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ttar sa til Herren sin, Alfred konge, at han budde lengst nord i
landet ved Vesthavet. Han sa at
landet likevel var mykje lenger mot nord,
men at det er heilt ubygt. Einast på
nokre få stader her og der held finnar til.
Om vinteren driv dei med jakt og om
sommaren med fiske ved havet.

O

Slik begynner fortellingen til den
nordnorske høvdingen Ottar. Omkring
890 foretok han en reise til England, og
ga Kong Alfred en beretning om NordNorge og om en ferd langs kysten til
Kvitsjøen. Beretningen ble føyd inn i
kong Alfreds oversettelse av Orosius’
verdenshistorie. Inspirert av den gamle
håløyghøvdingens nysgjerrighet og
fortellerglede, har OTTAR siden 1954
trykt artikler om nordnorsk og arktisk
natur, kultur og samfunnsliv.

Forside: Gunnar Berg, «Svolvær havn»
40x53 cm. Olje på plate. Privat eie.
Foto: Foto Hasselberg, Svolvær.
Bakside: Kunsthistoriestudenter fra
Tromsø på Forum Romanum i Roma
i 1994.
Foto: Elin K. Haugdal
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Innledning
Å produsere kunst, arbeide med kunst
og se på kunst er ikke noe som er
selvfølgelig i Nord-Norge. Først mot
slutten av 1900-tallet ble Nordnorsk
kunstmuseum åpnet i Tromsø, Avdeling
for kunst ved de Samiske samlinger i
Karasjok ble etablert, og kunsthistorie
startet opp som fag ved Universitetet i
Tromsø. Både de norske og samiske
kunstner- og kunsthåndverksorganisasjonene ble etablert noe
tidligere, Nord-Norske Bildende
Kunstnere (NNBK, 1971), Norske
Kunsthåndverkere Nord-Norge (NK
Nord-Norge, 1976) og Sámi
Dáiddacehpiid Searvi (SDS, 1979).
Kunstforeningene, de eldste med en
tradisjon tilbake til 1800-tallet, utvidet
virksomheten og etablerte sin
paraplyorganisasjon (SKINN, 1976). Det
interessante er at ved inngangen til et
nytt årtusen står fagsammenslutningene, formidlersiden og den
akademiske disiplinen sterkere enn
utdanningen av kunstnere.
Utdanningsmulighetene er Nordland
film- og kunstskole i Kabelvåg samt
duodji-linjen ved Sámi Allaskuvla
(Samisk høgskole) i Kautokeino. Fortsatt
mangler vi fullverdige utdanningsmuligheter for billedkunstnere og
arkitekter i Nord-Norge.
Kunsthistorien, den akademiske
disiplinen som undersøker billedkunsten
og arkitekturen, har ikke hatt en like
selvfølgelig plass i regionen som
søstervitenskapene arkeologi og historie.
Det har delvis en institusjonell
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bakgrunn – Tromsø museum som en av
forløperne til universitetet satset på fag
som bygde opp om tyngdepunktene i
egne samlinger, og kunsthistorie fikk
ikke sin plass der. Men delvis er det
dypereliggende årsaker. Kunstens
utøvere og kjøpere befant seg på 1800tallet i hovedsak i den liberale og
kunnskapstørste framvoksende
borgerklassen i de største byene. Utover
på 1900-tallet lever fortsatt den
seiglivede myten om at kunst er
«finkultur». Kunsten forbindes med
uklare forestillinger om «vernissage»
med pels og champagne, ubegripelig
abstrakt kunst og sære kunstnere med
langt hår – noe hermetisk utilgjengelig
og fremmed for den som ikke er innenfor
miljøet. Det er ingen grunn til at det
fortsatt skal være slik. Hvorfor skal
kunnskapstørst og kunstopplevelse
tilhøre en idag stort sett fiktiv
borgerlighet? Begrepet «finkultur» er
også misvisende for mye av kunsten.
Kunstnere som Axel Revold, Jon Savio,
Åge Gaup, Karl Erik Harr og flere viser i
sin kunst en dyp innsikt i landsdelens
tradisjonelle næringer, i fiske, fangst og
reindrift – den er langt fra elitær.
Det vil være uheldig idag å stenge ute
kunnskapen om bilder, den må være
tilgjengelig for alle. Ikke uten grunn ble
bildenes tidsalder proklamert i
begynnelsen av 1990-tallet. Dagens store
mengde av nye bilder, filmer, grafikk,
typografi, formgiving og bygningsformer krever kunnskap. Formgivingen
i både smått og stort er en meddelelse

som kan leses, men til det trengs
kunnskap. For eksempel viser debatten
om byplanleggingen i Tromsø at her er
sterke meninger som ofte er basert på
affekt og i liten grad på reflekterte
vurderinger og kunnskap.
Kunsthistoriefaget omfatter ikke bare
billedkunst og arkitektur, men kan
snarere defineres som studiet av den
visuelle kulturen. Institutt for
kunsthistorie ved Universitetet i Tromsø
forsøker å gi en vid definisjon av den
visuelle kulturen – ved å være faglig
inkluderende har kunsthistoriefaget alt å
vinne og lite å tape. De kunsthistoriske
avhandlingene som er skrevet ved
Universitetet i Tromsø speiler den
utvidete forståelsen av faget: Studiene
av den samiske ornamentikken
(Dunfjeld), gjenreisingsbebyggelsen
(Hage) og om nordnorsk regionalkunst
(Høydalsnes) er forskningsarbeider som
det kanskje ville vært vanskelig å få
definert som kunsthistoriske arbeider
for tredve år siden.
I undervisningen får kunsthistoriestudentene grunnleggende kunnskaper
av historisk og teoretisk art om
europeisk og norsk billedkunst,
arkitektur, bygningsmiljø og kunsthåndverk fra antikken fram til vår egen
tid. Kunstverkene blir satt inn i et
bredere samfunnsmessig perspektiv, der
en tar hensyn til kunstens funksjon og
de almenkulturelle strømningene, til
kunsttradisjonen og kunstnerens
situasjon. Kontakten med kunstverket er

av stor viktighet og det betyr at en del
av undervisningen foregår ved Tromsø
museum, Nordnorsk kunstmuseum, ved
byvandring i Tromsø sentrum og på
Universitetsområdet. Det blir også
foretatt reiser i landsdelen, Trondenes
kirke besøkes hvert år. Av samme grunn
foretas det årlig en ekskursjon til et av
de europeiske kunstsentra, ofte til Roma.
Kunstproduksjon og kunstforskning i
Nord-Norge må ha sin basis i regionen
og befolkningen her. Ofte framstilles den
materielle og visuelle kulturen som et
tilbud og en forutsetning for reiselivsnæringen i landsdelen – det er bra
med regional kunst og kunsthåndverk
når turistene liker produktene. Dette kan
selvsagt være viktig i reiselivssammenheng, men en kunstproduksjon kan kun
ha en regional betydning i den grad den
står for noe for brukerne selv, det vil si
de som bor i regionen. Regionalkunst
speiler ikke bare den lokale identiteten –
den er en del av identiteten.
Kunstforskningen ved Universitetet i
Tromsø må være opptatt av både det
regionale og det globale, og forskningen
her må utføres i et komparativt
perspektiv. Hvis ikke kan vi risikere at
«Tromsø universitet» blir til «Tromsø
regionalitet», noe ingen vil være tjent
med. Det flerkulturelle er og har vært
viktig i Nord-Norge, og det samiske står
i en særstilling i denne sammenheng.
Institutt for kunsthistorie ønsker at
virksomheten skal speile denne
virkeligheten – og ser nødvendigheten
av en samisk rekruttering innen
kunstforskningen.

Artiklene i dette Ottar-heftet er skrevet
av forskere som er ansatt ved Institutt
for kunsthistorie eller er/har vært
tilknyttet instituttet som stipendiater
eller studenter, og viser noe av det
visuelle mangfoldet det arbeides med
ved instituttet, med utgangspunkt i
landsdelen.
Lena Liepe og Per Helge Nylund
fokuserer i sine artikler på middelalderen. Liepe presenterer de sju bevarte
steinkirkene i Nord-Norge, utforming og
utsmykking, og viser hvordan
kirkebygninger kan fortelle mye om
samfunnsforholdene i middelalderen.
Nylund innvier leseren i et alterskaps
hemmeligheter – alterskapet som vi tror
i århundrer sto i sentrum for menighetens kirkeliv i Andenes kirke, men nå
befinner seg i utstillingen på Tromsø
museum.
Ingebjørg Hage presenterer noen av de
kirkebygningene som ble tegnet av en
av de fremste arkitektene i Norge på
1800-tallet, Christian Heinrich Grosch,
og bygd i Nord-Norge. Hans kirker viser
en stor formrikdom, med åttekantkirker,
langstrakte åttekantkirker og langkirker
med og uten korsarmer. Vi kjenner alle
de kvitmalte langkirkene med høgt tårn
som ligger spredt rundt i det norske
landskapet, men de færreste av oss vet
at Grosch la grunnlaget for denne
kirketypen med den lille kirken på
Tennes i Balsfjord som sto ferdig i 1856.
Fellesnevneren for Per Posti og Eli
Høydalsnes sine artikler er framstillingen av det nordnorske kystlandskapet og kystkulturen i billed-

kunsten. Posti ser spesielt på Lofoten og
de kunstnerne som arbeidet der fram til
1920-årene, mellom annet Gunnar Berg
som var født og oppvokst der og
kunstnere som Theodor Kittelsen og
Christian Krohg som var på besøk og
arbeidet der i perioder. Høydalsnes
skriver om dagens kunstnere som Lars
Lerin, Inghild Karlsen og Harald
Bodøgaard, og hvordan de på forskjellig
vis tar utgangspunkt i og bearbeider
kystkulturen som motiv og
innspirasjonskilde for sine arbeider.
Maja Dunfjeld og Gunvor Guttorm
setter hver på sin måte fokus på samisk
kunsthåndverk. Reindriftssamenes liv
med flytting flere ganger i året medførte
at de hadde få men nøye uttenkte
bruksgjenstander, der både form og
ornamentering var viet stor omtanke.
Dunfjeld ser på det tradisjonelle
sørsamiske tinntrådbroderiet, spesielt
hvordan det ble brukt på reinens seletøy
og bringekledet som tilhørte kofta.
Guttorm skriver om den samiske
tradisjonelle melkebollen náhppi og
hvordan den er blitt videreutviklet av
samtidens kunsthåndverksutøvere – for
å passe til dagens behov.
Jan von Bonsdorff undersøker i sin
artikkel avisen Lofotposten gjennom
hele året 1959, og ser på hvilken
interesse og holdninger som kommer
fram i forhold til kultur generelt og
kunst spesielt.
Ingebjørg Hage og Jan von Bonsdorff
hefteredaktører
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Nord-Norges steinkirker fra
middelalderen
Lena Liepe
Sju kirker fra middelalderen er bevart
i Nord-Norge, alle bygd av stein. Kirkene er en del av landets historie.
Ved å studere kirkenes utforming og utsmykking kan vi lære oss mer om de vilkårene
man hadde i Nord-Norge i middelalderen.

Kirkene – en
presentasjon
De sju bevarte kirkene ligger i
Alstahaug, Herøy, Dønnes, Gildeskål,
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Bodin (Bodø), Steigen og Trondenes (se
kart s. 49). Det er kun kirken på
Trondenes som står relativt uforandret

fra middelalderen. Kirkene i Alstahaug,
Herøy, Dønnes og Steigen ble sterkt
endret i siste halvdel av 1800-tallet, da
de alle fikk nye og store tilbygg i
vestpartiet. Kirken i Gildeskål fikk på
1700-tallet et nytt skip på sørsiden og
østmuren i koret ble bygd om. Bodin
kirke ble bygd opp på nytt i 1894, på
grunnmuren fra middelalderen og med
delvis gjenbruk av steinmaterialet fra
middelalderen. De steinkirkene som er
blitt borte lå på Tilrem, Brønnøy, Tjøtta
og Ibestad. Tilrem ligger der som en
ruin, de øvrige tre er helt borte og det er
blitt nye kirker på stedet.
Når ble så kirkene bygd? For å svare på
spørsmålet kan man både se på det som
står eller er igjen av arkitektur og
arkeologisk undersøkte rester, og leite
etter gamle tekster der kirkene er omtalt:
Korportalen på Alstahaug kirke, med
senkete stjerner på den bueformede
arkivolten og klassiserende profiler
på sokkelpartiet.

Foto: Per Bäckström.

ra 1000-tallet til omlag midt på 1500tallet ble det reist 102 kirker i NordNorge. De fleste var små og uanselige
konstruksjoner bygd av tre og torv, og
de er blitt borte uten å etterlate seg
andre spor enn overvokste tufter. Kun
elleve av middelalderens kirker ble bygd
i et mer varig materiale, i stein. Sju av
dem har vi fortsatt i dag, mer eller
mindre ombygd, og vi vet også nok om
to av de fire forsvunne kirkene til å
kunne plassere dem på sted (geografisk)
og i tid (kronologisk). Selv om det er
relativt få vi har kunnskap om, så viser
de ni kirkene at man bygde i stein i
Nord-Norge gjennom nesten hele
middelalderen, og at det var stor
variasjon i utforming og utsmykking.

F

for eksempel norske og islandske sagaer
fra middelalderen, eller middelalderbrev
og testamenter. Tekstene er til liten hjelp
i dette tilfellet. Den eneste kirken som er
nevnt i sagaen er Trondenes, som ble
grunnlagt etter initiativ fra kong
Øystein på begynnelsen av 1100-tallet.
Men det må ha vært en tidligere
bygning enn den som står der i dag, som
er betydelig yngre. Den første kirken på
stedet var sikkert bygd i tre, men
arkeologene har ikke enda funnet spor
etter den.
I erkebiskop Aslak Bolt si jordebok fra
omlag 1430, som inneholder en oversikt
over erkebispesetet sine inntekter fra
kirkens eiendommer rundt om i landet,
står blant annet at en Jakob på Altera
skulle betale bot fordi han hadde tatt
stein fra kirken i Herøy for å bygge en
ovn. Det betyr at kirken her måtte være
bygd før 1430 – men vil vi bestemme
mer nøyaktig når før 1430 så må vi se på
selve kirkebygningen.

Foto: Per Bäckström

De eldste kirkene
Alstahaug, Herøy, Tilrem og Gildeskål
kirker er de eldste av de som kan
dateres. Alle ble bygd i siste del av 1100tallet eller i begynnelsen av 1200-tallet.
Det kan vi si på grunnlag av grunnplanene og skulpturutsmykkingen i
disse kirkene, sammenlignet med andre
kirker som er lettere å datere. De fire
kirkene har en grunnplan som er typisk
for 1100-tallet i hele Norden, et rektangulært skip med et smalere, nærmest
kvadratisk kor. Unntaket er Tilrem der
koret har vært mer rektangulært.

Herøykirken har i tillegg en abside, det
vil si en halvsirkelformet koravslutning
mot øst. Man kjenner til sammen hundre
middelalderkirker med abside i Norge,
og Herøy er den eneste i Nord-Norge.
I alle fire kirkene finner vi arkitektonisk
utsmykking og detaljer som kan hjelpe
oss med tidsbestemmelsen. I Alstahaug,
Herøy og Tilrem er det for eksempel på
flere steder ornamenter med såkalte
senkete stjerner i relieff (utført som i
karveskurd), en type ornamentikk som
tilhører 1100-tallet. Kirkene i Alstahaug
og Herøy har dessuten listverk og sokler
med konturer som er formet til ulike
profiler, som også er karakteristiske for
1100-tallet. Muren mellom koret og
skipet inne i kirkerommet i Herøy ble
revet i 1879–1880. Fra tegninger vet vi
att den var utsmykket med tre søyler på
hver side av åpningen inn til koret, med
små ansikter i nisjer rett over søylene.
Fra kirken i Gildeskål kjenner vi ikke til
slik påkostet utsmykking, men der er
det bevart en bue med profilerte steiner i
nedre kant (såkalt impost) i korets
østvegg. Formen på
profilene er tilstrekkelig for at vi
kan si at kirken ble
bygd på 1100-tallet
eller omkring 1200.

Ser vi på bygningsmaterialet så
utmerker kirkene i Herøy og Alstahaug
seg ved å være bygd i fint hugget
kvaderstein (det vil si stein med jevnt
tilpasset rektangulær form) både
utvendig og innvendig. Det vanligste er
ellers et mer uregelmessig steinmateriale, funnet som lause steiner eller
brutt i steinbrudd, med finere tilhogd
stein i hjørnene og rundt dør- og
vindusåpninger. I Alstahaug og Herøy
er det brukt kleberstein. Ifølge eldre
beskrivelser er også kirken i Gildeskål
bygd av kvaderstein, i en lokal
marmorsort, og kun utvendig. I dag er
kirken pusset med murpuss, men i
solskinn kan man se konturene av
murverket under pussen.

