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Reportasje ved Bibbi Omtveit

Pyramidens hemmelighet

Med utgangspunkt i Simon Strangers bok «Kokotopia i Oldtiden: pyramider, 
mumier og livsfarlige labyrinter» har Deichman Biblo Tøyen invitert elever 
til et samarbeid hvor de skal gjøre boka. De har hatt med seg tekstilkunstner 

Brynhild Slaatto og sammen har de vevd en stor pyramide. 

5. trinn ved Kampen skole og Vålerenga 
skole - som er skoler i nærområdet, ble 
invitert til biblioteket tre ganger hver. 
—Første gang var et forfattermøte med 
Simon Stranger, andre gang var elevene 
arkeologer og gravde etter hieroglyfer 
i en sarkofag for deretter å skulle tyde 
dem. Tredje gangen er elevene her for å 
veve og lage dikt med utgangspunkt i ord 
fra boka, forteller Karen Tømte som er 
formidler og bibliotekar ved Biblo Tøyen. 
Hun er en av flere ansatte som har jobbet 
med prosjektet. 

Dagen vi er på biblioteket er 5C fra 
Vålerenga skole på besøk. Karen intro-
duserte med å vise bilder og fortelle om 
pyramidene i Egypt. Elevene er godt
forberedt. De deltar ivrig med spørsmål 
og fabulerer rundt hvordan pyramidene 
ble bygd. Etter hvert tar Brynhild 
Slaatto over og viser en flott, vevd 
kamelsadel fra Egypt. Hun viser også 
en tegning som forklarer renning og 
hvordan innslagstrådene, som i dette 
tilfelle er remser av bomull, legges 
foran og bak renningen. —Vi skal veve 
«steiner», men bruke stoff og ikke stein. 
Steinene i pyramidene ligger ikke rett 
oppå hverandre, men er litt forskjøvet. 
Det samme skal vi gjøre når vi vever, 
sier Brynhild. I tillegg til å jobbe som 
kunstner er hun kurator og formidler på 
Nasjonalmuseet og med seg på Deichman 
Biblo Tøyen har hun tre studenter fra 
faget kunst og formidling ved OsloMet. 
De har praksis ved Nasjonalmuseet og 
hjelper til og veileder elevene.
 

Brynhild Slaatto skryter av samarbeidet med 
Deichman Biblo Tøyen. —Alle parter har vært 
ordentlig engasjerte og aktive, sier Slaatto. Hun 
har lang fartstid som kunstner og jobber både 
med tekstil og papir: brynhildslaatto.no.

Varme nyanser. Hullene til renningen er laget 
på tynne finérplater som igjen er festet til 
konstruksjonen. Pyramiden er 3x3 meter i 
grunnflate og det er kunstner Trond Solberg 
som har bygget den. Brynhild ønsket å holde 
pyramiden i varme, rødlige nyanser, med noen 
innslag i kontrast. Totalt har 170 elever vært 
med å veve pyramiden. 

På ettermiddagene fylles pyramiden med et 
pyramideprogram som er alt fra historiefortel-
ling til duskeverksted. 

Ordpyramide
Mens halve gruppen vever, jobber den 
andre halvdelen med ord fra boka til 
Stranger. Elevene har valgt ut ett ord fra 
boka som de klipper ut i filt. Disse henges 
opp på pyramiden slik at det blir en ord-
pyramide som formidler boka. Ordene 
blir også utgangspunkt for små dikt, 
basert på bokstavrim. 


