ble funnet i Oslo vinteren 1998.
Hun var ikledd svarte skinnhansker og bar håndveska si litt ut fra kroppen med den hånda som
ikke var plassert i frakkelommen. Hun hadde et nedadvendt blikk og et konsentrert uttrykk i
ansiktet, antageligvis på grunn av de ustrødde fortauene. Hun er gjeninnsatt på det hvite
plastbordet lent opp mot et eggeglass med nyplukkete blåveis. På bordet denne påskemorgen på
Hvaler i 2006 står også en stabel med tomme hvite og blå kaffekopper.
331+332, Grønn
181+195
Einar, altmuligmann på Olavsgaard, ble funnet strenende mot høyre ved hotellets inngang en
tidlig sommerdag 2003. Han er utplassert i en lys grønn plante med noen få gule blomster i heten
på fjellet på Kreta i august 2005.
333+334, Gul
200+214
Den arbeidende mannen i rød kjeledress ble funnet i New York, vinteren 2000. Han håndterte
store, men tilsynelatende ikke så tunge, pappesker. Han losset gjenstander inn i en varebil som
stod parkert utenfor et lager i Brooklyn. Han er utplassert i en av de seks gule lampeskjermene
som utgjør den hvitmalte lysekrona i hagestua på Sandø gård, påsken 2006.
335+336, Gul
127+147
Den afrikanske kvinnen med svart, hvit og oransje kjole og solbriller på hodet, ble funnet idet
hun tok seg en hvil i skyggen langs strandpromenaden i Calpe i Spania 2004. Hun holdt seg på
det høyre kneet som om hun hadde smerter i det. Hun er gjeninnsatt i Torshovparken i Oslo i
oktober 2004 der hun sitter på en naken grein med paviljongen og solgule løvtrær i bakgrunnen.
337+338, Gul
170+184
Mannen med mørkeblå caps og hettegenser ble funnet i Bergen sensommeren 1999 mens han
snakket i mobilen. Han er utplassert blant ruiner og store steinkrukker en formiddag i august på
Knossos, Kreta 2005.
339+340, Gul
213+227
Mannen med tørkle på hodet, solbriller og rød trøye med trykk der det sto nummeret fire, ble
funnet med armene plassert i siden i San Francisco mars 2002. Han er gjeninnsatt på
Öberbaumbrücke i Berlin med de Disneyaktige tårnene og den gule U-banen i bakgrunnen en
aprildag 2005.
341+342, Grønn
222+242
Dandy middelaldrende mann med hvit skjorte og press i buksene ble funnet i Santiago de
Compostela våren 2000. Han sto i døråpningen til sin forretning og speidet bortover gata med en
utilfreds mine. Han er utplassert mellom to rosemalte sleiver på hytta på Tunhovd vinteren 2005.
343+344, Grønn