De yngre kirkene
Kirkene på Dønnes og i Bodin har
samme grunnplan som den første
gruppen, med rektangulært skip og
smalere kor, men her er det detaljer som
plasserer dem litt lenger fram i tid. I

Åpningen mellom
kor og abside i
Herøy kirke, med de
såkalte attiske
baseprofilene på
murens nedre del
over trappen.
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I Ibestad ble middelalderkirken revet og
det ble bygd ny kirke i 1880.
Middelalderkirken i Steigen er delvis
bevart, men det ble bygd et nytt stort
vestparti i 1868–1869. Ingen av disse
kirkene har utsmykking som kan hjelpe
oss med dateringen. Imidlertid viser
eldre beskrivelser og arkeologiske
undersøkelser at de har hatt
grunnplaner som skiller dem fra de som
hittil er beskrevet: de har vært helt
rektangulære, med kor av samme
bredde som skipet. De var såkalte saleller langhuskirker, en kirketype som en
begynte å få i Norge i siste halvdel av
1200-tallet, inspirert av tiggerordnenes –
dominikaner- og fransiskanerbrødrenes
– ordenshus. Ved den arkeologiske
utgravingen av golvet i Steigen fant
man biter av vindusglass fra omlag
1300, noe som også styrker en datering
til denne perioden.

Trondenes
Den store kirken på Trondenes ved
Harstad er trolig den yngste av
middelalderens steinkirker i Nord-Norge
(jeg ser bort fra kirkene på Tjøtta og
Brønnøy som er revet og som vi ikke vet
noe om). Trondenes er ikke lett å
plassere i tid. Det har vært vanlig å
datere den til en eller annen gang på
1200-tallet, men den nyeste forskningen
tyder på at den kan ha blitt bygd så
seint som på 1300- og 1400-tallet.
Trondenes kirke er med sin størrelse
spesiell i seinmiddelalderens Norge –
den er en av de største landskirkene.
Også i utformingen har den mange
særtrekk, både i arkitektur og
ornamentering. Den har en kraftig
profilert sokkel som går rundt hele
bygningen, og de fire portalene har alle
profilerte innramminger og kapitéler
(den øverste delen av en søyle) med rik
og variert dekorasjon.
Grunnplanen er av den eldre typen, med
kor som er smalere enn skipet, men som
samtidig er påfallende stort: den indre
lengden nærmer seg skipets. Dette er en
av de faktorer som blir satt i sammenheng med at Trondenes skal ha vært ei
kollegiumskirke i seinmiddelalderen, det
vil si at prestene som betjente kirkene
rundt i Trondenes prestegjeld alle
residerte ved hovedkirken. Dette kan
ikke belegges med kilder fra
middelalderen, men mellom annet
beskrivelser fra 1600- og 1700-tallet og
nedskrevne lokale tradisjoner tyder på
at det var slik. Kirken på Trondenes var,
Dønnes kirke fra øst.
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Foto: Per Bäckström

Bodin kirke finner vi rester av to friser
med spissbuer murt inn i alteret, og
deler av profilerte spissbueformede
vindusomramminger ligger i dag bak
kirken. Spissbueformen i dør- og
vindusåpninger og i dekorasjoner blir
vanlige på 1200-tallet i Norge. I Dønnes
kirke ble skipets vestparti revet og bygd
om i 1865–1866, men vi vet fra
fotografier at vestportalen hadde
rundbueform. Dønnes kirke må likevel
dateres til tidligst omkring 1200, på
grunn av ornamentene på portalen,
såkalte hundetannsbånd (en frise med
små pyramideformede forhøyninger
etter hverandre). Dette er et motiv som
dukker opp i Trondheim domkirke helt i
slutten av 1100-tallet. I Dønnes finner vi
også nisjer til sidealtere på hver side av
åpningen inn til koret. Nisjene er øverst
avsluttet i en trekløverform, noe som
også er et 1200-tallstrekk.

Foto: Marit Bull Enger

sammen med ombyggingen av
Nidarosdomen, det eneste store
byggeprosjektet i Norge på 1300- og
1400-tallet. Det vitner om Nord-Norges
økonomiske særstilling i seinmiddelalderen, og om Trondenes sin store
betydning for erkebispesetet i Nidaros,
som disponerte inntektene fra
Trondenes og de omkringliggende
kirkene.

Forfatteren:

Sluttord
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Alterskapet fra Andenes kirke
Per Helge Nylund
Andenes i Vesterålen, en høstdag
omkring år 1500: Ei jekt kommer hjem fra Bergen
med korn og andre varer for vinteren. Lasten denne gangen er ekstra
rik; beskyttet av kornet i lasterommet ligger et praktfullt
alterskap til kirka i fiskeværet.

F

em hundre år seinere er det samme
skapet stilt ut på Tromsø Museum,
blant andre kunstgjenstander fra
nordnorske kirker. Det er et viktig
vitnesbyrd om det religiøse livet til våre
forfedre, og det kan fortelle ei annerledes
historie om vår nasjonalhelgen Olav den
Hellige.

forgylt, og har fire nisjer som inneholder
hver sin skulptur. Nisjene skilles av
slanke søyler, som kalles kolonnetter.
Hver kolonnette har en node, et lite
kapitélaktig utspring, midt på. Raden av
kolonnetter bærer fire buer. Over hver
av disse buene er det et masverk
(sprosseverk) med ornamenter.

Kirka på Andenes er siden middelalderen revet og bygget opp på nytt en
rekke ganger, sist i 1876. Da ble det
gamle alterskapet overdratt til Tromsø
Museum. I årene 1949–53 utførte
malerikonservator Per Gotaas
konservering og restaurering av skapet.
Han fjernet flere lag overmaling og fikk
fram de originale fargene og
forgyllingen. I 1961 ble skapet igjen stilt
ut for publikum, og har siden den gang
høstet mye beundring.

Den første av de fire skulpturene (til
venstre for betrakteren) er utstyrt med
bispeklær og bispestav, og må derfor
være en hellig biskop, kanskje enten den
engelske St. Thomas of Becket, eller St.
Nicolaus, sjøfarerenes skyts-helgen. Det
neste motivet er Vårherre som holder
Kristi legeme. Et slikt motiv er ikke
uvanlig i middelalderens kirkekunst, og
kalles for en nådestol. Til en slik
nådestol kan man finne flere figurer,
som for eksempel den Hellige Ånd. Som
vi skal se, er det mulig at også denne
nådestolen har hatt en figur til. Den
tredje skulpturen framstiller St. Olav.
Han er kledt i rustning, og har et beger
med lokk i høyre hånd. I den venstre har
han holdt stridsøksa si, Olavsbilen, men

Alterskapet har en corpus, en grunn,
kasseformet hoveddel, med to fløydører
som kan lukkes. Det hele står på et
fotstykke kalt predella. Både på predella
og på dørene er det malerier. Corpus er
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denne mangler nå. Han står på en drage
med mannshode. Noen mener at ansiktet
til St. Olav og ansiktet på dragen har
likhetstrekk, og slik symboliserer
dragen Olav Haraldsons hedenske liv
før han ble døpt. Figuren som står helt
til høyre i alterskapet bærer rustning og
har holdt et sverd – i dag er bare hjaltet
tilbake. Antakelig forestiller figuren den
hellige Magnus Erlendson, jarl av
Orkenøyene som ble drept av sin fetter i
1115.

Predella
På predella ser vi Kristus, enkelt kledt i
en grå kjortel. Ansiktet er framstilt
meget sjelfullt, det er talende og mildt,
samtidig som det har et myndig og
bydende blikk. Han holder et rikseple i
venstre hånd, mens den høyre er løftet
til en velsignende gest. Kristus flankeres
av de fire kirkefedrene. Alle bærer
tekstbånd, nærmest som snakkebobler i
en moderne tegneserie. Lengst til
venstre (for betrakteren) er Augustinus,

biskop i Hippo fra 395–430. På båndet
hans står det «Augustinus + Betrakt
Frelserens sårmerker». Neste person er
Gregorius, som ble pave i 590. Hans
inskripsjon lyder: «Gregorius + Kristi
lidelse gjenkalles i erindringen». Båndet
Kristus bærer har det kjente sitatet «Jeg
er veien, sannheten og livet». Til høyre
for Kristus ser vi Hieronimus, avbildet
som kardinal med den typiske hatten.
Hans bånd bærer teksten «Jeronimus +
Din lidelse, Herre, er det eneste
redningsmiddel». Den siste skikkelsen er
det ikke stort igjen av, men navnet hans
er bevart på tekstbåndet. Han er
Ambrosius, som ble biskop i Milano i
år 374.

Foto: Mari Karlstad, Tromsø Museum

Dørenes innsider
På hver av dørene er det malt fire bilder,
to over hverandre på innsiden og det
samme på utsiden. På innsiden ser vi
Jesu lidelseshistorie, den såkalte pasjon.
Øverst på venstre fløydør vises
hendelsen i Getsemane-hagen. Inn av
porten i bakgrunnen kommer det
soldater, anført av en mann med en
pengepung i hånden – det kan neppe
være andre enn Judas. Bildet under viser

Øverst: Alterskapet med dørene åpne.
I midten ser vi de fire treskulpturene.
Legg merke til dragen som St. Olav
står på – den har hans eget ansikt!
Nederst: Skapet var lukket i
fastetiden. På dørenes utsider ser vi
en lidelseshistorie, men det er ikke
Kristus som er hovedpersonen her.
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tornekroningen, der to menn bruker
stokker til å presse kronen ned på
Kristus’ hode. På den høyre døren ser vi
øverst Kristus, avkledt og bakbundet til
en søyle eller stolpe i Pontius Pilatus’
palass, mens to menn pisker ham til
blods. Nedenfor er korsbæringen til
Golgata framstilt. Mannen som hjelper
til og støtter opp under korset er Simon
av Cyrene.

Dørenes yttersider
På yttersiden av fløydørene er det også
framstilt en pasjon med pining og
korsfestelse. Lenge antok fagfolk at det
også her er Jesu lidelseshistorie vi ser,
men det later ikke til å stemme. For det
første er den korsfestede ikke naglet til
korset, men knytt opp med hele fem reip.
Det er heller ingen Maria Magdalena
eller Johannes til stede ved korsfestelsen,
men fire staselig kledde menn. Noen
pisking finnes heller ikke, men vi ser
den dømte bli slått med knyttnever av to
menn. Et viktig faktum er at hovedpersonen ikke har glorie. Dessuten har
han blondt hår og skjegg, mens Kristus
inne i skapet er mørkhåret. Det er god
«Do toghen ene de heyden naket vth
bunden em syn angesichte to,
vnde floghen ene an de Kennebacken,
vnde spreken: Du vormaldyende
Konnik raet to, wol floch dy, vnde darna
setteden se en de dorne kronen
vnde drukkeden se in sin houet, so det
det bloet aueral van em vloet,
vnde deden em ein ceptrum in syne
hand, vnde toghen em ein
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grunn til å stille spørsmål ved hvem vi
ser som den lidende.
En mulighet er at det vi ser er bilder fra
et pasjonsspill, ei forestilling der
menigheten dramatiserer lidelseshistorien. Dette var en vanlig måte å
forkynne evangeliet på i middelalderen.
Slik ble evangeliet lagt fram for
menigheten på en mer spennende og
forståelig måte enn ved messene, som i
katolsk tid bare var på latin. Ved
framføringen av Jesu lidelseshistorie
kunne man naturligvis ikke henrette en
skuespiller, så han måtte festes til korset
med tau, nettopp som vi ser det framstilt
her.

Den hanseatiske
Sankt Olav
Den nyeste teorien omkring bildene på
dørenes yttersider, kom svenske Patrik
Reuterswärd med i 1980. Han hadde
funnet en trykt tekst som han mente var
et manuskript til et pasjonsspill. I vår
sammenheng er funnet ganske
oppsiktsvekkende; en lavtysk tekst der
konnynklik kleyd an, vnde spreken: Seet
welk eyn Konnynk ys dyt.
Dar na bunden se ene an eyn Krüce,
dar he III.stunde ane henk in groter
wedaghe.»

Den lavtyske teksten som beskriver St.Olavs
pasjon. Etter Reuterswärd (1980).

pasjonen på utsiden av Andenes-skapet
beskrives i detalj. Vi kan lese om at
hovedpersonen får ørefiker «floghen ene
an de Kennebacken», og at han
tornekrones «setteden se em de dorne
kronen vp». Viktig er også beskrivelsen
av selve korsfestelsen; «Dar na bunden
se ene an eyn Krüce» (Løselig oversatt:
«Dernest bandt de ham til et kors»). Det
virker meget sannsynlig at denne
pasjonsteksten kan ligge til grunn for
maleriene.
Reuterswärd avslørte at dette ikke er en
tekst om Jesu lidelse, men en beskrivelse
av Hellig Olavs pasjon. I Norge er vi
vant med Snorres versjon; Olav den
hellige falt i slaget på Stiklestad 29. juli
1030. St. Olav var også en populær
helgen for hanseatene, og det oppsto en
ny legende om St. Olav, hvor hans
endelikt er betydelig annerledes enn hos
Snorre. Hanseatenes versjon forteller at
Olav ble tatt til fange av sin halvbror
Harald jarl, og bedt om å avsverge seg
sin kristne tro. Olav nektet, og forbannet
Harald og hans medsammensvorne.
Harald lot da Olav gjennomgå de samme
lidelser som Kristus ble utsatt for. På
korset ba Olav til Gud om særlig
beskyttelse for alle sjøfarende kjøpmenn.
Hanseatene, med sin store handelsflåte,
ville nyte godt av en slik forbønn.
Legenden sier også at St. Olav hadde
fått et varsel på forhånd; Kristus hadde
vist seg for ham og sagt «gjennom din
bror skal du lide det jeg led for din
skyld, men deretter skal du komme til
meg i glede og få lønn for ditt arbeid».
I fastetiden var skapet lukket, slik at
menigheten fikk se St. Olavs pasjon.

Første påskedags morgen åpnet presten
skapet, og figuren av St. Olav kom til
syne, plassert ved siden av Gud Fader
og Kristus. Løftet om belønning var
oppfylt, og menigheten fikk bekreftet at
legenden var sann. Legenden gir også en
annen forklaring på demonen St. Olav
trår på; det er den dragen som reiste seg
fra asken etter likbålet der Harald
forgjeves forøkte å brenne Olavs kropp.
Dragen tok livet av Harald og mange
andre hedninger, og dette tegnet fikk
resten av Olavs fiender til å omvende
seg til kristendommen.
Teksten til St. Olavs-pasjonen er trykt
første gang i 1492, og det stemmer godt
med dateringen av skapet til ca. 1500. Et
av spørsmålene som reiser seg, er
hvorvidt dyrkingen av denne tyske St.
Olavs-legenden fant sted også i
Vesterålen.

Foto: Stein Antonsen, Tromsø Museum

En liten forfløyen
engel
Ut over de figurene som allerede er
nevnt, ser det ut til at nok en liten
skulptur hører til i Andenes-skapet,
nærmere bestemt i Nådestol-gruppen.
Bestyreren av museets oldsakssamling,
O. M. Nicolaissen, nevner i sin
beskrivelse fra 1907 at det skal sitte
«ved Faderens føtter en liten kvinnelig
figur, der formentlig forestiller en
engel». Denne lille figuren ligger i dag
lagret i magasinet. Den har rester av
kobbervinger, og en pinne i ryggen som
utgjør festet til skapet. Det er et hull
nederst på Vårherres kappe, og et forsøk

i 1997 viste at den vesle engelen virkelig
passer der. På figuren av Kristus er det
malt blod som renner nedover, og
kanskje har engelen holdt fram en kalk
for å samle opp blodet, et motiv som
ville forberede menigheten til
nattverden. Dessverre er den lille
engelen i dag uten hender, så vi vet ikke
om den har holdt noen kalk.

Hvorledes kom
skapet til Andenes?
Den hanseatiske kirkekunsten som vi
finner i Nord-Norge har sammenheng
med handelsforbindelsene i
seinmiddelalderen.
Allerede på 1300tallet etablerte
hanseatiske
kjøpmenn seg i
Bergen, og de fikk
monopol på handelen
med Nord-Norge.
Tørrfisk dominerte
som eksportvare, og
nordlendingene
kjøpte nødvendige
varer som korn og
salt hos hanseatene.
Når handelen gikk
godt, ga den det
økonomiske
overskuddet som

skulle til for å kjøpe kostbare
gjenstander som Andenes-skapet. På
den tiden skapet ble laget var Andenes
et fiskevær i vekst med relativt godt
økonomisk overskudd. Kirka på stedet
har nok fått ei utsmyk-king som sto i stil
med velstanden. Fremdeles i dag står et
krusifiks i kirka, som menigheten har
tatt vare på i mer enn fem hundre år.
Når en gammel og nedslitt kirkebygning
ble revet, flyttet man inventaret inn i
den nye kirka, og slik har alterskapet
overlevd på Andenes siden ca. 1500. Det
er ikke så lang tid fra skapet ble laget til
reforma-sjonen kom (i 1537), men
overmalinga viser at skapet var i bruk i
lang tid etter at protestantismen var
innført.

