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Til leseren! 

 

 

Tittelen må ikke forståes bokstavelig. Dette handler ikke om UiO-studiet 1998-2018, som jeg 

bare kan uttale meg delvis om. Heller ikke forrige skriftsamling, Konserveringsstudiet 10 år, 

handlet om studiets første tiårsperiode 1998-2008; derimot mye om fagrelatert virksomhet 

utenom pensum og ateliervegger: Vi oppfordres jo til å delta i samfunnsdebatten.  

 Det følgende tilbakeblikk har isteden et hovedkapittel om utdannelsen og fagets stilling 

frem til UiO overtok. Vår nære forhistorie forsvinner fort, og for en trettiåtter er temaet frist-

ende fordi de store forandringer begynte samtidig med egen inntreden i faget. Ved tilfeldig-

hetenes spill kom jeg også til å delta i senere begivenheter.  

 Sykdom og andre forsinkelser gjorde at avslutningen av dette mimreprosjektet måtte 

settes på vent og bli mer summarisk enn tenkt. Kanskje er det mer enn nok. Noe kan vel inngå 

i en historikk som NKF-N planlegger.  

 20-årsmerket er i alle fall en mulighet for pensjonistens oppsummeringsbehov. 

 

Da jeg gikk av for aldersgrensen ved årsskiftet 2008-09 var planen å revidere en bok fra 1994. 

Det falt i fisk. Bibliografien bakerst, som begynner der 10-årsskriftets slutter, viser at 2008 ble 

en ny omdreining på samfunnsdebatten.2 Siden det gjaldt museene ble det vanskelig å nøye 

seg med tilskuerplass. Den 27.mai 2008 ble det holdt en pressekonferanse i Oslo, der byråds-

leder Erling Lae (H) og kulturminister Trond Giske (Ap) meddelte en forbløffet offentlighet – 

og store deler av et forbløffet politisk miljø – at Munch-museet skulle flyttes til Bjørvika og 

Nasjonalgalleriet nedlegges og inngå i et nybygg på Vestbanen. Overrumpling og tilsideset-

telse av parlamentarisk prosedyre var avgjørende for de to aktører:  

 Lae: «Om vi skulle gått offentlig ut med noe [på forhånd] ville det veltet hele spillet». 

 Giske: «Hvis vi hadde sendt dette ut på høring, hadde alt stoppet.»  

Aktørenes begrunnelser for kuppet3 viste seg å være ille nok. For et akademisk miljø, der juks 

og fanteri på et visst nivå fører til oppsigelse på dagen, var det enda mer overraskende å se 

hvordan vårt demokrati fungerer i praksis. Systemet er nok det beste man kan regne med, men 

nettopp tilliten til dets forutsetninger – åpenhet, transparens og kontroll – la øyensynlig i dette 

tilfelle døren åpen for misbruk. De tverrfaglige grupper på 20-30 museumsfolk, arkitekter, 

jurister, historikere, samfunnsforskere og andre som straks gikk ut med protester, grep fatt i 

både den pseudofaglige argumentasjon og den politiske prosess som sådan. De to sakene ble 

lærebokeksempler på hvordan offentlig inkompetanse og mediesløvhet kan beskytte et 

omfattende gjennomført bedrageri. I alle fall en stund. Det er noe usikkert om det var Mark 

Twain eller Abraham Lincoln som uttalte de bevingede ord:  

 «You can fool some of the people some of the time, but not all the 

  people all of the time».  

Uansett opphavsmann, utsagnet står seg godt.  

 For Nasjonalgalleriets vedkommende skjønte Stortingsflertallet til slutt at det var blitt 

ført bak lyset, men da var det for sent. Galleriet var likevel ikke ubrukelig, som påstått, men 6 

milliarder hadde begynt å rulle ut av statskassen for et nybygg ingen hadde bedt om. Det opp-

siktsvekkende var hvordan en statsråd kunne manipulere både regjeringen (bak Stortingets 

 
2 Debatten var naturligvis langt mer omfattende enn titlene i min bibliografi antyder. Et bredere kildeutvalg for 

Nasjonalgalleri-debattens vedkommende finnes i min bok Spillet om Nasjonalgalleriet (2018). 
3 “En kuppartet prosess” var Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanens karakteristikk i en lederartikkel 30.10. 