283+303

Ung mann med blå sneakers og pose fra Narvesen ble funnet strenende gjennom Birkelunden på
Grünerløkka i Oslo juni 2006. Det kunne se ut som om han nynnet på en sang. Han er
gjeninnsatt på en kaktusgrein i El Cautivador på Costa Blanca i Spania, august 2006.
345+346, Rød
362+363
Den grønnkledde mannen med sekken slengt over den ene skulderen ble funnet i Oslo høsten
1998. Han er gjeninnsatt på en rød vifte som blir holdt av en venninne i august 2006.
Utplasseringen foretas mens vi venter på servering av paella på den familiedrevne lille
restauranten langs havet i utkanten av Altea.
347+348, Gul
121+141
Smilende mor og skeptisk datter ble funnet i stekende sol under paraden Kulture der Welt i
Berlin, juni 2003. De hadde begge gule klær og bar hårbånd. Moren, i fotsid, vid kjortel, hadde
påmalte tegninger i ansiktet. Muligens var musikken for høy, eller så falt den i dårlig i smak hos
datteren, for hun sto og holdt seg for ørene. De er utplassert på dørhåndtaket av messing på den
solgule døra inn til en fjellhytte på Tunhovd i februar 2005.
349+350, Gul
142+156
Mannen med den misvisende påskriften L A. café på sin burgunderrøde jakke, ble funnet i New
York vinteren 2000. Han skuet mot venstre under capsen og trillet en vogn med bager og poser
foran seg. Han er gjeninnsatt på en oransje og rosa flytemadrass i bassenget på Casa Montana i
Spania juli 2006. I bakgrunnen ser man nipsfiguren i én til én-størrelse av en kvinne i stein med
klede og blomster.
351+352, Grønn
323+343
Mann med kamuflasjebukse og solhatt, sekk, plastpose og vandrestokk, ble funnet i samtale med
en annen vandrer i San Francisco mars 2002. Han er utplassert inni en halvveis vissen palme i
nærheten av Altea, Spania, i august 2006.
353+354, Blå
2+3
Eldre mann, direktøren for det hele, kledd i blådress og slips, ble funnet foran hotellet under den
offisielle åpningen av Olavsgaard i 1985. Hendene var samlet foran og han hadde et lite skjevt og
stolt smil om munnen. De karakteristiske mørke øyenbrynene var halvt hevet. Han er gjeninnsatt
på svaberget på Vasser i Vestfold med Verdens ende i bakgrunnen en varm ettermiddag i juli
2006.
355+356, Rød
299+300
Mann ikledd olajakke og mørkt fluffy hår med begynnende måne, ble funnet på Kottbusser
Damm i Berlin i september 2003. Han hadde akkurat kommet ut fra en av de svære tyrkiske
dagligvarebutikkene i gata og bar derfor på en stor lyseblå bærepose. Han er utplassert blant rosa
blomster som vokser i grøftekanten på Kreta, juli 2005.
357+358, Grønn
140+154
Henslengt mørkhåret mann med Hawaii-skjorte ble funnet utenfor en kirke i L. A i april 2002.
Det ene beinet hvilte på kanten av en tørr fontene. Ansiktsuttrykket hans vitnet om kjedsomhet
eller likegyldighet. Han er utplassert i en lav, gammel vase i svakt farget glass, for anledning våren
fylt opp med blåveis og hestehov i april 2006 på Hvaler.
359+360, Gul

62+82

Den rødhårete gutten ikledd mørk blå joggedress med hvite og røde striper ble funnet i lett trav
over Torgallmenningen i Bergen høsten 1999. Han er gjeninnsatt på en slitt gul benk av tre i
Görlitzer park, Berlin, april 2005.
361+362, Gul
144+158
Det sterke solskinnet gjorde at den eldre kvinnens gule frakk nesten fremsto som lysende hvit,
der hun ble funnet ved Trefoldighetskirken i Oslo vinteren 1998. Hun bar et lilla sjal over
skuldrene. Hun er utplassert på rekkverket langs strandpromenaden på Kreta i august 2006, og
kaster en klar skygge mot høyre. Nedenfor skimter man solbadende mennesker på rosa solsenger
under gule parasoller.
363+364, Grønn
344+364
Hotellets første gjester, et middelaldrende, bebrillet norskamerikansk ektepar, ble funnet i
ballsalen på Olavsgaard idet de mottok en gave av hotelldirektøren. Gjestene, Ruby og Marwin
Hansen ble æresgjester og tildelt en av suitene på åpningsdagen i 1985. De har senere selv besøkt
hotellet og deres barnebarn har vært her ved en anledning. De hadde begge pyntet seg til
overrekkelsen, han med lys skjorte og hun med mørkeblått silkeskjerf i halsen som matchet den
blå buksedressen. De er utplassert på en grein på Vasser i Vestfold med havet og utsikten til
Verdens ende i bakgrunnen. Det siste bildeparet viser de første gjestene og ringen er sluttet.