Denne lille englefiguren har kanskje
holdt en kalk for å
samle opp Kristi
blod.
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Alterskapet fra Andenes er laget av
eiketre, som gir oss en pekepinn mot
Lübeck i Nord-Tyskland, hvor en
laugsbestemmelse sa at alle kunstgjenstander til kirkene måtte lages av
eik. I Lübeck var det flere verksteder
som laget kirkekunst. Under ledelse av
en mester gjorde forskjellige fagfolk
hver sin del av arbeidet: Snekkeren laget
selve skapet, treskjæreren skar
skulpturene, forgylleren la på bladgull
og maleren skapte maleriene. Dessuten
hadde verkstedene mange læresveiner
som skulle få prøve seg. Vi må anta at
flere personer har arbeidet sammen om
Andenes-skapet, og at bare skulpturene
og det vesentligste ved maleriene er
utført av mesteren. Flere detaljer ved
maleriene gir oss en pekepinn om dette,
for eksempel i scenen fra Getsemanehagen, der Kristus er omhyggelig utført,
mens Judas og de romerske soldatene i
bakgrunnen røper en mindre trenet
hånd.

Hvem kan
kunstneren være?
Hvem som har vært mester for skapet,
har ingen kunsthistoriker til nå villet si
med sikkerhet. I den sparsomme
litteraturen er det foreslått fire
kunstnere. Tre av dem er Benedictus
Dreyer, Henning van der Heide og
Herman Rode, men det er vanskelig å
finne støtte for at noen av disse virkelig
laget skapet. Det fjerde navnet er Bernt
Notke. Av hans alterskap er flere bevart;
de mest kjente finner vi i Århus i
Danmark og i Reval i Estland. Ingen av
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de nevnte kunstnerne har laget
treskulpturer som vi kan sette i direkte
forbindelse med Andenes-skapet. Skapet
har trekk som uten tvil er typiske for
Lübeck-arbeider, ansiktene er skarpt
karakteriserte og sterkt individuelle, og
både male- og forgyllingsteknikken er
av høy kvalitet. Vi kjenner til et
tyvetalls navn på billedhuggere og
malere fra Lübeck omkring år 1500.
Sannsynligvis står en av disse bak
skapet, men man har ennå ikke kunnet
gjøre overbevisende sammenligninger
med Andenes-skapet. Men forskningen
på treskulpturer går videre, og det er
ikke umulig at man i framtida vil finne
nytt sammenligningsmateriale ett eller
annet sted i Nord-Tyskland. l
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Grosch-kirker i nord
Ingebjørg Hage
I Nord-Norge har vi en rekke fine kirker tegnet av
arkitekt Grosch, den mest betydningsfulle arkitekten i Norge i første
halvdel av 1800-tallet. Tromsø domkirke er den største og mest kjente – men rundt i
landsdelen, spesielt i Troms og Finnmark, ble det bygd kirker etter Grosch sine
tegninger i en tredveårsperiode midt på 1800-tallet.
rkitekt Christian Heinrich Grosch
(1801–1865) hadde sin utdannelse
fra Tegneskolen i Christiania og fra
Kunstakademiet i København, der han
var ferdig i 1824. Han bosatte seg i
Christiania der han var stadskonduktør
(byarkitekt) og i tillegg hadde han
mange private og offentlige oppdrag.
Det mest kjente av hans arbeider er
Universitetet i Christiania, som vi
fortsatt kan se ved hovedgata i Oslo,
Karl Johansgate. Grosch var en meget
produktiv arkitekt, og han tegnet en
rekke kirker i Nord-Norge, den første i
1841 og den siste vel 20 år seinere. I
1851 fikk vi en ny kirkelov som gjorde
at det ble bygd mange nye kirker, loven
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krevde at kirka skulle ha plass til 3/10
av menigheten.
I landet som helhet er det omlag seksti
kirker som en mener Grosch har tegnet, i
Nord-Norge er det tilsammen seksten,
femten av dem ble bygd og ni står
fortsatt. Kjelvik, Sørreisa, Sør-Varanger,
Hasvik, Vadsø og Vardø er alle brent
eller tatt av uvær, mens Tjeldsund er
forlenget og bygd så mye om at den ikke
kan sies å være Grosch-kirke lenger.
Ulsfjord er også ombygd, men har
størrelse og form som da den ble
innvidd i 1862. Alle så nær som ei av
kirkene i Nord-Norge var trekirker, bygd
i lafta tømmer og kledd med panel

Grosch-kirker som ble tegnet for Nord-Norge – planform / kirker / år for innvielse:
- Åttekantplan
- Langstrakt åttekantplan
- Langplan

3 kirker
1 kirke
10 kirker

- Langplan med små korsarmer 2 kirker
Tilsammen
16 kirker

(Dverberg 1843, Kjelvik 1844, Sørreisa 1844)
(Sør-Varanger 1862)
(Tjøtta 1851, Målselv, Balsfjord 1856,
Nordreisa 1856, Kistrand 1856, Nesseby 1858,
Hasvik 1861, Tromsø 1861,Ulsfjord 1862,
Tjeldsund 1863)
(Vadsø 1861, Vardø 1869)
derav ei (Målselv) som ikke ble bygd

utvendig. Unntaket er Tjøtta som ble
bygd i stein. Oversikten viser at det var
stor variasjon i plantype, selv om
langkirka dominerte. Attenhundretallet
var også et århundre med stor variasjon
i stiluttrykk, både når det gjaldt kirker
og andre bygninger. I første halvdel av
århundret var det den klassiske arven
som dominerte, med klassisismen og
empiren. Romantikken, med svermeriet
for middelalderen, dominerte i andre
halvdel. Grosch-kirkene i Nord-Norge
følger dette mønsteret.

Åttekantkirker
Den åttekanta Dverberg kirke i
Vesterålen, ble tegnet i 1841 og innvidd
høsten 1843 (se kart s. 49). Den har
empirestilens form og detaljer.
Dverbergkirka er konsentrert og rein i
plan og form, ved at koret er trekt inn i
åttekanten og kirkeklokka er plassert i
en åttekanta takrytter med spir på
toppen av det åttekanta pyramidetaket.
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mening om plasseringen av prekestolen.
I åttekanta kirkerom var det vanlig å
plassere den over alteret, som i Hadsel
kirke, men det ønsket ikke sognepresten
i Dverberg. I 1841 kom det så beskjed
fra departementet om at Dverberg kirke
skulle oppføres i «ottekantet Grundform
med Tårn eller Spir».
Grosch fikk 20 spesiedaler for å
utarbeide tegningene til Dverbergkirka,
og vi vet dermed at det ble laget egne
tegninger til den. Det var sannsynligvis
de samme tegningene som ble brukt ved
bygging av den åttekanta Sørreisa kirke
i Troms i 1842–1844, da den var meget
lik. Den brente i 1987. Den åttekanta
kirka i fiskeværet Kjelvik i Finnmark ble
bygd omtrent samtidig med Sørreisa,
innvidd i 1844, etter tegninger som var
litt endret i forhold til Dverberg.

Den åttekanta formen, den polygonale
sentralkirka, ble i siste halvdel av 1700tallet og første del av 1800-tallet regnet
for å være spesielt bra egnet for kirker.
Det var tanken om et felles rom for prest
og menighet, der det var gode forhold
både for å se og høre det som presten sa
og gjorde, som slo gjennom. Den nye
formen kunne bygges i tradisjonell
konstruksjon – lafting.

Langstrakt
åttekantkirke
Sør-Varanger kirke lå omtrent så langt
øst det går an å komme i Norge. De to
tegningssettene i Riksantikvarens arkiv
med påskriftene «Varangerfjord» og
«Syd Varanger ved Svartaxlen» må ses
sammen. I en fase i diskusjonen om
kirke i Sør-Varanger var Svartaksla på
østsiden av Bøkfjorden aktuell
lokalisering. Kirka kom imidlertid til å
bli bygd på et nes som stakk ut innerst i
Bøkfjorden, det neset som seinere skulle
bli hetende Kirkenes.
En sammenligning av de to utkastene
viser at det kun er lengden, takvinkelen
og utformingen av vinduene som skiller
dem. Og det skulle bli det korteste
utkastet, på tegningen gitt betegnelsen
«Syd Varanger ved Svartaxlen» som
skulle bli bygd. Kirka sto ferdig i 1862,
og var hovedkirke i Sør-Varanger til den
ble bombet og brent i 1944. Den var
oppført av byggmester Løkke i Tromsø,
Dverberg kirke. Åttekantkirke tegnet
av arkitekt Grosch i 1841.
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Foto: Tromsø museum, nyere kulturhistorisk avdeling

Vi skal se litt på historien bak Dverberg
kirkes utforming. I 1837 ble det vurdert
om den gamle langkirka på Dverberg
kunne repareres, og i innberetningen til
departementet står det at den er meget
dårlig, samt at befolkningen ønsker seg
ei ny kirke i åttekanta form. Hadsel
kirke som ligger i nærheten, var blitt
oppført i åttekantform i 1824. Etter to år
(1839) kom det svar angående ny kirke
på Dverberg, og i brevet står det at den
gamle kirka kunne rives og en ny
«opføres i dens Sted af Træ, i ottekantet
Form uden Tårn». Men sognepresten i
Dverberg skrev tilbake og sa at det
måtte være tårn, fordi «Dverbergs
kirketårn hidtil har været såkaldet Meed
eller Mærke for seiladsen her på Stedet,
og at det derfor måtte kunde
avstedkomme Søforlis, dersom Kirken
blev opbygget uden tårn.» (Solhaug
1993, s 43–44). Sognepresten hadde også

som også hadde bygd Dverbergkirka
noen år tidligere.
Tegningene viser en langstrakt åttekantform, med tårn over hovedinngangen på
den ene kortsiden og korutbygg med
sakristi på den andre. Tårnet er sterkt
stavkirkeinspirert – med det ene taket
over det andre. Fra første halvdel av
1850-tallet finnes det tegninger til
spesielt to kirker i Nord-Norge som viser
at Grosch var meget opptatt av
stavkirkemotivet; i tillegg til kirka i SørVaranger var det spesielt Målselv kirke i
Indre Troms, som ikke ble bygd.

Langkirker
I Nord-Norge ble det bygd mange
langkirker etter Grosch-tegninger på
1850- og 1860-tallet. Nesten alle ble bygd
i lafta tømmer og kledd med panel
utvendig. I Finnmark var det Kistrand
(1856, står fortsatt), Nesseby (1858, står
fortsatt) og Hasvik (1861, brente i 1944).
I Troms var det Balsfjord (1856, står
fortsatt), Nordreisa (1856, står fortsatt),
Tromsø (1861, står fortsatt) og Ulsfjord
(1862, står fortsatt men ble endret etter
skade i 1937). I Nordland var det Tjøtta
som ble bygd i stein (1851, står fortsatt)
og Tjeldsund (1863, ombygd og totalt
endret i 1899).

Sør-Varanger kirke. Langstrakt
åttekantkirke, ferdig bygd i 1862 og
brente i 1944.
Arkitekt Grosch sin tegning av plan
og fasade, original i Riksantikvarens
arkiv, Oslo. Nedfotografert.
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Langkirker med
korte korsarmer
Vadsø kirke var ei stor langkirke med
korte korsarmer. Et litt lavere og
smalere kor formet som en halv oktogon
var føyd til i øst og et høgt tårn var føyd
til i vest. Det var innganger i tårnfoten
og i korsarmene. Tårnet var bygd opp
av tre separate deler med egne tak som
var satt opp på hverandre. De store nygotiske vinduene i korsarmene var
karakteristiske for kirka. Vardø kirke
ble bygd noen år seinere. I størrelse,
form og utseende minner den meget om
Vadsø, og kan være bygd etter de
samme tegningene, eventuelt justerte
tegninger. Den nye kirka i Vardø var
under planlegging fra 1862 og
grunnsteinen ble lagt i 1867. Da hadde
Grosch allerede vært død i to år.

Avslutning
Grosch sine trekirker og kirkeprosjekter
i Nord-Norge viser stor variasjon i plan,
form og detaljer. Planformen er reine
åttekantkirker, langstrakt åttekantkirke,
langkirker og langkirker med korte
korsarmer. De reine åttekantkirkene ble
bygd på 1840-tallet. Langkirkene,
inkludert den langstrakte åttekantkirka,
ble alle bygd på 1850- og 1860-tallet.
Langkirkene med korte korsarmer ble
bygd på 1860-tallet. Grosch laget to
mønstertegninger for kirker, begge ble
Begge bildene: Balsfjord kirke fra
1856. Langkirke med tårn over
inngangen, tegnet av arkitekt Grosch.
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Foto interiør: Riksantikvaren. Foto eksteriør: Kulturvernavdelinga i Troms fylkeskommune

Balsfjord kirke ligger på Tennes og er
godt synlig fra store deler av
Balsfjorden. Det er ei langkirke med et
smalere og lavere kor i øst og tårn med
den eneste inngangen i tårnfoten, i vest.
Høgden på skipet framheves av de
høgreiste vinduene, adskilt av de
innkledde strekkfiskene. Det som
spesielt gir kirka særpreg er det
høgreiste avtrappa tårnet, kronet av ei
trekledd tårnhette med spir og vindfløy.
Det kan vel ikke være tvil om at vi også
i dette tårnet ser motiver fra stavkirkene. Den store tofløya inngangsdøren er delt opp i et spesielt mønster.
Det er mellom annet dette mønsteret
som gjør at et tegningssett uten navn i
Riksantikvarens arkiv kan identifiseres
som Balsfjord kirke.

godkjent av departementet i 1851 og
utgitt i 1854. Den ene er ei langkirke i
stein og den ligner på Tjøtta kirke, men
Tjøtta var bygd tidligere. Den andre
mønstertegninga er for ei kirke bygd i
trekonstruksjon og med planen i åttekant, altså ei sentralkirke. Men ingen av
Grosch-kirkene i Nord-Norge ble bygd
etter mønstertegninger eller typetegninger, alle ble bygd etter tegninger
laget spesielt for stedet og menigheten.
Unntaket er den reine åttekantkirka som
ble bygd i Dverberg, der det antagelig
var de samme tegningene som ble brukt
i Sørreisa, og litt endrede tegninger som
ble brukt i Kjelvik.
Grosch viser stor oppfinnsomhet i måten
å stive av lafta trevegger. På 1800-tallet
var det et teknisk og konstruktivt
problem å lafte kirker med langvegger
som var mer enn omlag fire meter lange,
og problemet ble større som kirkene økte
i lengde. Skipet i Tromsø-kirka er omlag
30 meter. Strekkfisker innkledd som
pilastere eller reine strekkfisker er brukt
i de fleste kirkene, som Nesseby, Vadsø,
Nordreisa, Balsfjord og Tromsø. I de
største kirkene, Tromsø, Vadsø og
Vardø er de korte korsarmene (som i
Tromsø kun inneholder trafikkareal og
birom) i tillegg med på å stabilisere
konstruksjonen. I Nordreisa var
sakristiboksene og vindfangene nederst
i skipet (men som ikke ble bygd) tenkt
på samme måte, og i Kistrand
sakristiene.
Grosch skiftet mellom stilartene, og når
vi ser på kirkene skjedde det en endring
fra omlag 1840 til omlag 1860. De første
kirkene var preget av klassiske

stilidealer (empirestil), men så ser vi
utover på 1850-tallet at gotikken
kommer inn og før 1860 hadde Grosch
lagt grunnlaget for de nygotiske
trekirkene. Grosch sine langkirker fra
siste halvdel av 1850-tallet skulle
nærmest bli prototypen for den norske
ny-gotiske trekirka. Bortsett fra at
takvinkelen ble brattere seinere i
århundret og sakristiet ble lagt til ved
siden av koret, hadde Grosch allerede
med Balsfjord kirke (1856) skapt den
enkle kvite kirka som vi alle syns vi
kjenner og har sett overalt. l
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Lofoten i billedkunsten fram
til 1920–årene
Per Posti
Tidlig på 1800-tallet ble Lofoten betegnet
som stygt og helt «blottet for naturskjønhed». Mot slutten
av århundret forandret dette seg, mye takket være Bjørnsons oppfordring til
kunstnere om å reise nordover. På 1870-tallet ble derved Lofoten
«oppdaget» som motiv i billedkunsten.
pp gjennom middelalderen var
forestillingene om Nord-Norge
preget av overtro og mystikk. Både på
land og hav bodde det underlige, ofte
groteske vesener, med store
hoggtenner og digre øyne.
Den første kjente billedlige
framstilling av Ultima
Thule – det ukjente land
i nord – er fra 1539. Da
utga den svenske
erkebiskop Olaus
Magnus et fantastisk
kart over Norden, hvor
mye av middelalderens
overtro gjenspeiles. Her
finnes enorme sjøormer og
andre uhyrer i ferd med å sluke
store skip; særlig utenfor den fryktede
Moskenesstrømmen, ytterst i Lofoten,
står uhyrene i kø for å sikre seg en
godbit. I hans beskrivelse over Norden
fra 1555 er strømmen også avtegnet, her
med flere båter som er i ferd med å bli
slukt i det fryktede havsvelg. Ingen av

O

18

Norges naturfenomener har opp
gjennom tidene vært viet så mye
oppmerksomhet som nettopp denne
malstrøm.