2018, Vandalisme. Se også leder i VG 28.10.201, Seier med bismak. Begge i anledning av min bokutgivelse.  
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rygg), Statsbygg med konsulenter og Nasjonalmuseets ledelse og styre, samt fordreie Riks-

revisjonens rapporter – og slippe unna med det, selv om bedrageriet ble påpekt allerede mens 

prosessen pågikk. Mens dette manuskriptet avsluttes har forfatteren samtaler med Stortingets 

kontroll- og konstitusjonskomite, presidentskapet og partigruppene om de mulige reaksjoner 

på desinformasjon av Stortinget, dvs. brudd på Grunnlovens § 82 og de Etiske regler for 

representantene, utfra dokumentasjonen i boken nevnt i note 2 ovenfor.   

 For Munch-museets vedkommende trengte ingen faglige innvendinger mot Lambda-

konseptets svakheter og økonomiske absurditeter inn i bystyresalen. Heller ikke ble det 

snakket høyt om det dokumenterte faktum at flyttingen var dirigert av Bjørvikas utbyggere, 

stikk imot et enstemmig bystyrevedtak. At Lambda fremstilles som et enmannsmuseum for 

Munch, med krav på statsstøtte som «nasjonalt ansvar», hører med til lureriet: Kommunen 

putter fem andre samlinger inn i bygget (inkludert privateid kunst før eventuelt videresalg). 

Prosessen ble offer for et internt partipolitisk spill som var saken uvedkommende, og ble 

avgjort ved at fire partier stemte mot sine valgløfter. Paradokset var at bystyrets rødgrønne 

allianse lot seg låne som marionetter for kommersiell spekulantvirksomhet, og gjennomførte 

en parodi på markedsliberalisme og sendte regningen til skattebetalerne. Et annet paradoks 

var at de to partier som stemte mot vanligvis ikke regnes som lagspillere. Politikken er ikke 

alltid hva den utgir seg for – eller hva mediesjablongene hevder.  

 For perspektivets skyld: Museumssaken er et kapittel i et større aktuelt bilde, der også 

fag står mot politikk. Parallellen til sykehusutbyggingen i Oslo ble understreket av tidligere 

sjefslege ved Ullevål, professor Rolf Kåresen, under lanseringen av min bok Spillet om 

Nasjonalgalleriet i Nasjonalgalleriet den 26.10.2018. Kåresen er blant de mange profilerte 

motstandere av nedleggelsen av Ullevål sykehus og en gigantutbygging på Gaustad. Også her 

dreier det seg dessuten om enorme økonomiske forskjeller i alternativene. Spørsmålet er om 

protestene denne gang kan snu saken. Rune Slagstad, samfunnsforsker på legestandens side, 

har påpekt at den medisinske ekspertises sterkere sosiale status enn den kulturelles gir en 

mulighet til å påvirke politikken. «Kultur» assosieres med synsing, og er dessuten ikke livs-

viktig. Men vi kan ikke holde munn av den grunn. 

 

Det er derimot mye å glede seg over. NKF-Ns «grønne e-postliste» må, med fagets raske 

ekspansjon både i geografi og spesialisering, være noe av det nyttigste som har oppstått i 

miljøet siden Norske Konserves, som viser stadig høyere kvalitet i redaksjon og artikler. Det 

stigende antall PhD-stipendier har gitt faget en helt annen profil og karrierestige enn noen 

kunne ane for 20 år siden. Kapittel 2 nedenfor minner altså om hvordan man kunne bli 

konservator for 50-60 år siden, og hvordan forholdene trinnvis beveget seg mot dagens 

situasjon. Rammene i «1965-planen» var prinsipielt like, men omstendighetene varierte, og 

beretningen får derfor en uunngåelig personlig vri. 

 

Oslo, 30.12. 2018 

(sluttført juni 2019) 

  

 

 

 

 

Papirutgaven sendes til Konserveringsstudiet og NKF-Ns styre, den elektroniske versjon går 

via grønn e-post til NKF-Ns medlemmer og andre interesserte. 
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1 Tilbakeblikkets dilemma 
 

 

Mimringens basislover 

Februar 1958: «Når dette er over, er det bare de gode minnene som sitter igjen» hauket 

gardesjefen, oberstløytnant A.T.J. Petterson, da 5. kompani sto oppmarsjert i Husebyleiren før 

avreise til vintermanøver på Hjerkinn. Deri fikk han rett. Temperaturen falt bare til minus 38, 

mot 43 spådd, tørr innlandsluft var ikke så ille, sneskavlene vi gravde oss inn i for natten var 

varmere enn 16-mannsteltene med vedovn i midten.  