I de neste 300 årene begrenser
billedframstillingene fra Lofoten seg til
en del kart, plansjeverk og bokillustrasjoner, ofte med Moskenesstrømmen
som motiv. Kirstine Colban (1791–1863),

datter til prost Erik Andreas Colban i
Vågan, var et «vendepunkt». Fra rundt
1810 tegnet og malte hun akvareller fra
flere steder i Nord-Norge, særlig fra
Kabelvåg og Tromsø. Kirstine
Colban er den første
lofotværing man kjenner

Den svenske
erkebiskop Olaus
Magnus ga i 1555 ut
«Historia om de
nordiska folken», og
denne tegningen er fra
boken. Han omtaler
Moskenesstrømmen og skriver
at mellom Røst og Lofoten «är ett så
stort svalg, eller snarare Charybdis,
att det plötsligt kringsvallar och i ett
ögonblick uppslukar de sjöfarande
som ovarsamt nalkas, i det
styrmannen förlorar sin kraft och
rådighet.»

som har fått sine bilder bevart for
ettertiden.

styggeste...» Blom var her på linje med
de fleste andre som besøkte Lofoten på
denne tiden, og kunstnerne uteble.

laget flere hundre litografier, hvorav to
fra Lofoten, fra Svolvær og Skrova.

«Så blottet for naturskjønhed»

En kunstner som likevel fant NordNorge interessant, var Peder Balke
(1804–87) fra Helgøya i Mjøsa. Fem år
etter Blom var han på studietur i de
nordligste landsdelene. Han malte bilder
fra Vardø, Nordkapp, Stetind og flere
andre steder, men var neppe i Lofoten.
Ingen av de etablerte kunstnerne fulgte
etter til Nord-Norge, foreløpig. På slutten
av 1830-tallet seilte imidlertid den
franske korvetten La Recherche på flere
vitenskapelige tokt langs norskekysten.
Foruten forskjellige forskere befant det
seg også en del kunstnere om bord. På
grunnlag av skissene fra turen ble det

«Som midt i en
levende handling»

Foto: Thomas Røjinyr

Utover århundret ble de nordlige
landsdeler i økende grad oppsøkt av
reisende som var ute i forskjellige slags
ærend. Amtmann G. P. Blom foretok i
året 1827 en reise i Nord-Norge. I hans
reisebeskrivelse heter det: «Lofoten er så
blottet for naturskjønhed, som vel
muligt. De steile høie klipper gåe lige
ned i havet og lade kun sjelden plads for
et eenligt huus», og videre: «Hvilket af
disse steder der et det smukkeste, kan
ikke blive spørgsmål om, men det

Midt på 1800-tallet blomstret
romantikken i Norge, og man begynte å
se på naturen med nye øyne. Det som
tidligere hadde vært stygt, steilt og
svart, ble nå vakkert, storslagent og
eksotisk. På denne tiden utvidet også
dampskipene sine ruter på Nord-Norge
og gjorde veien mer farbar for de
reisende. Litt etter litt ble dermed de
nordlige landsdeler og særlig Lofoten
«oppdaget». Midnattssola som tidligere

Kirstine Colbans prospekt
fra Kabelvåg i Lofoten, malt
i 1809. I forgrunnen ses
kirkegården, prestegården
med alle sine hus samt den
forrige kirken, som ble
bygg i 1798 og sto i rundt
hundre år. Bukta bak
kirketårnet er Kirkvågen.
De to nærmeste fjelløyene i
bakgrunnen er Lille Molla
til venstre og Skrova til
høyre. Fra sitt utsiktspunkt
på Kirkehøyden har nok
Stine Colban til en viss grad
kunne ha observert jordas
krumning, men her må den
være sterkt overdrevet.
Akvarell. 30 x 46 cm.
Tilhører Lofotmuseets
samlinger.
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I 1869 reiste den engelske billedkunstneren Elijah Walton gjennom
Nord-Norge, og han laget en rekke vakre
tegninger, også fra Lofoten. Men den
som virkelig satte fart i sakene, var
forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson. Han
ble lokket til «Nordlandene og
Finnmarken» av utenlandske
beretninger, og samme år som Walton
reiste han med dampskipet nordover.
Han ble svært begeistret for det han så,
og senere på høsten ga han i En ny
feriefart en meget entusiastisk og
engasjert skildring fra turen:

…men fjellformene er så forrevne at
intet billede i min sjæl fra mytologiens
eller Bibelens eller dramaets kreds slår til
for ret at utsige den forstenede
bevægelse jeg så på, den truende
kjæmpeorden, den rolige rædsel, den
tusentaggede mangfoldighed i denne
eneste gydning av sten. Man kan værge
sig den første stund, kanskje den første
dag, og prøve at holde det på skjønhetens
avstand, men når det blir ved i døgn, og
like stort enten man seiler til eller fra, så
føler man – tilsist i den døde natur en
spænning som midt i en levende
handling.
Bjørnson oppfordret forfattere og malere
til å dra nordover, og fra 1870-årene
besøkte en rekke kunstnere Lofoten. En
av disse var maleren Adelsteen

Normann (1848–1918) fra Vågøya ved
Bodø. Han spesialiserte seg på
romantiske fjordlandskaper gjerne med
en liten dampbåt eller seilbåt på det
speilblanke hav. Lyset spilte en stor rolle
i Normanns bilder, og han var av de
første norske kunstnere som «oppdaget»
midnattssola som motiv.
Adelsteen Normann hadde en fire år
yngre fetter, Ole Juul (1852–1927), som
var født og oppvokst ved Henningsvær i
Lofoten. Da Normann så hans talent for
tegning og maling, anbefalte han Ole å
studere i Düsseldorf. Dette var sist i
1870-årene, og Normann bodde selv i
den idylliske Rhinbyen på den tiden.
Senere reiste de to fetterne sammen på
studieturer til Lofoten og andre steder i
Nord-Norge. Juul slo imidlertid ikke
gjennom med sine Lofotmalerier, og fikk
liten betydning som maler på dette
tidspunkt. Han var muligens for «snill» i
sine motiver, ofte rolige, stemningsfulle
kystbilder, uten spenning eller
dramatikk. Annerledes var det med
romantikeren Normann. Med sine
storslagne fjell og fjorder, ofte med
delvis oppkonstruerte stemningsmotiver, var han en etterspurt maler,
særlig i Tyskland.
I 1922 ble det hos kunsthandler
Blomqvist i Oslo stilt ut en del studier
«Trollfjorden» glir inn i rekken av
Adelsteen Normanns storslagne og
delvis oppkonstruerte fjordbilder,
med steile fjell, speilblankt hav med
et par båter og en liten fiskerhytte på
et lavt nes.
Olje på lerret. 64x96,5 cm. Privat eie.
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Foto: Tor Waageng, Yrkesfoto, Bodø.

hadde vært en plage og ødelagt
nattesøvnen for de reisende, ble nå en
attraksjon. «Midnattssolens land»
etablerte seg som turistmål.

og skisser av Ole Juul. En nordmann
hadde kjøpt bildene i en forretning i
Düsseldorf, hvor de i sin tid var blitt
levert til innramming av Adelsteen
Normann. De ble liggende uavhentet, og
man antok at kunstneren var død.
Dyktige journalister klarte å oppspore
den over 70 år gamle Ole Juul, som da
bodde ved havgapet i Trøndelag.
Dermed ble han «oppdaget» på sine
gamle dager på grunnlag av sine
ungdomsarbeider. I 1924 ble det holdt en
stor Ole Juul-utstilling i Trondhjems
Kunstforening. Styret hadde dratt til den
ensomme, gamle maler ute på Ørlandet
og valgt ut 250 malerier, studier og
skisser. Juuls naturfølelse og hans
poetiske tolkning av møtet mellom
himmel og hav slo godt an hos
publikum, og utstillingen ble en stor
suksess. Han fikk imidlertid ikke
langvarig glede av sitt gjennombrudd
som kunstner – han døde tre år etterpå.

Lofotens maler
Gunnar Berg (1863–93) fra Svolvær var
et annet talent som fikk hjelp av
Adelsteen Normann. Han hadde noe av
samme «lidelseshistorie» som Normann,
i og med at han av sin far ble sendt
sørover for å ta handelsutdannelse. Men
som Normann, ønsket Berg å ofre seg
for malerkunsten, og han la nok mer sjel
i sine private tegnetimer enn i debet og
kredit på handelsskolen i Bergen.
Normann var en god venn av Gunnar
Bergs far, og han rådet handelsmann
Berg til å la sønnen begynne på
kunstakademiet i Düsseldorf. Fra 1883
og til sin død studerte og arbeidet Berg i

Düsseldorf og Berlin. Men om somrene
og under Lofotfisket var han hjemme i
Svolvær. Med stor glød malte han sin
kjære hjemby fra alle vinkler og kanter.
Hus, båter, fiskere, fjell og hav i
sommer- eller vinterdrakt ble
hovedingrediensene i hans bilder. Han
elsket nordlandsbåten med sine smekre
linjer, og ble aldri lei av å male denne
«seilende skulptur». Berg var en dyktig
folkelivsskildrer, og en del av hans
bilder har stor kulturhistorisk verdi,
særlig hans syvdelte maleri Slaget i
Troldfjorden. Han var til stede ved
denne historiske begivenhet, og laget
skisser fra de forskjellige situasjoner
som oppsto. I sitt store maleri som
henger i Rådhussalen i Svolvær, har
Berg udødeliggjort hendelsen i
billedkunsten, som Johan Bojer har gjort
det i litteraturen (Den siste viking).
I 1889 holdt Gunnar Berg en stor
separatutstilling i Studentersamfunnet i
Kristiania, og hans 150 malerier, studier
og skisser ble godt mottatt.
Kunsthistorikeren Andreas Aubert
hevdet imidlertid at Gunnar Berg
manglet egenart; det meste han kunne
hadde han fra maleren Otto Sinding
(1842–1909):
Det er en underlig Skæbne dette at være
født paa et saa malerisk sted som
Svolvær – reise ud for at blive Maler –
netop for at komme hjem igjen og skildre
den Natur og det Folkeliv, som fra
Barndommen var hans – og saa ved sin
Hjemkomst finde alt sammen erobret af
en anden, til og med af en saa rivende
Erobrer som Otto Sinding. Det blev
Sinding, ikke Gunnar Berg, som drog

frem for os Lofotens Bedrift med den
storslagne Natur til Baggrund. Og han
blev Sindings Elev og laante Sindings
Haandlag og Sindings syn, og de Prøver,
han lod os se paa sit Arbeide, gav os
enkeltvis, som de kom, for det første
bare Indtrykket af en Eftersnakker.
Foranledningen var at Gunnar Berg
hadde invitert den 20 år eldre Sinding
hjem til Svolvær vinteren 1886. Sinding
hadde også tidlig på 1880-tallet vært på
reise i Lofoten, og flere av hans
hovedverker ble til i denne tiden. På
etterjulsvinteren 1886 kom han igjen til
Svolvær, og han og Berg malte en del
sammen. De var selvsagt til gjensidig
inspirasjon, men å påstå at Gunnar Berg
kun var en «eftersnakker», var i
drøyeste laget. Berg tok også kritikken
tungt og holdt ikke flere separatutstillinger i Norge.

«Et billede fra en
eventyrfantasi»
På denne tiden var det flere etablerte
kunstnere som besøkte Lofoten. Høsten
1887 reiste Theodor Kittelsen
(1857–1914) på besøk til sin søster og
svoger på Skomvær, ytterst i Lofoten.
Herfra gjorde han flere turer til de andre
Lofotøyene, og han tegnet og skrev ned
sine opplevelser og inntrykk. Senere ga
han ut bøkene Fra Lofoten og
Troldskap. Her tolker han Lofotnaturen
på en helt ny måte, og hans
pennetegninger er fulle av mystikk og
folketro. Kittelsen så nok draugen mer
enn en gang under sitt halvannet år

21

lange opphold. Dette «kom til å sette
dype merker i hans sinn og på
avgjørende vis prege hans kunst». En
sommerdag i Raftsundet skildrer
Kittelsen slik:
Aldrig har jeg set saa friske Farver! De
hvide Fonner i de blaa Fjelde, og det
grønne saa saftig grønt. I lysende
Flekker og Straaler kastes Speilbilledet
tilbage af den stille Fjord. Det er et
Billede fra en Eventyrfantasi, her maa
Stedet være, hvor Prinsessen blev
bergtagen.

«Vanskelig –
vanskelig å male
dette»
Året 1896 kom en annen av de
store norske kunstnerne til
Lofoten. Det var Christian Krohg
(1852–1925). Han sto ved rekka på
dampskipet og nikket
gjenkjennende til Kittelsens og
Normanns motiver. Da han
nærmet seg Svolvær, skiftet han
over til Sindings og Bergs motiver,
og under innseilingen, mens tåken
lettet, skrev han:

Den svenske billedkunstner
Anna Boberg besøkte Svolvær
ca. 30 ganger i perioden
1901–34. Hun samlet stoff til
sine bilder, og gjorde Lofoten
kjent gjennom utstillinger ute i
Europa. Her ses hun med sitt
selvkonstruerte, mobile staffeli.
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Endelig ble de øverste knivskarpe spisser
fri og lå nu mot den dype blå himmel,
hvori tåken øyeblikkelig druknet. Ja, det
kan ikke nektes – et imponerende syn:
Det reneste av det rene, det koldeste av
det kolde, det dydigste av det dydige, det
fornemste man kan tenke seg, altere for
ensomhetens gud og kyskhetens
guddommelige uberørthet. Vanskelig –
vanskelig å male dette! Å få frem
høyheten, storheten og naturens
ubønnhørlige, ubarmhjertige ro og

likegyldighet. Men det lar seg gjøre, og
oppgaven er stor.
Krohg malte ikke mange bilder fra
Lofoten, men hans Lofotbrev og
Begravelse i Nordland er til gjengjeld
blitt viden kjent. I 1890-årenes
stilbrytning innen norsk malerkunst er
han her en klar eksponent for realismen.
Han går inn på motivene omtrent som
en portrettfotograf, og benytter ofte
andre og mere dristige vinkler enn sine
forgjengere. Dette hadde
sannsynligvis sammenheng med
at fotografiet på denne tiden for
alvor var i ferd med å slå igjennom
i Norge. Krohg brukte da også
kamera som redskap i sine
motivstudier.

«Hit måste jag
komma tillbaka...»
Fem år etter Krohgs Lofotreise sto
en svensk malerinne ved rekka på
dampskipet på vei inn til Svolvær.
Hun hadde ikke Kittelsens,
Sindings eller Bergs motiver å
sammenligne med, men ble likevel
overveldet av den storslagne
naturen. Det var Anna Boberg
(1864–1935), og hun skulle få mye
å si for kunstnermiljøet i Lofoten.
Hennes mann Ferdinand skrev i
sin dagbok:
Blank sol hela natten, fastän mest
dold av de i norr liggande
fjällmassiven, blickstilla hav (…)
Och när vi så började skymta

Lofoten-fjällen långt i fjärran mellan
fjällöarna Store och Lille Molla, blev
Anna fullkomligt slagen av häpnad och
hänförelse – hon bara försjönk i en stilla
tillbedjan: – här har jag varit förr, här
hör jag hemma, det här känner jag
förut, det här är mitt, här måste jag
vara, hit måste jag komma tillbaka...

Foto: Øystein Thorvaldsen

Og Anna Boberg kom tilbake. Mer enn
30 ganger besøkte hun Svolvær, både i
vinterstormer og i midnattssol. I 1912
bygde hun atelier på en knaus på Kjeøya
ved innseilingen til byen. Dette ble et
naturlige samlingssted for svenske
kunstnere som ble «lokket» til Lofoten
av Bobergs bilder. Hun la derved ned
grunnsteinen til et norsk-svensk
kunstnersamarbeid som har vart helt
fram til i dag. I 1934 forærte hun
Boberghytta til Bildende Kunstneres
Forening, men da krigen kom ble den
revet av tyskerne.

etter gang, både sammen med elever og
kolleger. Han var en dyktig
folkelivsskildrer og var særlig opptatt
av lofotfisket og livet rundt det. Herfra
hentet han motiver både til sine
malerier, sine store fresker og til
bokillustrasjoner.

«Det store drama
ved kysten»
Vinteren 1910 var også en annen
nordlending i Lofoten. Einar Berger
(1890–1961) fra Reinøya ved Tromsø
deltok da i sin siste sesong som
lofotfisker. To år senere flyttet han til
Svolvær og drev forretning fram til
1920. I denne perioden tegnet og malte
Berger en del, men først fra 1926 gikk
han for fullt inn for kunsten. Han bodde

Andre billedkunstnere med nordnorsk
bakgrunn som fant inspirasjon i Lofotmiljøet var Even Ulving (1863–1952),
Thorolf Holmboe (1866–1935) og Axel
Revold (1887–1962). Revold vokste opp i
Narvik og Lofoten ble en vesentlig del
av hans motivverden. Den første
Lofottur etter endt utdannelse var i 1910,
da han malte i Kabelvåg sammen med
blant andre Per Krohg (1889–1965).
Revold kom tilbake til Lofoten gang

«Mot havn» er et typisk Einar Bergerbilde: Båter i opprørt hav, truende
uværsskyer, stor dramatikk. Olje på
lerret. 104 x 113 cm.
Tilhører Nordnorsk Kunstmuseum.
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i Oslo, men vendte ofte tilbake til
Lofoten. Bergers Lofotbilder er ofte
dramatiske, med fiskebåter i opprørt
hav under truende, svarte skyer. Hans
stil er ekspressiv, full av følelser og
symbolikk; «det store drama ved
kysten», som billedkunstneren Karl Erik
Harr uttrykker det. Han kaller Berger for
«et stormvær», og «dette stormvær som
feier over hans ekstatiske lerreter, er det
ofte ikke lett å temme.»

Coda
De kunstnere som er nevnt i denne
artikkelen tilhører forskjellige perioder
og stilarter. Fra den litt naivistiske
Colban, via romantikeren Normann,
naturalistene Juul, Berg, Kittelsen,
Sinding og Ulving, realisten Krohg til
Holmboes innslag av art nouveau,
Revolds kubisme og den
ekspresjonistiske Berger. En som på
mange måter fører tradisjonen videre fra
disse malerne, er Karl Erik Harr. Han
har trålet Lofoten på kryss og tvers med
sin skissebok og malerkasse, fra
Raftsundet til Skomvær, fra Henningsvær til Eggum. Og han har tatt opp de
samme temaer, de samme nordnorske
«nasjonalsymboler» som de gamle
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Kittelsens utsikt fra den ytterste av
Røstøyene, Skomvær, mot de steile
fuglefjellene, fra venstre: Hernyken,
Trenyken, Ellefsnyken og Storfjellet.
Fra Fra Lofoten II, 1891.

mestere: Lofotfisket, nordlandsbåten,
jektefarta, handelsstedene, pittoreske
fjellformasjoner, lyse sommernetter.
Gjennom sin romantisk-naturalistiske
stil vil Harr vise oss et Lofoten slik det
var på slutten av 1800-tallet. Han har så
å si tatt opp og videreført arven etter
Adelsteen Normann, Gunnar Berg,
Theodor Kittelsen og de andre
Lofotmalerne som lot seg inspirere av
dette dramatiske og maleriske stykke
Nord-Norge: Sommeren, med sine lyse
netter og trollskarver ute på skjærene;
mørketiden med sitt kalde lys og sine
ville stormer; og Lofotfisket, med sitt
yrende folkeliv: båter, fisk, lukt av
penger, glede og optimisme hånd i hånd
med forlis og død; Lofoten –
kontrastenes land. l

Forfatteren:
Per Posti er informasjonsleder ved
Tromsø Museum og hovedfagsstudent i
kunsthistorie ved Universitetet i
Tromsø. Han har skrevet boka
Trollfjordslaget – myter og virkelighet
(1991) samt artikler innen temaet
nordnorsk kunsthistorie.
E-post: perp@imv.uit.no

Litteratur:
Boberg, Anna: Envar sin ödes lekboll.
Stockholm 1934.
Harr, Karl Erik: Der skreg en fugl. En
reise i nordnorsk kunsthistorie. Oslo
1994.
Holst, Erling: «Gunnar Berg, Lofotens
maler» i Kunst og Kultur. Årgang 46.
Oslo 1963.
Johansen, Axel Edward: Adelsteen
Normann – maleren fra midnattsolens
land. Bodø 1988.
Kittelsen, Theodor: Fra Lofoten I og II.
Kristiania 1890–91.

Samtidsbilder av kystkulturen
Eli Høydalsnes
Motiver fra det nordnorske kystsamfunnet
er flittig brukt i samtidskunsten, men de brukes på
ulike måter – i et spenn fra det fortidsorienterte og sentimentale til det
framtidsrettete og samfunnskritiske.
n hel billedkunstnerisk tradisjon
tematiserer næringsutøvelse med
vekt på det nordnorske kystsamfunnet.
Mest kjent er de mange bildene fra 1800og tidlig 1900-tall som gjengir fiskerens
liv og virke. Fra disse bildene kan det
trekkes opp motivhistoriske linjer fram
til i dag. I samtidkunsten framstilles
dagens nordnorske kystsamfunn på noe
ulikt vis, og det er dette det fokuseres på
i denne teksten.

E

Mellom tradisjon og fornyelse:
Lars Lerins bilder
Svarthav, daumannsvær
alminnelig landligge
Ekstra tid til kaffe
– Du må smøre deg med tålmodighet
vente på godvær
vente på innsig
Landligge betyr ikke at du planter nevene i
lommene
Og du teller ikke lotten før vinteren er rodd
Lars Lerin 1997 (Snø s. 91).

Ett eksempel på samtidskunst som
omhandler nordnorsk kystkultur, er
kunstneren Lars Lerins (f. 1954) mange

portrett av dagens Lofoten; et Lofoten
preget av samfunnsmessige brytninger.
Lofotfisket har hatt sin store tid;
nordlandsbåten er reservert entusiaster,
hobbyfiskere, samlere og museer;
rorbuene er blitt innkvartering for
turister. Reiseliv er blitt en betydelig
næringsvei med kystkulturen
innrammet av storslått natur som viktig
salgsvare. En effektivisert fiskeriflåte og
et industrialisert fiskemottak har sin
naturlige plass i dette bildet.

Kunstneren registrerer, men han er
likevel ingen nøktern reporter;
observasjonene settes inn i en estetisk
og stemningsorientert ramme. Motivene
er imidlertid hentet fra helt andre miljø
enn det man vanligvis forbinder med
stemningsmaleri i nord. Snarere står de i
et visst forhold til de gamle bybildene og
-prospektene fra Hammerfest, Tromsø,
Svolvær mv., der formspråket kunne
variere fra det nøkternt registrerende til
det mer stemningsladete.

Lerin maler akvareller, men avviser den
tradisjonelle akvarellens sommerlyse
motivkrets for i stedet å sette ting og
miljøer inn i en moderne, urbanisert og
industrialisert ramme med mørketid og
kulde som natursetting. Han oppgir
også den tradisjonelle akvarellens lille
format. I sine svære akvareller på godt
over meteren forteller han om et
kystsamfunn i stille og avventende
daglig virksomhet. En virksomhet i
omgivelser som delvis preges av forfall
og forsøpling, men også av ny- og
omstrukturering. Her ligger verken
sosialkritiske undertoner eller latent
nostalgi eller sentimentalitet.

I mange av Lerins lofotbilder gjengis
enkeltmotiver: brygger,
fiskebruksinteriører, slippen med
skøyter under overhaling, trålere ved
kai, fiskehjell, værbitte murflater og
trevegger, industribygninger, ensomme
hus i kalde vinternetter – kort sagt, de
fysiske rammene for liv og virke på
stedet. Innen disse rammene ses
gjenstander; paller, redskaper, utstyr,
benker – men ingen mennesker.
Gjenstandene tyder likevel på liv og
virksomhet – de blir sporene etter
menneskelig væren. Lys i vinduer og
vannspylte fabrikkgolv tyder på at
scenene er fanget etter at dagens dont er
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over. Nettopp lyset, eller fraværet av lys,
er viktig i disse stemningsrapportene fra
dagens Lofoten: Stedene er daggrå,
skumringsgrå, kalde blå eller nattsvarte.
I mørketidens motiver er den industrielle
opplysningen viktigste lyskilde. Bildene
«lyssettes» med bryggelampenes kalde
skjær i kontrast til nordlys og stjerner.
Lys, valørspill, kontraster, reflekser og
speilvirkninger inngår som spenningsskapende elementer i den disiplinert
organiserte billedflaten.
Enkelte bilder er påført tekstfragmenter
– håndskrevne notater med blyant eller
pålimte lapper med maskinskrevet tekst.

Notatene gjengir replikker, brokker av
samtaler, tider for flo og fjære,
ferjerutenes tider, overskrifter i aviser
m.m. Andre bilder er påført bokstaver
og tall ved hjelp av sjabloner fra
fiskeindustrien, f.eks. for merking av
fiskelast; «60 KG TORSK III». Mange av
bildene kan dermed se ut som collager,
og noen av dem er det også, i teknisk
forstand: De store akvarellene kan være
påført en eller flere små bilder eller bestå
av en mengde opplimte eller påstiftete
mindre akvareller. Men i mange tilfelle
er strømmen av små, tilsynelatende
tilfeldig avskjærte landskaps- og
stedsobservasjoner malt rett på ett

enkelt stort papirflak. Det hele framstår
som en teknisk raffinert lek med
virkelighet, språk og illusjon, basert på
innsikt og improvisasjon.
Tekstfragmentene og collageteknikken
bryter opp enhver romantisk søken etter
helhet i tilværelsen. Her finnes i stedet
mange små virkeligheter, som ikke er
satt sammen på grunnlag av likheter,
men snarere ut fra et forskjellsperspektiv. Bildene framstår slik som
kommentarer til dagens Lofoten i
grenseland mellom kontinuitet og brudd,
mellom tradisjon, forfall og fornyelse.
Flere av Lerins lofotbilder evner å
innfange en slags «stillhetens tid»:
Bildene rommer en nesten smertefull
bevissthet om selve utsattheten; om de
skjøre, kulisseaktige erstatningene for
nettopp menneskelig lengsel etter helhet
og sammenheng i tilværelsen. Samtidig
blir vi minnet om anonymiteten og
glemselen omkring vår egen tids ting og
foreteelser. I blant trenger en åndeløs
stillhet, en nesten immateriell, sakral
tone gjennom i denne billedlige
stillhetens dramatikk: Tomme
fiskehjeller streber som katedraler mot
himmelen, og inngir et tvetydig
inntrykk av å være på en og samme
gang lokale, næringshistoriske
dokument og sakralt ladete, estetiske
objekter. Som mye annet langs den
nordnorske kysten har hjellene til dels
endret funksjon – fra den rent
bruksorienterte til den kulturhistoriske
eller estetiske.

Lars Lerin: Akvarell fra serien Snø
(1997).
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Tre ulike
kunstneriske
strategier
Tendensen til å trekke ut enkeltelementer fra den gamle kystkulturen og
skape dem om til estetiske objekter, er
én av flere kunstneriske strategier innen
samtidskunsten i nord. I dette ligger en
stilltiende aksept av at det primært er
spor tilbake fra det tidligere kystsamfunnet. Her kan det skilles ut flere
kunstneriske linjer, og jeg skal kort peke
på tre tendenser:
1. Den romantiserte og lett sentimentale,
med tilknytning til reiselivsnæringen,
der sporene etter den førmoderne
kystkulturen brukes som kulturhistoriske utstillingsobjekter – som
etnografika. Tingene skifter tilknytning;
fra å ha en funksjonell, samfunnsmessig
sammenheng får de en nærmest
kulturell, historisk-dokumenterende
betydning.

Ett eksempel på den førstnevnte
tilnærmingen, den romantiserte og lett
sentimentale, er den iøynefallende
plasseringen av en liten nordlandsbåt
ved den eneste bilveien til tettstedet
Henningsvær. Båten er hevet høyt til
værs på et berg ved brofoten til
Henningsværbroa, en kan ikke unngå å
se den. Den er ikke bearbeidet på noe
vis, den bare er der, som ting, satt ut av
og bokstavelig talt hevet over sin
brukssammenheng og sitt naturlige
element – havet. Slik får den noe ikonisk
over seg, et kulturhistorisk minnesmerke med sakrale undertoner; noe midt
mellom den konserverte museumsgjenstanden og kirkeruinen. Båten
fungerer som et slags «byvåpen», som et
kulturelt emblem som balanserer mot
klisjéen. I dag inngår den også i den

reiselivsorienterte markedsføringen av
Henningsvær, som fortsatt er et av de
største fiskevær i Lofoten, men som også
satser på turisme. Med et nytt hotell,
flere overnattingssteder og rorbuanlegg,
et stort anlagt kunstgalleri på brygga
samt en rekke serveringssteder blant
gamle trehus i et smalt og snirklete
gatenett, synes Henningsvær å ha et
godt utgangspunkt.
Den andre strategien innen samtidskunstens tematisering av kystkulturen i
nord, den «estetisk-kontekstuelle» og
samtidsorienterte, er allerede
eksemplifisert ved Lars Lerins
akvareller. Et utfyllende eksempel er
prosjektet Tankefanger fra
kunstfestivalen i Lofoten i 1996, der
temaet var «Kunst i natur». Kunstneren

Foto: Helge A. Wold

2. Den «estetisk-kontekstuelle», der
elementer fra kystsamfunnet oppskrives
som estetiske objekter, men uten at de
tas ut av sin nåværende fysiske
kontekst.
3. Den «estetisk-kommenterende», som
isolerer fragmentene fra eldre tids
nytteorienterte handlingsrom for å sette
dem i en rent estetisk ramme, gjerne
framtidsorientert.
Kulturelt emblem og markedsføring?
Nordlandsbåt, Store Hanekamøy,
Henningsvær. Vågan kommune.
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Inger Haugen: Tankefanger, 1996.
Installasjon på fiskehjell, Kunst i
natur Lofoten '96.

Også tromsøkunstneren Inghild Karlsen
(f. 1952) har benyttet fiskehjell i ulike
sammenhenger – eksempelvis den seks
meter høye og 36 meter lange hjellen
som ble bygget opp på biennalen i Sao
Paolo i 1994. Dette prosjektet ligger
imidlertid nærmere den tilnærmingsmåten jeg har kalt «estetiskkommenterende», der gjenstandene
isoleres fra den nordnorske kystkulturen
og settes inn i en estetisk ramme. I dette
tilfelle ble et element fra kystsamfunnet
brukt som idémessig utgangspunkt for å
skape noe nytt. Andre materialer fra
kysten i nord; skinn, hud og bein av fisk
og havdyr, spiller en sentral dobbeltrolle
som materiale og motiv i flere av
Karlsens store installasjoner.
Publikumsreaksjonene har ikke uteblitt,
verken i nord eller sør. Det som er
naturlige materialer i arktiske og
subarktiske strøk, gjenkjennes i nord
som trivielt (og eventuelt verdiløst),
mens det i sør gjerne framtrer som noe
eksotisk. «Materialet mitt oppleves nok
som for allminnelig og for nært», uttaler
Inghild Karlsen i et intervju om
mottakelsen i nord, og hun fortsetter
slik:

Foto: Maria Gradin

Inger Haugen hadde her tatt utgangspunkt i en fiskehjell som likner et
bakenforliggende fjells formasjoner. På
hjellen er det hengt opp røde brøytestikker fra Vegvesenets vintersesong. På
stedet er det alltid et vinddrag, og den
stadige vinden som stryker forbi får
stikkene til å bevege seg mot hverandre.
Slik oppstår lyd – ja, nesten musikk. Her
er det tatt fatt i tradisjonelle elementer
fra kystkulturen som fortsatt er i
sesongmessig bruk, for ved enkle grep å
utheve det som mulig kunst.

Inghild Karlsen: Outdoor / Indoor.
Installasjon, Sao Paulo-biennalen
1994.
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Foto: W. Fontes

Likevel er det fundamentalt viktig for
meg å jobbe ut fra det som allerede er til
stede i hverdagen, blant annet for å gi
folk nordpå gjenkjennelsespunkter (...)
for å få øye på estetikken i nord (...). I et
arktisk åpent landskap trer enhver
konstruksjon fram som i et
utstillingsvindu. (Den) tydeliggjøres mye

mer enn i en storby. I et område der
kunst i klassisk forstand har vært
fraværende, ligner slike hverdagsting
skulpturer.
[Inghild Karlsen intervjuet av Å. Eliassen
(Magasinet Klassekampen 20.7.1994).]

Fra gravkamre til nye
horisonter
Til Festspillene i Harstad i 1990 laget
Karlsen installasjonen Tranquilitatis –
Stillhetens hav : To mørklagte rom med
hovedsaklig hvite vegger; det største
rommet med golvet dekket av hvit
kalksand fra strendene i Harstad og
oppstilte rekker med glassbeholdere
med sjøvann. I sanden ligger
bivoksavstøpninger av selhoder. På
veggen vises lysbilder av et selhode uten
pels og døde selskrotter, som danner
mønstre i hvitt og rødt på sanden. I det
minste rommet, helt hvitmalt, ligger
skjelettene av to seler. Verket skaper en
tvetydig stemning, en mettet stillhet
mellom liv og død. Dødens nærvær er
åpenbart, en tilstedeværelse som styrkes
ved at installasjonen gir assosiasjoner til
arkaiske gravkamre. Men samtidig sier
den noe om livet – og livets vilkår – i det
nakne, åpne arktiske landskapet. Og det
på en nokså direkte måte, ved
naturfenomenene selv – havvann, sand,
sel. Verket fungerer også som en

samfunnskritisk kommentar til en
næringsvei i nord, selfangsten.
Det kan være interessant å sammenlikne
Karlsens Tranquilitatis med bodøkunstneren Harald Bodøgaards
(f. 1958) skulptur Sarkofag fra 1990.
Skulpturens mål og form er bestemt av
en liten, brun båts smekre linjer, slik at
grunnflaten blir mandelformet. Båten er
ei autentisk, ca. seksti år gammel spisse
fra Saltstraumenområdet. Den er ikke
bearbeidet utover at den er innsatt med
flytende, grå-svart tusj; den turkise,
langsgående stripen er original. Spissa
er plassert opp ned på en monumentalt
utformet, ornamentert form i hvit
fauskemarmor som hviler på en mindre
sokkel i svart labrador-stein. Det
oppstår et kontrastrikt spill i møtet
mellom de ulike materialene,
overflatevirkningene og fargene.