 Men også teltene hadde sin hygge, i alle fall for oss i musikktroppen: Vår eminente 

klarinettist Harald Bergersen tok fyringsvaktene fra 24:00 til 06:00 og øvde lange toner i det 

dype registeret (chalumeau, for de som ikke vet det). Vi ble dysset i søvn mens han holdt 

embouchuren i trim. En disiplinert herre. Mye tess var han riktignok ikke under manøvrene på 

dagtid, men prioriteringen hadde mye for seg. Jeg kommer tilbake til musikkens rolle på 

slutten av dette skriftet, og kanskje før (hold ut!). Min tid i kongens klær begynte med kong 

Haakon VIIs død i september 1957, og vår innsats i forsvaret av landet var Chopins og Ole 

Olsens sørgemarsjer i et 80-manns paradeorkester gjennom byen. Høsten 1957 selte også 

Sputnik over den mørke morgenhimmelen på vår vei til frokostbrakka. Men til saken: 

 Pensjonisters selvbestaltede rett til uhemmet mimring gjelder uansett hvor kjedsom-

melig det blir for sakesløse utenforstående. Mimring som memoar- og bekjennelseslitteratur 

har – uaktet sine vesensforskjeller – lett for å flyte over i hverandre. Det er ikke helt uten 

freidighet at studiets objektive åremål benyttes som påskudd for et subjektivt tilbakeblikk. 

Men vi biter hodet av all skam og fastslår at innsovning til en Selmer B-klarinett i 1958 er 

kompatibelt med mimringens første basislov, uttrykt i gardesjefens tale.  

 Mer problematisk blir det med lov nummer to: 100-årsjubilanten André Bjerkes 

maksime om hukommelsen som poet (direkte overlevert fra hans første hustru Mette, kollega 

på Nasjonalgalleriet fra 1964). Fenomenet lar seg vanskelig takle på kontrollerbar måte og vil 

influere det følgende. Men med kildestøtte vil kanskje de helt katastrofale historiefortegninger 

unngås. Hvilke av de to basislover som roter fortiden mest til er et åpent spørsmål. I sin uunn-

gåelige selektivitet er og blir det retrospektive alltid et dilemma. Det får gå som det kan. 

 

Grinete pip fra hornet på veggen 

Verden forandrer seg. Må derfor fortiden retusjeres? 

 Det opprørte meg da jeg i sin tid oppdaget at vi leste Ibsen i oversettelse på skolen. 

Våre nasjonalepos ble klusset med, bare årtier efter at de var skrevet. Hva er det med Norge? 

Franske skolebarn leser Molière i original, engelske skolebarn leser Shakespeare i original, 

italienske skolebarn leser Dante i original. Det er ingen i dag som snakker 1600-talls fransk, 

1600-talls engelsk eller 1300-talls toskansk, men med noen fotnoter kommer jo alle gjennom 

tekstene. Man tukler bare ikke med det originale verk. Man mister et unikt perspektiv på sitt 

eget sprogs røtter og på den tid og begrepsverden verket oppsto i.  

 Spiren til det senere yrkesvalg lå kanskje i denne spontant konservative refleks: 

Originalen er nøkkelen til andre tider og kulturer, med et innebygget krav om å bli forstått på 

sine egne premisser. Vår felles utvidete hukommelse er bevaringsverdig. 

 Dermed må jeg også tilstå en begrenset forståelse for det såkalte regiteater: En Mozart-

opera kan knapt oppføres uten motorsykler eller andre samtidsrekvisitter på scenen, angivelig 

for å gjøre plottet aktuelt for vår tid. Den inkommensurable kombinasjon av 1700-talls 

musikk og tekst på den ene side og et visuelt nåtidsmiljø på den andre er bare én ting. Selve 
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ideen dyrker det innsnevrede, navlebeskuende perspektiv, en undervurdering av publikums 

evne, behov og mulighet for å ta del i en annen tid og en annen verden. Det eventuelle all-

menngyldige innhold ligger i originalen. God kunst er alltid aktuell.  

 Når det magiske begrep «fornyelse» introduseres, fordi det er «bare da» et historisk 

verk kan bli «levende kunst», mangler perspektivet både på historie og kvalitet. «Fornyelsen» 

skjer undertiden i konkurranse med verket selv. Debussy-Maeterlincks Pelléas et Mélisande 

ble første gang oppført i Oslo i vår. Handlingen, fantastisk understreket i tekst og musikk, 

begynner i en uhyggelig bekmørk skog, der heltinnen har gått seg vill. Man lot henne da virre 

rundt i et flombelyst hvitt flisbelagt interiør, med et offentlig toalett som nærmeste assosia-

sjon. Dette ble omtalt som «et dristig og fornyende regigrep». Senere skulle heltinnen i 

distraksjon miste sin ring i en magisk kilde. Hun fant da en badedusj av tidsmessig type, 

skrudde den på og skylte ringen ned i sluket. Osv.  

 Når «fornyelsen» både blir en negasjon og trivialisering av verket kan man selvsagt 

bare lukke øynene og la musikken formidle denne ganske sære historien. Men vitsen med 

oppsetningen blir da spørsmålet. 

 Nødvendigheten av å «fornye» kulturarven får ikke så drastiske utslag i andre medier. 

Man maler ikke opp J.C. Dahl i akryl eller oppfører Beethovens klaverkonserter med el-gitar 

for å gjøre dem aktuelle og forståelige for vår tid. De er i høy grad begripelige som de er. 

Joda, Duke Ellington arrangerte og jazzet opp Griegs Peer Gynt-musikk, men utga det ikke 

som Grieg. Tvert om har en autentisitetsbølge i musikken gått inn for originalinstrumenter og 

eldre fremførelsespraksis for bedre å kunne gripe fortidens egenart og intensjoner. Selvsagt 

faller det materielle kunstverk utenfor i en sammenlignende diskusjon om fremføring av et 

litterært verk, der originalmanuskriptet i seg selv forblir urørt. Men det dreier seg om presen-

tasjonen av et produkt fra en annen tid: Malerier kan vises med overveldende publikums-

respons slik de er (dvs. i deres actual state, med sine innebyggede konstitusjonelle endringer) 

– uten manipulert regi. Aldri noen gang før har historiske kunstutstillinger trukket så mange 

besøkende. Hvorfor er det da nødvendig å tukle med de verbale kunster? 

 Arkitektur kan være utsatt for noe av det samme, jfr. forslagene til gjenoppførelse av 

Notre Dame «i vår tid». Forhåpentligvis blir det en grei rekonstruksjon av takrytteren (kalt 

«spiret» i media). Man kan derimot bli engstelig når Snøhetta står på listen over anbydere til 

rehabilitering av Nationaltheatret. Blant arkitekter finnes en manglende kultur for skillet 

mellom restaurering og nyskapning. Et selvpålagt krav om «ærlighet» blir et syltynt dekke for 

en narsissistisk trang til å sette sitt stempel på alt de kommer over. Det er noe dypt usosialt 

over uviljen til å tilpasse seg et eksisterende verk eller miljø. Temaet ble behandlet i Konser-

veringsstudiet 10 år, kapittel 3, med bl.a. gjenoppføringen av Holmenkollkapellet efter de 

opprinnelige arkitekttegninger som motsatt eksempel. Kapellet har siden vært byens mest 

populære vielseskirke. Ikke nettopp noe bevis på at den skulle være uaktuell for vår tid. 

 Og en liten reservasjon for malerkunsten. En myte i tiden er at kunst «må provosere», 

som selve kvalitetskriteriet. En av våre kunstnere bemerket i sin tid at det bare var Munch-

museet selv som var begeistret for å ville «provosere» med Bjarne Melgaard i naboskapet – 

angivelig «i Munchs ånd.» Det er riktig nok at Munch vakte skandaler i sin samtid på grunn 

av sine motivvalg, noe som må forstås på den tids premisser. Men hva ikke alle i samtiden så, 

og som nå gjør ham til den han er, er hans maleriske kvaliteter og psykologiske evne. «Provo-

kasjon» er i dag markedsføringsprinsippet der kunstforståelsen mangler, og/eller er erstattet 

av behovet for et kulturelt alibi. Annenhver bank, forsikringsselskap og advokatfirma har noe 

Melgaard-aktig på veggen som tegn på et progressivt syn. «Provokasjon» er da også hva 

Munch-direktøren selger inn for øket besøkstall, det aspekt av kunstens «funksjon» politikere 
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kan forstå. Derimot unngår han provokasjon ved utlån til Saudi-Arabia av hensyn til våre 

relasjoner. Offisielt selvfølgelig «av respekt for andre kulturers verdier», dvs. kvinneunder-

trykkelse, tortur og brudd på menneskerettighetene. For å tilpasse Munch til et globalisert 

marked sensurerer Munch-museet Munch. Slik fungerer vårt offentlige kulturliv, dvs. den 

delen av det som er politisk klarert. 