Treverket kan minne om de midlertidige
overnattingsstedene fiskerne kunne lage
seg ved å snu båten opp ned, eller
byggeskikken i nord der båten ble brukt
som tak på naust og sjøhus. Steinens
materiale, dens avlange form og
overflatens relieff-utsmykking gir
derimot assosiasjoner til – ikke uventet,
tittelen tatt i betraktning – en sarkofag.
Relieffenes enkle former likner derimot
bølger og havets liv; sjøstjerner,
krepsdyr, fisk, alger, tang og tare, skjell
og konkylier.
Båten og sarkofagen – her møtes det
nordnorske, hjemlige og det klassiske,
fremmede. Skulpturen ble til i en tid da
den nordnorske fiskerikrisen var akutt,
og her er åpenbare nærings- og
kulturpolitiske kommentarer. Men først
og fremst framstår den som et
minnesmerke for den gamle båtkulturen

Inghild Karlsen: Tranquilitatis –
Stillhetens hav. Installasjon,
Festspillene i Nord-Norge, Harstad
1990.
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begge verk ligger en latent dynamikk,
en livskraft og en framtidsorientering:
En antydning om at det kanskje er på
tide å søke nye veier; forankre
identiteten i noe annet enn fortiden og
næringshistorie alene. For livet i nord
går videre, uten at man glemmer
fortiden og den respekt tradisjonen
utber. l

Forfatteren:
Eli Høydalsnes er kunsthistoriker og
disputerte for dr.art.-graden i desember
1999 ved Universitetet i Tromsø med
avhandlingen Møte mellom tid og sted.
Bilder av Nord-Norge. Hun har de siste
år særlig arbeidet med 1800- og 1900tallets billedkunst og med
kunstteoretiske og -metodiske spørsmål.
E-post: hoeydals@online.no

Litteratur:
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sted. Bilder av Nord-Norge. Dr. artavhandling ved Universitetet i
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Harald Bodøgaard: Sarkofag
, 1990.
Skulpturen er laget av hvit
fauskemarmor og larvikitt samt en
gammel trebåt fra Saltendistriktet.
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Foto: Harald Bodøgaard

– og et gravmonument; båten stedes til
hvile i symbolsk hav. Havet, i nordnorsk
kontekst, er jo også en kirkegård. Båten
fungerer derimot gjerne som et
livssymbol, og slik kan denne skulpturen leses som et bilde på en hel
livsform som hedres og legges til ro. En
sammenlikning mellom Inghild Karlsens
installasjon og Bodøgaards Sarkofag
vil, ved første blikk, gi inntrykk av store
kontraster: Det utspredte kontra det
samlende og massive; det flyktige
kontra det monumentale og materielle;
det (kunstnerisk) utfordrende kontra det
tradisjonelle og selvtilstrekkelige; det
idémessige og mangetydige kontra det
fysiske, tunge, og enkle. Men her er også
fellestrekk; store formater, bruk av
lokale materialer, direkte referanser til
tradisjonsrike næringer og enkle,
lettfattelige henvisninger til liv og død. I

Tinntrådarbeid – en
samisk spesialitet
Maja Dunfjeld
De vakre sørsamiske tinntrådbroderiene har
lange tradisjoner, men var ved forrige århundreskifte i ferd med å dø ut.
Det som reddet dette unike og spesielle håndverket var interessen som frelsesarmeeoffiseren
og sørsamen Andreas Wilks viste – uten hans store engasjement hadde neppe
denne tradisjonen vært levende i dag.
tøping av anheng i tinn og
tinntrådarbeider har en lang
tradisjon innen samisk håndverk.
Tradisjonen kan følges bakover i tid til
samiske gjenstander funnet på
offerplasser fra jernalder og tidlig
middelalder. Gråträsk-funnet datert til
år 1000–1350 inneholder tinn og
blygjenstander i form av støpte anheng,
og i tillegg finnes det blant
gjenstandene tinntrådspiraler
som er trukket og spunnet
rundt en ulltråd. Arkeologene
har bestemt når disse
gjenstandene ble produsert, de
eldste er fra 700-tallet og de
yngste fra 1300-tallet. Tinnet
som ble bearbeidet var tilført
kulturen gjennom byttehandel.
I Soga um Vatsdølane, som er
fra tidlig middelalder og
oversatt fra gammelnorsk av
Jørgen Reitan i 1909, har vi et
eksempel på hvordan et slikt
bytte kunne foregå:

Foto: Maja Dunfjeld
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Han sendte bod etter finnarne, og det
kom tri nordanfraa. Ingemund sa han
skulde løna deim; vilde dei fara til Island
og leita etter bilætet hans og fortelja um
landslaget, so skulde dei faa smør og tin.
Tinn ble her lovet i bytte mot det å
kunne nåajtodh (å utføre noaidekunster).
Å bruke tinnet som utgangspunkt for å

trekke og spinne tinntråd har altså lange
tradisjoner i samisk håndverk – og vi
finner det kun hos samene. Rester av
tinn- og senetråd ble funnet i Vivallengravene i Härjedalen, som anslås å være
fra 1000–1200-tallet. Fra 1600-tallet
beskrives tinntrådarbeid av prester som
misjonerte blant samene og fra 1700tallet finnes det et mangfold av
gjenstander som er ornamentert med tinntrådbroderi.
Den norske dikterpresten
Petter Dass beskriver i sin bok
Nordlands Trompet (1739)
tinntrådbroderiene som
iøynefallende skinnende
prydnad:

Boengeskuvmie (bringeklede)‚ fra sørsamisk
bosetningsområde. Tromsø
Museum kat. L. 681.

31

Sin Kioler de herlig broderer med Tin,
som haver med sølvets Anseelses Skin
og meget i Øynene praler...

Tinntrådbroderier

Ved håndverksproduksjon som dette ble
tinnet først smeltet om og støpt til en
stang, og som støpeform ble det brukt
en uthulet kvist. Kvisten ble delt på
langs og margen tatt ut, for så å bli
bundet sammen igjen og brukt til
støpingen. Den ferdige tinnstangen ble
så trukket gjennom mindre og mindre
hull i hornskiver – til en lang tråd.
Tinntråden ble videre spunnet rundt en
spunnet senetråd, for til slutt å bli sydd
ned som leggsøm på tekstiler. Og til
denne nedsyingen ble det brukt

Jovvehtahke (bukgjord) kjøresele for
rein.
Nordiska museet kat NM 89896.
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Tegning Maja Dunfjeld 1995

Samene langs kysten av Helgeland, som
var Petter Dass sitt område, brukte
tinnbroderte krager, bringekleder og
belter. Det var og er tradisjonelt tilbehør
til gapta (sørsamedrakten). På lik linje
med tilbehøret til gapta ble kjøreselene
til reinen rikt ornamentert. I magasinene
ved flere museer er det oppbevart gamle
samiske kjøreseler. Den største
samlingen er på Nordiska museet i
Stockholm, men det finnes tinntrådbroderte seletøy for rein – jovvehtahke
(bukgjord) på Norsk Folkemuseum og
på Tromsø Museum. Det er tinntrådarbeider som håndverksmessig og
estetisk holder et høyt nivå.

uspunnet senetråd. Både rund og
flattrukket tinntråd ble brukt som
utgangspunkt for spinningen. Den flate
tinntråden ble ansett for å være den
peneste på 1700- og 1800-tallet, fordi den
hadde en høyere glans enn den runde
tråden.
Tinntråden ble sydd i tradisjonelle
ornamenter. Ornamentene som ble brukt
på seletøyet er mange og med
variasjoner – brukt etter bestemte
kriterier for symbolbruk på denne
gjenstandstypen. Ornamentikken på
boengeskuvmie (bringekledet) kan tolkes
ut fra familie og stedstilknytning, med
små individuelle variasjoner. Den
samiske ornamentikken, både på disse
gjenstandstypene og på andre som ikke
blir tatt opp i denne artikkelen, det
hellige og hverdagslivet.

Perlebroderier

Foto: Maja Dunfjeld

Tinntrådteknikken holdt på å bli glemt
da glassperler overtok som materiale i
den tradisjonelle ornamenteringen på
boengeskuvmieh, (bringekleder), belter
og det øvrige tilbehøret til kofta.
Glassperlene ble importert fra ØstEuropa og de ble lett tilgjengelig da
misjonærene formidlet salg gjennom
bestillinger til Stockholm og Trondheim
Øverst: Snaeltie (håndtein) av horn
for spinning av tinntråd. Laget av
Folke Fjellström 1983. PE.
Nederst: Samling av hornskiver til å
trekke tinntråd med og spinnkroker
til tinntrådspinning. PE.
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på slutten av 1800- og i de første tiår av
1900-tallet. Innføringen av perler gjorde
arbeidsprosessen både enklere, raskere
og billigere. Det eldste perlearbeidet jeg
har registrert er en boengeskuvmie fra
1880-tallet. Fra begynnelsen av 1900tallet ble perlebroderi vanlig og brukt
istedenfor tinntråd i ornamenteringen.
Det førte til at de fleste som kunne
tinnhåndverket sluttet å dra og spinne
tinntråd. Samtidig ble andre personlige
pyntegjenstander som samiske kvinner
og menn brukte, laget av perler.
Glassperler i forskjellige farger ble
trædd til baarkaldahke (hårband) og
brukt til å knytte sammen hårflettene.
Perler ble også brukt i hekleteknikk,
som for eksempel til varrjoe (perleheklet

klokkekjede til lommeur). Varrjoe kan
være lange for å henge rundt halsen eller
korte til å feste i bukselinningen. Perler
var ikke et helt fremmed materiale for
samene da det kom for fullt på slutten
av 1800-tallet, tidligere hadde
naturperler fra ferskvannsmuslinger i
Skandinavia vært kjent og benyttet i
serjeldahkh (perleanheng). Det kan trolig
jamføres med tradisjonen blant
østsamene – med perlebroderier og
perlefiske på Kola. Da perlebroderiet
etterhvert i begynnelsen av 1900-tallet
overtok for tinntrådbroderiet, var det
imidlertid de gamle ornamentene fra
tinntrådbroderiet som fortsatt ble brukt.
På denne måten ser vi at den gamle

sørsamiske ornamenteringstradisjonen
fortsatte, men i et nytt materiale.

Tinntrådarbeid – en
renessanse
Sørsamen Andreas Wilks (1884–1953)
var kulturelt, politisk og religiøst
engasjert for samiske saker. Gjennom
sitt religiøse engasjement som offiser i
Frelsesarmeen i Västerbotten, fikk han
mange kontakter og et overblikk over
den sosiale endringen i det sørsamiske
samfunnet i begynnelsen av 1900-tallet.
Hans innsats var viktig for å bevare
teknikken med trekking og spinning av
tinntråd. Wilks ble tidlig interessert i
håndverket og han leitet opp de gamle
redskapene. Etter at han hadde funnet
ditnie-tjåervieh (dragskiver) og snaeltieh
(spinnekroker) begynte han å eksperimentere for å tilegne seg teknikken
rundt 1905. De gamle redskapene brukte
han som modeller for å lage seg nytt
verktøy. Han oppsøkte eldre samer som
hadde innsikt og viten om handlingen,
og som kunne bidra med muntlig
tradisjon. Etterhvert fikk han både
kunnskaper og erfaringer. Han forenklet
spinneteknikken ved å bruke
«bjørnetråd», en vokset bomullstråd
som var i handelen, som kjerne
istedenfor den tradisjonelle spunnede
senetråden. Han videreutviklet spinneteknikken ved å erstatte spinnekorset

Det første tinntrådkurset i Norge
holdt på Maajeh-jaevrie (Majavatn) i
1934. Fotograf ukjent.
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med en håndtein. Wilks prøvde å selge
tinntråden han laget til de som sydde,
men det var liten interesse for produktet.
Han startet derfor kursvirksomhet i
1925 og drev den helt fram fram til i
1951. Kvinnene som sydde selv fikk
gjennom hans kursvirksomhet lære seg
teknikken og lage tinntråd til egen
brodering. På samme måte som at
kjernen i tinntråden ble skiftet ut med
«bjørnetråd», gikk en over til å bruke
bomullstråd istedenfor reinsdyrsener
ved broderingen.
Kursvirksomheten ga ringvirkninger og
det første kurset i Norge ble holdt på
Majavatn i 1934 med Anna
Kristoffersson (f. 1916) som leder. Hun
hadde gått på kurs hos Wilks.
Boengeskuvmie og det øvrige tilbehøret
til gapta ble igjen ornamentert med
tinntrådbroderier og tinntråd-arbeidene
fikk en renessanse. Det som skjedde på
1900-tallet viser at i tider med knapphet
på ressurser blir orna-mentikken
overført til enklere og billigere
materialer. Det ble i tillegg til glassperler
brukt provnieldihkie (skinnremmer som
er snodd og tvunnet sammen) til
ornamentering. Det var et materiale som
var lett tilgjengelig fordi samene kunne
framskaffe det selv. Ornamenter ble
også brodert med farget bomullstråd –
når en ikke hadde annet materiale.
Årsaker kunne være dårlig økonomi og
vanskelig tilgang til både tinn og
glassperler. Det var handels-varer som
måtte kjøpes ved byttehandel og salg av
varer og tjenester.

1987 at på tinntrådkursene ble den
tradisjonelle ornamentikken videreført,
uten at ornamentenes betydning ble lagt
til grunn eller videreført. Den
tradisjonelle ornamentikken stod
imidlertid sterkt i folks bevissthet og ble
videreført gjennom det å følge praksis –
slik er det også i dag. l
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Andreas Wilks, fortalte i et intervju i
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Samtidsnáhppier
Gunvor Guttorm
Vi beundrer de vakre treskålene laget av samiske
kunsthåndverkere når vi ser dem på utstilling eller på museum – og vi
sanser at materialkunnskapen er viktig i skapingsprosessen. Men vi har som
utenforstående betraktere ofte manglende kunnskap om form, funksjon og de samiske
betegnelsene, som de ble brukt tidligere og i dag.
amtidsnáhpppier er temaet for denne
artikkelen, og med samtidsnáhppier
menes náhppier som er laget i vår
samtid, etter at man sluttet med melking
av rein. Jeg vil ta utgangspunkt i ordet
náhppi i det samiske språket, og
diskutere dets betydning i en
duodjihistorisk sammenheng. Den
tradisjonelle formen og funksjonen av
produktet náhppi vil bli drøftet i forhold
til samtidsnáhppier; hvordan innholdet i
ordet har forandret seg i løpet av årene
og hvordan det kommer til uttrykk i
selve produktet. Jeg vil bruke eksempler
for å klargjøre hvordan en duojár
(samisk håndverker/kunsthåndverker/
kunstner) gjennom sitt arbeid muligens
tolker ordet náhppi i dag. Náhppiene blir
vurdert fra et samisk duodjiperspektiv,
og jeg kommer etterhvert til å
konkretisere hva jeg mener med dette,
og hvordan en gjenstand endres for å
tilpasses samtidens behov.

S

I Konrad Nielsens samiske ordbok blir
náhppi oversatt med: «dyp rund
trekopp med håndtak (laget av en rund
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uthulet bjørk-knort) til å melke simlene i,
melkekopp». På sydsamisk heter det
naappe og på lulesamisk nahpie. I eldre
skrifter blir ordet náhppi oversatt med
eksempelvis: «Nappe (mjölkstäva) av
björk» og «en vridskål med et kort
handtak». von Düben kaller náhppien
for en träskopa som man melker i. Den
vanligste betydningen er en melkebolle
gjort av rikule for å melke reinen med. I
Kristoffer Sjulssons minnen kan vi få
inntrykk av at náhppien kan ha vært
brukt til annet enn melking av rein, det
kan være en spesiell form på en skål, og
at skålen også kan brukes til andre
formål.
Hovedoppfatningen var at náhppi var en
treskål som ble brukt ved melking av
rein. Det var en kollektiv oppfattelse og
forståelse av formen på náhppien, med
geografiske og individuelle variasjoner.
Náhppien har gjennom mange
århundrer utviklet den formen som har
virket mest hensiktsmessig i forhold til
bruken, den skulle være mest mulig
funksjonell. For at en náhppi skulle

fungere godt som melkebolle, ser det ut
som man har konsentrert seg om enkelte
detaljer. Náhppien skulle for det første
være lett og kanten tynn. Materialet i
seg sjøl, en báhkki (rikule) med sine
spesielle egenskaper, gjør at gjenstanden
kan bli lett uten at den mister styrke.
For å holde melken i skålen, ble
åpningen ofte laget mindre enn selve
skålen. Gripetaket rundt håndtaket var
viktig, og derfor skulle man for det
første komme nær skålen med hånden.
De gamle náhppiene hadde derfor en
markert overgang mellom skål og
håndtak. For det andre skulle ikke
håndtaket være for kraftig og
unødvendig langt. Formen på skålen og
skaftet, samt gripetaket viser både
geografiske og individuelle løsninger.
Vi får et mer variert bilde når vi ser på
hvordan ordet náhppi brukes i vår
samtid. Det er minst en generasjon siden
man drev med reinmelking, slik at
náhppien ikke har sin tradisjonelle plass
i reindriften lenger. Men den fortsatte
produksjonen av náhppier åpner for en

ny forståelse av ordet, og det kommer til
uttrykk i formgivingen.