 Men hvorfor oppstår avsporinger av typen DNOs Pelléas et Mélisande først og fremst 

i scenekunst? Regissører hevder at teksttroskap gjør fremførelsen «museal»; altså med museer 

og originalversjoner som skjellsord. Man mistenker et behov for å stille seg selv på linje med 

verkets opphavsperson (igjen den narsissistiske impuls) eller manglende talent bak fornyelses-

maset. Shakespeares Romeo og Julie ble lagt radikalt og overbevisende til et nytt århundre av 

Bernstein i West Side Story – den opplagte mulighet for et skapende talent.. 

 Et bakteppe her er forestillingen om fortiden som ugjennomtrengelig og uforståelig, 

oppstått på for oss ukjente premisser, formulert i utsagnet «fortiden er et fremmed land». 

Vakkert sagt, og riktig nok. Men vil vi ikke gjerne besøke et fremmed land? Og hvem be-

griper vår samtid? Vi holder tre aviser. Deres forskjell i vinklinger, og ikke minst deres 

utelatelser, kan av og til friste til å tro at man lever i tre forskjellige land.  

 

For å avslutte med noe om ordenes skiftende tilværelse. Ikke i betydning, men i uttale:  

 Jeg har festet meg ved to ord som har skiftet trykk på stavelsen. Inntil for femten-tyve 

år siden het en pensjonist i min stilling emeritus, og vårt akademiske fellesskap het akademia. 

Så slo det om, først i NRK tror jeg, til emeritus og akademia. Jeg nevnte det for vår faggruppe 

i Det Norske Videnskaps-Akademi en gang. Reaksjonen var at «alle visste jo» at førstnevnte 

uttaler var riktige; trykk på nest siste stavelse var uvitenhet og misforståelse. Men i Norge er 

det bare er et tidsspørsmål før misforståelsen blir norm; det fenomen progressive lingvister 

kaller «språkets dynamikk». Under UiOs 200-årsjubileum i 2011 snakket rektor (realist) om 

akademia. For tiden blir øyensynlig vi emeriti tidvis tolerert (selv i NRK), men med akademia 

er misforståelsen kommet for å bli – uansett hva man sier ellers i verden. Som med slukkingen 

av FM-nettet er Norge det eneste land som plutselig går over til noe sært. Det er jo så viktig å 

være spesiell. Er noe vunnet ved det?  

 Vi begynte med skolebokoversettelser av Ibsen. De skyldtes et behov for politisk diri-

gering av «lovlige former». Da André Bjerkes ABC oppnådde suksess og ble brukt i skolene 

uten departementets godkjennelse, reiste man i Stortinget spørsmålet om det skulle straffes 

som lovbrudd. Sprogstriden den gang gikk på tvers både av øst/vest-aksen, by/land-skillet og 

høyre/venstre-blokkene. Striden var ikke uten komikk. Igjen et selvopplevd eksempel:  

 Da jeg tok artium i 1957 fikk vi beskjed om hvordan vi skulle unngå unødvendig 

dårlig eksamenskarakter i norsk stil. Vi kunne godt skrive «en bok», «en dør», «en sol» osv., 

men måtte i samme stil skrive «boka», «døra» og «sola». Læreren opplyste lakonisk at dette 

var det sprogpolitiske kompromiss for øyeblikket. En uforglemmelig opplevelse. Vi fulgte 

rådet, men med det absurde i situasjonen ble det en tanke å kvitte seg med skolenorsken. 

Hjernevasken var jo ganske omfattende: Vi sa fortsatt frem, have, sprog, efter osv, selv om vi 

fra folkeskolen av var blitt tuktet til å skrive «fram», «hage», «språk» og «etter». Senere, i 

kjølvannet av 1968 begynte noen av oss, i Oslo vest, plutselig å dynge a-endelser og antatte 

folkeligheter til sin tale, øyensynlig som sosialt alibi: Et par av dem gjorde da også karriere 

som kameleonaktig politisk korrekte til enhver tid. Selv bestemte jeg meg for å skrive som jeg 

snakket. Ikke av prinsipp, bare som konsekvens. En naturlig sprogutvikling har alltid hatt 

overlappinger. Tenk på Bach – «den gamle parykk», som sønnene kalte ham – håpløst 

avleggs allerede 30 år før sin død (uten sammenligning for øvrig)  
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 I NRK er kvotene for målformene bokmål og nynorsk forlatt, til fordel for samtlige 

dia- og sosiolekter i Norge; i prinsippet vel fem millioner. Ikke et vondt ord om dialekter i og 

for seg. Da vi ble de lykkelige eiere av en nedlagt seter i Vågå for 35 år siden visste vi ikke 

engang hva sjog var, selv når det sjoga ganske kraftig uppå. Heller ikke ante vi hva som 

skjulte seg bak hafellun, mylap, mylapause, mehenkje (mehank), kinnfeite eller for den saks 

skyld aurbu. Klangfullt, men ubegripelig. Det var bare å begynne og skrive ordliste.  

 Men dette klangfulle babelske anarki favoriserer ikke kommunikasjon, og gjør det 

vrient for innvandrere og andre som prøver å orientere seg muntlig og skriftlig her i landet. Er 

normløshet lurt? Andre land har riksnormer i offentlig skrift og tale. Dermed er vi i prinsippet 

tilbake til komiteer, enten som ideologiske pådrivere for en utvikling som ennå ikke har skjedd, 

eller bevarende av typen Riksmålsforbundet. Dilemmaer og nisser følger med på lasset. Men 

hovedspørsmålet består: Må fortiden omskapes i dagens bilde?  

 Nok tradisjonskonserverende surmuling for denne gang.   

 

Periodiske jubileer som tvangstanke 

Et 20-årsjubileum for Konserveringsstudiet er ikke mye å snakke om. Vanligvis feires hele, 

halve eller kvarte århundrer, tiårs eller årlige jubileer. Hvorfor i det hele tatt tre periodeinn-

delingers abstrakte tvangstrøye over virkelighetens flyt? Årsjubileer er dessuten upresise ved 

interne slingringsmonn fra 1.januar til 31.desember. Men når tallnevroser satte dagsorden 

både for Dante og engelske renessansepoeter bør vi andre kanskje ikke gjøre oss bedre. Uten 

sammenligning for øvrig (må det sies igjen?). To femårsperioder efter Hjerkinn-manøvren i 

1958 fikk avgjørende betydning for denne skribent:  

 Første periode (1958-63) var en oppvarmingsrunde som beskrives i neste avsnitt. Den 

andre var en aspirantstilling på Nasjonalgalleriet (1963-68) som beskrives i kapittel 2. Med 

avlagt eksamen fulgte den nordiske aksjonen i Firenze efter flommen i 1966,4 og dermed be-

gynnelsen på yrkeslivets uendelighet (syntes det da). Begge femårsperiodene huskes i tilbake-

blikk med nøkkelbegrepet praksis:  

 Oppvarmingsrunden 1958-63 begynte på Gardens tegnekontor, alternerende med 

musikkøvelser, fulgt av Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS, nå KHiO) og 

forelesninger i kunsthistorie ved UiO om kvelden. Det var egentlig ikke ferdighetsøvelser 

undervisningen ved SHKS gikk ut på. Å tegne betød å lære og se.  Det forundret meg at ikke 

også kunsthistoriestudiet inkluderer tegne- og maleundervisning. Naboskapet med filosofi er 

vel og bra, men neppe fullt utdypende for fagets egenart. (Sammenligningsvis har musikk-

vitenskap instrumentalundervisning og harmonisk analyse – tidligere også direksjon, partitur-

lesning, koralharmonisering og fugeskrivning som eksamensfag, noe som bortfalt da Norges 

Musikkhøgskole ble etablert – i tillegg til musikkhistorien).  

 De neste fem læreår på Nasjonalgalleriet, 1963-68, gjorde det klart at kunnskap og 

forståelse ikke er det samme. Praksis betød å forstå.  

 Et tilbakeblikk på siste halvdel av 1900-årene vil, med forfatterens bakgrunn, ha 

hovedvekt på malerikonservering. Men denne perioden ble også en brytningstid for faget som 

helhet. Historikken er vel stort sett kjent, men fremstillingen vil inneholde enkelte episoder 

som hittil ikke har stått på trykk. 

 

 
4 Se bibliografi (2016); Centro Nordico del Restauro a Firenze. Dette regjeringsgaranterte prosjektet 1967-70, 

der 103 nordiske konservatorer deltok, ble efter vedtak av aksjonskomiteen i København ledet av Leif Einar 

Plahter det første året, meg det andre og Steen Bjarnhof det siste. 
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2 Konservatorutdannelsen før og nå, særlig før. 
 