Det gamle og det nye
I denne sammenheng skal vi studere en
náhppi laget av Lars Pirak, en kjent
samisk kunstner fra Jokkmokk, som
startet sitt yrkesliv som duojár og som
senere også har arbeidet med billedkunst. I dag veksler han mellom å være
duojár og billedkunstner. Han startet sin
aktive virksomhet i duodji på 1950tallet.

Foto: Gunvor Guttorm

Lars Pirak fortalte at han laget denne
náhppien til sin søster på 1950-tallet, da
de fortsatt melket simlene sporadisk på
sommerboplassen i Parka. For Pirak var
betydningen av bruken viktig for
formgivingen, og den bærer preg av det.
Náhppien er lett i hånden og har en jevn
overgang mellom skaftet og selve
skålen, noe som er karakteristisk for
samtidsnáhppier. Lars Piraks náhppi
har goabmái (innoverlutende kant) og
buoknas (en sterk utbuling på midten).
Han sier sjøl at han hadde studert
Anders Maltas náhppier. Anders Malta
var fra Arjeplog, som på 1950-tallet
tilhørte Luokta sameby. Flere av
náhppiene fra Arjeplogområdet har den

Øverst: Náhppi fra Arjeplogområdet,
brukt ved melking av rein. Gave til
Silvermuseet i Arjeplog fra Anne
Skajeli, født Malta, Sademåive.
Nederst: Náhppi laget av Lars Pirak
på 1950-tallet. I privat eie.
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Piraks náhppi viser en kombinasjon av
den eldre forståelsen av en náhppi og at
han gjennom sin náhppi vil formidle en
historisk tid. Han vil framheve bindeleddet mellom nåtid og fortid, han vil
påminne oss om den samiske historien.

Samtidig har han vært opptatt av å
finne en form som han selv trives med,
og gjennom å studere eldre náhppier har
han funnet «sin» stil. Her synes ambisjonen å ha vært å forbli tradisjonen tro,
ved å ta utgangspunkt i en tenkt
opprinnelig bruk, ved å få en forståelse
av formen som er blitt utviklet gjennom
lang tid, og samtidig ha en personlig
tolkning.

En ny forståelse av
ordet náhppi
Martin Kuorak, også han fra Jokkmokk,
har en annen tilnærming til forståelsen
av náhppi, slik jeg kan lese det i hans

arbeid. Han har lang erfaring som
duojár og er i dag en av de mest
anerkjente duojárat på svensk side av
Sápmi. Han har vært innovativ i sitt
arbeid og brukt den gamle duodjien som
et grunnlag for å skape sin egen form.
Hans náhppi som jeg bruker som
eksempel er laget på 1970- eller 1980tallet.
Báhkkien (rikula) som er utgangspunktet
for Martin Kuoraks náhppi, er uoñis (et
helt og på alle måter bra materiale) og
ba„ vvas (flammete). Formen på selve
skålen vil jeg karakterisere som
beallerabas (halvåpen), en form man
også kan finne på eldre náhppier.
Skaftet er sterkt oppoverbøyd i
lengderetningen. Sett ovenfra har skålen
en myk bøy mot skaftets rot. Mot enden
(diehppil) vides skaftet mykt utover
igjen, bredden er ca 5 cm ved roten og ca
7 cm ved enden. Overgangen mellom
selve skålen og skaftet i lengderetningen
går i ett, og ser man på skaft og skål
som en helhet, er náhppien mest fyldig i
overgangen mellom de to delene. Dette
framgår tydelig av skålens tykkelse ved
skaftet. Ser man på formen på skålens
innside, er det en jevn uthuling som
følger ytterformen, bortsett fra ved
overgangen mellom skål og skaft.
Martin Kuoraks náhppi ville neppe
fungere som melkebolle. Selve náhppien
som helhet er for tung; kanten er tykk,
det er stor bredde på skaftet,
overgangen mellom skaft og skål er

Náhppi laget av Martin Kuorak.
I privat eie.
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Foto: Gunvor Guttorm

formen som Lars Pirak brukte på sin
náhppi. Videre har disse náhppiene en
opphøyd kant rundt åpningen. Pirak
fortalte meg at han hadde sett náhppiene
til Malta og var betatt av formen han
laget. Derfor valgte Pirak å arbeide med
en slik form, og han har holdt seg til den
hele tiden, selv om han har forandret
enkelte detaljer. Bunnen på mange av
náhppiene til Pirak er for eksempel flate,
med den begrunnelsen at de skal stå på
bordet.

kraftig og skaftet er tungt. Alt dette gjør
at náhppien ikke kan ha bruksfunksjon
som melkebolle. Skaftet er også lite
funksjonelt. Man får ikke et riktig grep
og man kommer ikke riktig til ved roten
av skaftet, slik man trenger for å ha et
godt melketak. Skaftet kan nesten føles
og gi inntrykk av at det ikke er ment
som et skaft, men har en annen
funksjon.

Foto: Gunvor Guttorm

Hvorfor betegner Kourak denne skålen
som náhppi? Han må ha tenkt på náhppi
som form, og spesielt formen på skålen.
Utover å knytte formen til ordet náhppi,
har han villet knytte den til det samiske,
gjennom nettopp å velge det samiske
ordet. I tillegg har duojár felt inn en
hornplate med lulesamisk ornamentikk,
og på den måten knyttet gjenstanden til
et geografisk område, det lulesamiske.
Ornamentert horninnfelling på håndtaket kjennetegner de nye náhppiene, på
de gamle er dette et unntak mer enn en
regel.

samtidig, ved å kalle verket for náhppi,
markerer han det samiske i sitt arbeid
og inviterer betraktere fra et samisk
miljø til å vurdere verket. Slik åpner han
to dører, en til en verden utenfor og en til
det samiske.
Den tredje náhppien er laget av Essaias
Poggats fra Kaitum i Gällivare, et
område som har fostret mange duojárat.
Fra tidlig på 1900-tallet utmerket
Kaitum seg som et duodjiområde hvor
duojárat henvendte seg til betraktere
som var utenfor sitt eget miljø. Poggats
náhppi er goabmái (har en sterk bøy
innover) og buoknái (har en kraftig
utbuling på midten). Overgangen
mellom náhppi og skaft er glidende, dvs.
det er ikke brudd mellom skålen og

begynnelsen på skaftet. Dette er en form
som duojár selv ser ut til å være fortrolig
med, for den samme formen kan man
finne igjen i en del av hans guksier
(trekopper) og han har også laget
náhppier av sølv med samme form. I
hans náhppi kan man se andre former,
og her tolker jeg det som han har hatt et
øye til rypa. Overgangen mellom skål og
«håndtak» kan ses som buken på rypa
og «håndtaket» er halsen og hodet.
I likhet med Martin Kuorak legger Esse
Poggats på denne måten en ny forståelse
i ordet náhppi. Hans náhppi ville heller
ikke fungere i melkingen, da den ikke er
utformet for å kunne brukes som
melkebolle, og dette har heller ikke vært
intensjonen. I utgangspunktet forstår

I den abstraherte formen kan man se
andre former, som en rype, og dermed
trenger man ikke ha kunnskap om den
opprinnelige náhppien for å forstå
formen. Den nye náhppien har beveget
seg et stykke fra den opprinnelige
náhppien. Dette har sikkert også vært
duojárs intensjon, og ved å markere
bevegelsen bort fra den opprinnelige
betydningen, har han valgt å gjøre den
tyngre, gjøre håndtaket ufunksjonelt i
bruk og gi den en ny mening. Men

Náhppi laget av Essaias Poggats.
I privat eie.
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han náhppi som melkebolle, men sine
egne náhppier forstår han ikke som
melkeboller. Han vil bryte med den
«gamle» betydningen av ordet náhppi,
og gjør det gjennom konkret å endre
formen slik at dens uttrykk ikke kan
forveksles med náhppiene for melking.
Både hos Kuorak og Poggats kan man
se náhppien i nye former, men de er lett
gjenkjennelige som náhppi uten at man
behøver å kjenne til den kulturspesifikke
historien til en náhppi.
Som de to siste eksemplene viser, har
duodjien, eller håndverket om man vil,
påvirket det samiske språket. Náhppi
får et nytt innhold og dette innholdet er
som jeg allerede har antydet formen. En
náhppi er i dag en skål med et håndtak.
Formen på skålen skal kunne dras
kjensel på ved å ha en form som den
«gamle» náhppien hadde, mens
håndtaket har en friere formgiving og
det behøver ikke å fungere i et gripetak.
Når ordet náhppi blir oversatt med
«mjölkstäva», slik eksempelvis Kurt
Kihlberg gjør i sin siste bok om duodji,
har vi en misforståelse i forhold til det
begrepet står for i dag. En gjenstand
kan ha en dobbel og flerdobbel
betydning, men det er noe annet når en
gjenstand ikke er laget slik at den kan
ha en dobbel betydning. Man kan
utforme en náhppi som brukes som et
fruktfat og som like gjerne kunne brukes
ved melking av rein. Men det blir en
misforståelse å oversette ordet náhppi
med melkebolle når det ikke er
melkebolle og spesielt når skålen ikke
oppfyller de kriteriene som skal til for å
kunne brukes som melkebolle.
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Når en erfaren duojár lager en gjenstand
og kaller den for en náhppi, må det være
et bevisst valg for å markere det
samiske og at man bygger på en lang
tradisjon. For å få fram det personlige i
sitt skapende, forandrer man formen på
den tradisjonelle gjenstanden som kalles
náhppi, og samtidig får ordet et nytt
innhold. Den individuelle fortolkningen
av en kollektiv historie kommer til
uttrykk i en ny náhppi, som ikke har
annet til felles med den «gamle»
náhppien enn formen på skålen. l

Forfatter:
Gunvor Guttorm er fra Káráójohka/
Karasjok. Hun er doktorgradsstipendiat
i duodji ved Sámi allaskuvla/Samisk
høgskole, hvor hun har vært ansatt
siden 1993 som lektor i duodji. For å
holde kontakten med duodjien, er hun
duojár selv, og har deltatt på utstillinger
både hjemme og ute i verden.
E-post: gunvor.guttorm@saminskhs.no

Hva skal vi med kunst?
Et blikk på kunst og kultur i Lofotposten året 1959
Jan von Bonsdorff
Lofotposten var på slutten av
1950-tallet den største dagsavisen i Nord-Norge.
Årgangen 1959 er gjennomgått og den forteller oss hva som
var aktuelt og i hvilken grad man var opptatt av
kunst og kultur i landsdelen på den tiden.
or å få et bilde av oppfatningen om
kunst i Nord-Norge, bestemte jeg
meg for å undersøke dagspressen for
førti, tretti og tyve år siden og så
jevnføre dette med dagens situasjon. Jeg
fant fort ut at det tar lang tid å lese
gjennom hele årganger så det måtte bli
et mer begrenset undersøkelsesmateriale. Valget falt på Lofotposten for
året 1959. Det er vanskelig å skille kunst
fra annen kultur så jeg har plassert
artikler og smånotiser i fire grupper:
lHistorie, arkeologi og kulturminner
lArkitektur og nybygg
lMusikk, teater og opera
lBilledkunst

F

Jeg har konsentrert meg om de visuelle
og musikalske kulturytringene, og
oversett litteraturen som var rikelig
representert. Musikkartiklene blir ikke
kommentert, men er med i statistikken. I
denne artikkelen ser jeg raskt på
arkeologien og arkitekturen og
konsentrerer meg så om billedkunsten.

Materialet er ikke representativt fra en
kvantitativ synsvinkel, snarere en
kvalitativ, og tilnærmingen er
essayistisk. Men jeg tror at en
undersøkelse på et mer omfattende
kildemateriale ville gå i samme retning
som jeg antyder i det følgende. At
avisen inneholder så mange kunst- og
kulturrelaterte artikler at det er aktuelt å
analysere det, forteller i seg selv at
emnene ble sett på som meget aktuelle i
samtiden. Det er med andre ord ingen
grunn til å se på Lofotpostens
journalistikk som spesielt provinsiell.
Antagelig vil man finne de samme
holdningene i hvilken som helst
distriktsorientert avis fra denne tiden.
Men her har jeg altså valgt å se på
forholdene i Nord-Norge. I den aktuelle
perioden er det naturlig å velge fiskeriog landsdelsavisen Lofotposten, som på
slutten av 1950-tallet hadde stor
utbredelse i hele regionen. Først i 1964
fikk avisa Nordlys større opplagstall. I
tillegg hadde Lofotposten mange

medarbeidere og mye av materialet ble
produsert av egen redaksjon.
Det som slår en mest når en går
gjennom Lofotposten fra 1959 er den
optimistiske framtidstroen. Man
behandlet for det første måneraketter
(russerne fotograferte månens bakside
og romkappløpet var i full gang) og for
det andre missekonkurranser (både Miss
Univers og Svarta Bjørn). Videre finner
vi den kalde krigen som setter sine spor
(«Berlins framtid» for Lofotposten av
Willy Brandt 13.1.1959). «Gigi» var den
mest omtalte filmen (Susan Hayward og
David Niven) sammen med «Orpheo
negro». Andre emner er TV-mottaking i
Svolvær, Cubakrig, godt og dårlig fiske
(dårlig med sild og dårlig med multer),
dårlig vær («Over 100 kuling- og
stormvarsler for Nord-Norge hittil i år»
sier man 17.2.1959), store oversvømmelser om høsten, rystende tallrike
skipsforlis i vinterhalvåret, spennende
«skipsposisjoner», og notiser om
utvandring til USA etter at sildefisket
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var slått feil. Man var inne i de magre
årene i slutten av 1950-tallet.

Historie og arkeologi
Hvordan behandles historie og arkeologi? Historieinteressen i Lofotposten er
påtagelig. Man diskuterer nyutkomne
bygdebøker, for eksempel Trondenes
bygdebok og Kvæfjord bygdebok.

Svalbards historie får en førsteside når
den er ferdig. Forskjellige fiskevær og
handelssteder blir omtalt i lange
helsidesartikler. Det arkeologiske
arbeidet blir omtalt med et drag av
heroisme: Poul Simonsen ved Tromsø
museum siteres spesielt ofte. Andre som
arbeider med arkeologi, som Håkon
Christie og Jens Storm Munch hilses
varmt velkommen. Man publiserer lister
over «oldfunn» og rapporterer skader på
kirker som skal settes i
stand. Derimot finner
man nesten ingen
artikler som behandler
arkeologi i et internasjonalt perspektiv.
Men ikke alltid svelger
man helt arkeologenes
påfunn: «Eventuelle
høvdingeseter i Hadsel
skal kartlegges.
Kommunestyrerepresentant synes det
er meningsløst å grave
efter gamle bein»
(29.5.1959). Etter
diskusjonen i
kommunestyret ender
historien godt: Man
tildeler konservatoren
en sum penger, slik at
han kan oppholde seg i
Hadsel om sommeren.

Mona Lisa med
Lofotposten. Leonardo
da Vinci 1505 og
Dagfinn Bakke 1988.
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Arkitektur og nybygg
Artiklene som behandler arkitektur og
nybygg i 1959 bærer preg av
gjenreisingen i Finnmark og andre
steder: Byggearbeidene på kirkene i
Mehamn, Lebesby og Berlevåg blir
omtalt. Flere museer får nye bygninger,
blant andre Tromsø museum.
Tromsøbrua vises stor interesse, og den
står ferdigstøpt dagen før julaften.
Arkitekt Jan Inge Hovig blir omtalt i en
positiv artikkel før byggingen av
Tromsdalen kirke («Suksessarkitekten
Jan Inge Hovig vil bygge salrygget
kirke»). På spørsmål om arkitekt Hovig
søker å bygge i en norsk stil, svarer
Hovig:
Jeg bestreber meg på å bygge så vakkert
og hensiktsmessig som mulig, men det å
bygge norsk anser jeg ikke som noe mål i
seg selv.
På tross av slik sporadisk internasjonalisme så er perspektivet i artiklene helt
tydelig rettet mot Nord-Norge, regionen.