 

Personlig orienteringspunkt: april 1963 

Det første året i Nasjonalgalleriet var en prøvetid, og inngikk i et femårig opplegg som – 

basert på nye opptaksregler av 1960 i Norske Malerikonservatorers Forening (NMF, fra 1962 

NKF-N) – var i ferd med å bli en offentlig utdannelse. Hvordan jeg kom dit er beskrevet før,5 

men kan gjentas her som eksempel på det evig aktuelle spørsmål om rekruttering.  

 Efter tre år på SHKS hadde jeg våren 1963 hospitert et fjerde år i grafikk hos Chrix 

Dahl, skulptur hos Per Ung og keramikk hos Jens von der Lippe. Sterke medelever som Finn 

Graff, Guttorm Guttormsgaard, Karl Erik Harr og andre hadde gjort yrkesvalget noe mer 

diffust enn da det bare var «lett å tegne». Forsøk som avis- og reklametegner i sommerferiene 

og forelesninger i kunsthistorie om kvelden pekte ikke i noen bestemt retning.  

 Samme vår laget jeg plakater til en nordisk musikkfestival for en hyggelig student jeg 

hadde truffet i Universitetets symfoniorkester (= nuværende hustru). Hun kom innom for å 

hente plakatbunken på litografiverkstedet, og gjorde meg oppmerksom på et oppslag i gangen: 

Aspirantstilling på Nasjonalgalleriets restaureringsatelier. Henvendelse atelierleder Leif 

Einar Plahter. Var det noe? 

 Innenfor atelierets dør satt en herre med et vennlig, men gjennomtrengende blikk. Litt 

udiplomatisk spurte jeg om dette var et yrke. Joda, mente Plahter, det var nok et yrke, men det 

var ikke sikkert jeg ville få noen jobb. Vegg i vegg lå mørkerommet, der hans assistent Truls 

M. Løken var nynnende i sving. Plahter spurte om jeg kunne høre hva han nynnet. Det var lett 

nok; annen sats av Beethovens femte. «OK, jeg ringer deg». Eksamenspapirer og tegninger 

ble igjen. En uke senere ringte telefonen, var jeg stadig interessert? Jeg hadde ikke funnet på 

noe annet i mellomtiden, og oppmøte ble avtalt. Det er greit nok med Beethoven, fikk jeg da 

vite, men musikkhistorien sluttet egentlig med Haydns død i 1809. Det skulle med tiden vise 

seg at Leif kunne ta de fleste av Bachs ca. 150 kantater og Haydns 104 symfonier efter noen 

få takter. Og joda, Brahms’ sekstett i B-dur var nok også «vakker på en måte». Ingen fastlåste 

synspunkter når det kom til stykket. Brukbart swingpiano spilte han også. Jeg skulle lære å 

kjenne min nye lærer som dypt tradisjonsforankret og samtidig grunnleggende radikal i ordets 

egentlige betydning.  

 Lucas Cranachs «Nymfe» var sprukket i to, dvs. en limfuge i panelet var gått opp og 

skulle limes pånytt. Min første jobb ble å legge bomullskompresser i vann, presse ut vannet 

og legge dem på bruddkantene for å bløte opp limet slik at det lett kunne skrapes bort med 

skalpell. Venting var noe av poenget. «La tiden arbeide for deg» var første leksjon. Da alt var 

klart ble de to delene båret ned i kjelleren, der vaktmester Gjermundbo, en perfeksjonist av de 

sjeldne, tok fatt på sammenlimingen. 

 En elementær regel for håndtering av museumsgjenstander ble innprentet fra starten 

av. Å bære et maleri med billedsiden inn var én ting. Det viktigste uttrykte Leif slik: «Straks 

jeg tar i et maleri blir hele mitt bevegelsesmønster automatisk forandret. Ingen brå beveg-

elser, radarfornemmelse til alle kanter, til og med talen blir langsommere.»  

 Rensing for overflatesmuss kom opp nokså snart. Det virket ikke spesielt mystisk. 

Vattdott på pinne, fuktet i svakt sepevann, rullet på overflaten for å redusere friksjon, fort-

løpende kontroll av skitt på vattdotten (og ikke farve, «da får du sparken!»). Den umiddelbare 

erfaring av smuss som aktivt grått gikk opp for meg på en annen måte enn gulvvask hjemme; 

 
5 Conservare necesse est, Festskrift til Leif Einar Plahter på hans 70-årsdag, Oslo 1999, s. 19 og 242. 
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maleriets lyse partier ble lysere, de mørke mørkere, og alle koloristiske nyanser ble tydeligere. 