Kunstnerportrett
Gjennom hele året har Lofotposten hver
lørdag et portrett av en interessant
person. Det er forfattere og andre
merkesmenn og -kvinner,
hverdagshelter, industriledere,
kontreadmiraler, sirkuskonger samt
utenlandske og innenlandske politikere.
Det forekommer også kunstnere.
I januar og mars finner man utførlige
portretter av Jardar Lunde (med tittelen

«En stor kunstner»), Axel Revold og
Harald Petersen (21.1; 7.3; 14.3). Lunde
og Revold beklager seg over det dårlige
lofotfisket, men er lykkelige over å være
i Svolvær. Lunde hadde da nylig åpnet
atelier i Svolvær. Harald Petersen, født i
Melbu, mener at «Det er Nord-Norge
som drar», et sitat som også fungerer
som overskrift. I artikkelen om Lunde
uttaler man seg positivt om de
utsmykkingsoppdrag han har hatt,
spesielt i Harstad (posthuset, rådhuset,
Trondenes folkehøgskole m. fl.). Men
etterpå kommer prinsippspørsmålene:
journalisten Jostein Nyhammar (som
hadde fast litteraturspalte i Lofotposten)
fastslår at norsk kunst er provinsiell og
at den ikke tar imot strømninger fra den
store verden. Nyhammar spør Lunde
hva han mener om nonfigurativ kunst,
med et følgespørsmål:
Nonfigurativ kunst som ren dekor er en
ting – men hva med nonfigurative
staffelibilder, er ikke egentlig det en
misforståelse?
Lunde svarer med å tale for den
abstrakte kunstens linje- og
fargevirkning, rytme, samspill mellom
proporsjoner etc. Svaret er ikke så viktig
i denne sammenheng, jeg vil heller peke
på en holdning hos artikkelskribenten:
På den ene siden godtas uten videre
Lundes funksjon som god nordnorsk
kunstner, som produsent av offentlige
utsmykkinger, altså hans samfunnsrolle
– her er han «stor». På den andre siden
møter de virkemiddel Lunde bruker liten
forståelse. Vi har å gjøre med en delt
oppfatning av kunsten. Denne delte
holdningen er gjennomgående i

kunstoppfatningen som avspeiles i
Lofotposten, og jeg antar for en stor del
også blant leserne.
En slags forklaring på den manglende
forståelsen av den abstrakte kunsten
finner vi i et intervju med Helge Revold
som er sønn av maleren Axel Revold
(21.3.1959). Intervjueren spør om
betrakterens rolle i den moderne
kunsten. Helge Revold svarer at
betrakteren i beste fall kan oppleve det
samme som kunstneren.
Følgespørsmålet lyder:
Det vil jo si at man til en viss grad må
ha studert kunst for å få den riktige
glede av maleriet?
Helt rett, mener Revold, og føyer til at
bildet på veggen skal være en
«uuttømmelig kilde for studier». Det er
ikke sikkert de to helt har forstått
hverandre. Intervjueren antyder en
spesialutdannelse i forhold til bilder,
dvs. at nonfigurativ kunst er en
elitekunst for de innvidde. Revold velger
å betone at man må nok arbeide for å
tilegne seg bildet, men mener at hvem
som helst kan gjøre dette arbeidet.
Synet på kunsthåndverket synes å være
mer konsekvent enn synet på billedkunsten. Flere artikler omhandler
Bergen kunsthåndverksskole og spesielt
de nordnorske studentene der: To
artikler «Der fremtidens former skapes –
stort nord-norsk innslag blant elevene
ved Bergen kunsthåndverksskole» og
videre «Teknikk og sivilisasjon, men
brukskunst er kultur» behandler Bergen

Kunsthåndverksskoles femtiårsjubileum. En av festtalerne sier:
Atombomber og fotografier av månens
bakside er sivilisasjon, men den gode
form er kultur.
Kanskje kunsthåndverkets mer
nyttebetonte karakter er lettere å svelge
for Lofotpostens journalister enn
billedkunsten som de tydeligvis mener
er elitær.

Offentlige
monumenter og
Nordnorsken
Det er først og fremst kongemonumentene som spiller en viktig rolle og
får førstesideoppslag, og de må vel sies
å ha nasjonal interesse. Rallarmonumentet i Narvik og innsamlingen til et
minnesmerke over Hans Egede («En
rekke nye bidrag til Egedestatuen i
Nord-Norge. Nærmere 11 000 kroner
innsamlet hittil») har regional
betydning.
På høsten er Nordnorsken, allerede da en
nordnorsk institusjon, et tema som
stadig kommer igjen i avisen. I 1959
debuterte to personligheter i nordnorsk
kunst, nemlig Marit Bockelie og Iver
Jåks. Dette er spennende, spesielt når
man vet de ulike veiene de to seinere har
slått inn på: Iver Jåks på den tunge
modernistiske stien, der han nå nylig
har fått den største nasjonale oppmerksomheten ved vandre-utstillingen
som ble vist mellom annet i Tromsø og
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Oslo i 1999. Marit Bockelie har slått an
en mer folkelig tone, med tallrike
illustrasjoner og utsmykkings-oppdrag.

Kuriosa
En rekke artikler behandler begrepet
kunst som kuriosa. Kunst og arkitektur
ses ofte på siden sammen med dagens
hendelser, med notiser om underlige
fisker og «Merkelig rovdyrbastard skutt
på Namskogan» eller «Bomull grodde ut
av kroppen på japansk husmor». For
eksempel «Norsk maler dømt for
brannstiftelse i Gällivare» (26.2.1959)
eller «Verden vil bedras…Plate med
malingklatter fikk plass i fornem
kunstsalong. Formidabel ekspertflause i
Stockholm» (4.9.1959). Dette er en typisk
skrøne av en type som vi kan finne også
i dag: «en masonitt-plate som den
svenske maleren Öyvind Fahlström har
brukt til å tørke av malerpenslene på,
har i 14 dager hengt blant maleriene på
en utstilling i Kunstakademien i
Stockholm uten at noen oppdaget at det
ikke var et maleri.» Dette er en typisk
notis av typen «hva var det jeg sa».
Uttalelsen er klart tendensiøs: ingen vet
hva moderne kunst er, ikke engang de
som er ansvarlige for utstillingene.

Forskjellige
funksjoner
Artiklene og smånotisene om kunst
avspeiler mange forskjellige funksjoner:
Mellom de mest framtredende er
representasjon, religiøsitet, identitets-
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skaping, fremmedgjøring, grenseoverskriding, kunnskapshunger og ønske om
status.

noe som man anser er fremmed – eller
som det er allmenn aksept for at man
skal synes er fremmed.

Det er først og fremst kongemonumentene som spiller den representative
rollen: På den ene siden er det spørsmål
om utøvelse av makt, tegn på det norske
maktsystemets egen selvforsterking i
alle kroker av riket. På den andre siden
er monumentene konvensjonelle: Det er
snakk om en videreføring av en
europeisk renessansetradisjon som går
på å forherlige eneveldets makt.

Avstandstakingen skjer med retoriske
knep: Man kan ha moro av noe eller
være irritert kritisk. Ved å ta avstand
dras ei grense mellom «oss» og «dem»,
mellom «det egne» og «det andre». Jeg
har alt nevnt det typiske eksempelet
«Verden vil bedras...» om masonittplaten på utstilling i Stockholm. Et
annet tilsvarende eksempel finner man i
holdningen hos journalisten som skriver
om to svenske kunstnere (Kaj Piehl og
Lasse Hofsjö) i Svolvær under
overskriften: «Nødvendig med moderne
kunst?» (12.8.1959). Journalisten finner
«fargerike ruter, streker og klatter» i
atelieret hos de to malerne. Holdningen
er freidig og småfrekk, og han behandler
de to malerne på en måte som han
antagelig ikke ville ha behandlet for
eksempel Axel Revold på:

Under funksjonen religiøsitet finner vi
konvensjonelle altertavler, som for
eksempel Rudolf Karl Gebhardts
Emmausvandrerne. Omtalen «Altertavle
skapt i ly av Tromsdalstinden»
(16.5.1959) står i avisen rett før pinse.
Den var egentlig tenkt til den kirken
som seinere skulle bli Tromsdalen kirke
(Ishavskatedralen).
I identitetsskaping, å identifisere seg med
egen region, spiller de to statuene
Egedemonumentet og Rallarmonumentet visse roller. De regionale malerne
har også sin plass her: Odd Helmersen
som ofte dukker opp, Marit Bockelie og
Iver Jåks. Men diskusjonen om identitet
synes ikke å ha vært så påtagelig som
den kan være i dagens mer affekterte
debattspråk i avisene. Kanskje
arkeologi- og historieskrivingen, som
den avspeilet seg i Lofotposten, var mer
identitetsskapende i slutten av 1950tallet.
Fremmedgjøring i denne sammenhengen
mener jeg skjer når man tar avstand fra

Hvorfor kommer dere egentlig helt hit
opp for å male, dette ligner da ikke
Lofoten? spør vi en smule uhøflig og
peker på et bilde malt i forskjellige blå og
grå toner.
Vi finner også en rekke artikler som
inneholder en velmenende mystifisering
og poetisering av kunsten, og som også
fungerer som en fremmedgjøring. Odd
Lauvanger har en artikkel «Om god og
dårlig kunst» (1.8.1959). Han skriver om
kunstens hemmelighetsfulle språk og
dens guddommelige vesen, om
kunstverket som en formidler mellom
oss og det guddommelige. Samtidig
mener Lauvanger at kunstopplevelsen er

så individuell, at man bare kan søke
etter den i sin egen sjel. Lauvanger gjør
etter min mening det søkende
kunstpublikumet en bjørnetjeneste: å
bare stå og kjenne etter framfor et bilde
er nok bare en del av kunstopplevelsen,
og kan virke fremmedgjørende for
mange også i dag.

Grafikk: Jan von Bonsdorff

Kunsten kan ha en grenseoverskridende
og samlende funksjon. Avdukingen av
bysten av den franske kongen Louis
Philippe i Nordkapphallen kan ses som
en gest som forbinder to land. Louis
Philippe sendte gaver etter sin reise i
Nord-Norge i 1795. Mellom annet var det
en bronsebyste av ham selv, som havnet
i Havøysund, der den brente i 1944. En
ny byste hadde vært lagret
flere år i den Franske
ambassaden i Oslo før den
ble satt opp på Nordkapp
(«Borgerkongens byste
avdukes i Nordkapphallen
torsdag kveld. Skal stå der til
minne om hans
«eventyrlige» reise»
1.7.1959). Bysten står fortsatt
på Nordkapp.

Noen få av notisene i 1959 antyder en
interesse for å lære seg mer om den
vanskelige moderne kunsten. Hva gjorde
man, om man ville lære seg mer om
denne uoversiktlige kunsten? Å stå og
vente på en personlig, guddommelig
opplevelse var av liten hjelp – det var
jeg inne på i spørsmålet om de velmente
rådene som Lauvanger ga, og som mer
stenger for kunsten enn å åpne.
En liten notis på «Nord-Norge rundt»siden gir interessant informasjon
(20.8.1959):
Noen Tromsø-damer har slått seg
sammen og dannet en studiesirkel for å
skaffe seg nærmere kjennskap til

malerkunst. Det vesentligste hjelpemiddel
damene har til disposisjon er film som de
låner på det amerikanske informasjonskontoret (USIS) i Tromsø.
I Harstad Tidende (12.8.1959) kan vi lese
om den amerikanske informasjonstjenestens bibliotek i Tromsø som hadde
en norsk bokavdeling, ved siden av 2000
bind på engelsk, samt «utlån av film i
stor stil». Dit søkte man altså som
lærehungrig Tromsøværing. Det fantes
flere studieringer, det antyder artikkelen
«Økonomien en hindring for studiearbeid i Nord-Norge» (31.8.1959): Her
framgår det at man har søkt kontakt
med Riksgalleriet for å kunne få
veiledning for studieringen (tydeligvis i

Oversikt over kunst- og
kulturartikler i Lofotpostens årgang 1959. En
grønn kule er en artikkel.
Vi ser at kunsten har en
mer splittet rolle, fordelt på
det egne og det andre, enn
for eksempel arkeologien.
Litteraturartikler er ikke
tatt med i diagrammet.
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Bodø) som arbeider med kunststudier,
neste gang Riksgalleriet besøker
landsdelen.
Viljen til kunnskap og formidling er
tilstede: Formannen i Bodø kunstforening, Peter Wilhelm Lie, sier i en
artikkel om Nordnorsken (3.10.1959), at
hovedmålet med utstillingen er å bidra
til å stimulere interessen for
billedkunsten. Driftsingeniør Kjeld
Langfeldt var en viktig personlighet ved
å drive nærmest en kunstnersalong i
Svolvær, foruten at han drev
elektrisitetsverket. På et møte rett før jul
i 1959 med tittelen «Mer kunst i skolen!»
holdt Langfeldt et ypperlig kåseri «som
spente over hele kunstregisteret fra
malere i Svolvær, via Statens
høstutstilling til Picassos genistreker».
Med utgangspunkt i artiklene i
Lofotposten har jeg laget et diagram. En
grønn kule står for en artikkel eller notis
om kultur i Lofotposten. «Regionen»
står for Nord-Norge, «nasjonen» for
Norge som helhet. Som vi ser fordeler
kulturområdene seg ulikt i forhold til det
som ligger nærmest hjertet og det som
virker fremmed, det andre, det som
ligger lenger borte. Arkeologien holder
seg til regionalt materiale. Artikler som
behandler kunst på forskjellige måter
fordeler seg mere jevnt på det regionale,
det nasjonale og det internasjonale.
Forholdet til kunsten preges av både
viljen til forståelse og at man tar
avstand.
Det finns altså ingen grunn til å kalle
Nord-Norge for kulturløst på slutten av
1950-tallet. Dette er helt i tråd med
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nasjonen i det hele, da 50-tallet var et
kulturoptimismens tiår i Norge. NordNorge hadde ikke mangel på
kulturinteresse, men heller mangel på
selvtillit. Slik undrer man seg i en
artikkel «Musikklivet blomstrer i
Tromsø. En rekke kunstnere har besøkt
byen i vinter og har trukket fulle hus»
(14.2.1959) over at Tromsøfolk i det hele
tatt kommer på konsertene (Arve
Tellefsen hadde nylig debutert).
Provinsens dårlige selvrespekt i forhold
til sentrum er et naturlig, men besværlig
problem. Oppfatningen har en tendens
til å feste seg: Om man i syd, utfra
mangel på kunnskap, sier at kulturlivet i
nord ikke eksisterer, så må det vel være
sant. Kulturløshet som myte gjentas
gjerne, og så er mytifiseringsprosessen i
full gang i et evig kretsløp. En måte å
oppklare dette spørsmålet på kunne
være å forsøke å gå videre i det jeg på et
snevert kildegrunnlag har gjort i dette
essay, å undersøke den nordnorske
dannelsens historie, en affektløs,
distansert empirisk, men også kvalitativ
undersøkelse. l

Forfatteren:
Jan von Bonsdorff er professor i
kunsthistorie ved Universitetet i
Tromsø. Han har forsket på
seinmiddelalderens kunsthandel i NordEuropa og arbeider nå med nordisk
maleri i siste halvdel av 1800-tallet samt
digitale visualiseringer og
bildeargumentasjon.
E-post: jan.von.bonsdorff@hum.uit.no
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Nordnorsk Kunstmuseum ble etablert i 1985 som en selvstendig stiftelse,
finansiert over statsbudsjettet. Museet har status som knutepunktinstitusjon.
Nordnorsk Kunstmuseums formål er å skape interesse for, øke kjennskapen
til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske
landsdelen. Ved kjøp, gaver og deposita skal museet samle og utstille norsk
og utenlandsk billedkunst og kunsthåndverk. Det skal legges spesiell vekt
på å vise kunst med tilknytning til Nord-Norge. Samlingene skal også søke
å gi en oversikt over den generelle utvikling av norsk billedkunst og
kunsthåndverk og deres tilknytning til internasjonale strømninger.
Sjøgata 1, Tromsø. Nordnorsk Kunstmuseum fra 2001.

Den permanente utstillingen vil også i de nye lokalene omfatte billedkunst
og skulptur fra 1800-tallets begynnelse til 1990-årenes slutt og baserer seg i
hovedsak på langtidsutlån fra Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst.
J.C. Dahl, Peder Balke, Knud Baade, Harriet Backer og Edvard Munch er
alle representert, likeså Odd Nerdrum, Bjørn Ransve, Knut Rose og Nils
Aas. Kunsthåndverk fra de siste tiår som omfatter sentrale verk av f.eks.
Liv Blåvarp, Sigurd Bronger, Lisbet Dæhlin og Pia Myrvold vil også bli
vist.

Foto: Jan Martin Berg, NNKM

Nordnorsk Kunstmuseum avsluttet sine utstillingsaktiviteter i Muségata 2,
Tromsø, i mai 2000 og er således midlertidig lukket. Høsten 2001 skal den
gamle post- og telegrafbygningen i Sjøgata være ferdig ombygget til
museumsformål.

Et av Nordnorsk Kunstmuseums viktigste mål er å gi barn og unge økte
muligheter til å se billedkunst, fotokunst og kunsthåndverk. I tillegg til
aktivitetene i museet tilbys skolene i landsdelen et utvalg vandreutstillinger
med pedagogisk materiale.
Vi ønsker velkommen i «nytt» museum på Prostneset, i hjertet av Tromsø,
høsten 2001.
Sven (X:et) Erikxson (1889–1979): Fiskebod i Lofoten,
ca. 1935. O.p.l., 80x100 cm. Inv.nr. NNKM.M.112.
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NORDNORSK KUNSTMUSEUM

Postboks 1009, 9260 Tromsø
Tlf. 77 68 00 90 Fax 77 68 58 40
E-post: nnkm@online.no
Internettadresse: www.museumsnett.no/nordnorsk-kunstmuseum

Foto: Ola Røe, Tromsø

Nordnorsk Kunstmuseums egne samlinger omfatter noe over 700
kunstverk. Samiske kunstnere som f. eks. John Savio, Hjalmar Pedersøn,
Synnøve Persen, Aage Gaup og Iver Jåks er representert i samlingene.
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på Forum Romanum i Roma i 1994.
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