Under all denne fremskridende øyenslyst meldte et spørsmål seg: Hva var vann? At negativ 

og positiv ladning i hver ende av molekylet virket splittende og forklarte vannets aktivt opp-

løsende evne på alt, selv på sten, ga nye perspektiver på det tiltrodd velkjente. Men fettløser 

og detergent henviste Leif til kjemiboken fra gymnaset. «Passelig sengelektyre, forklar meg 

alt når du har skjønt det.» 

 Senere samme år satt jeg og fjernet overmaling på mitraen til St. Nicolas fra Eidsborg 

stavkirke, en polykrom skulptur fra slutten av 1200-årene tilhørende Universitetets Oldsak-

samling tvers over Tullinløkka. Der hersket kjemiker Annemor Rosenqvist over vikingskip og 

jordfunn, men malerikonservering hadde de ennå ikke. Efter Paul Coremans’ besøk i 1961, 

som jeg kommer tilbake til, var det gjort en samarbeidsavtale med Nasjonalgalleriet.  

 Forhåndsprosedyren ble utvidet med flere tester – hvert pigment hadde forskjellig for-

hold til bindemidlet og tilsvarende individuell løselighet – vattdotten dyppet i isopropanol, en 

mer kritisk vurdering av overmalingens absorbering i vatten, skifte av dott, vasking med white 

spirit. Svelling av overmalingen (igjen «tiden til hjelp») ga øket volum og redusert mekanisk 

styrke (aha, det var selvfølgelig derfor den ble lettere å fjerne). Rensing ble innledet med selv-

støpte cross-sections,6 studert i mikroskop og avtegnet, derefter analysert av Unn Simonsen 

(senere Plahter), som omtrent akkurat da banket på døren for å hilse på. Hun hadde ved et 

stortingsvedtak tiltrådt en nyopprettet stilling på Oldsaksamlingen for å arbeide med middel-

alderens materialer. Undersøkelsen av St. Nicolas ble utgangspunkt for en kopi av skulpturen 

til kirken, mens originalen ble i museet.7 Dette ga avanserte oppfølginger og ble blant de neste 

tiårs hovedprosjekter i miljøet,8 der analyser og empirisk utprøving av skriftlige kilder bidro 

til nye forståelser av middelalderens materialer og teknikker. 

 Behandling av papir var pensum. Jeg bleket tegninger i Cloramine T, den gang kurant, 

men fikk håret til å reise seg på neste generasjons hoder. Muralmaleri også; jeg fikk være med 

Arne Bakken i arbeidet med kalkmaleriene i Enebakk kirke, hans eksamensoppgave. Ved 

inspeksjon fra Riksantikvaren, da Arne ville la partier stå urørt fordi tilstanden ikke tillot av-

dekking uten skader, oppsto et fornøyelig ordskifte om etikk, mot det – i en kunsthistorikers 

begrepsrepertoar – litt tøyelige begrep «aldersverdi».9  

 Retusjering virket uproblematisk med kunstutdannelse i ryggen. Men det dreide seg 

om langt mer enn å treffe farven ut fra metning, valør og intensitet: Opasitet vs. transparens, 

forskjellen mellom glaze og scumble (kanskje er det nå innført norske termer for dette?), og 

the turbid medium effect. En tur opp i Langaardsalen fortalte alt om forskjellen i lys i tidlig 

nederlandsk maleri mot det noe senere flamske: Enten tynt og gjennomskinnelig over hvit 

bunn, eller Rubens-skissenes dekkende pastose hvitt på gråbrun imprimitur. Leif plukket to 

bind ut fra bokhyllen, Christian Wolters’ doktoravhandling om betydningen av røntgen-

undersøkelser for kunsthistorien, og en bok om røntgenbilder i Londons National Gallery 

 
6 Leifs lærer Bjørn Kaland, Bergen, hadde vært hos Helmuth Ruhemann i London og som første norske konser-

vator lært mikroskopiske tverrsnittundersøkelser. Se ovennevnte publikasjon, s. 18-24. 
7 «St Nicolas fra Eidsborg stavkirke. Materialer, teknikk og kopiering», Universitetets Oldsaksamlings årbok 

1965, s. 53-66. Skulpturen ble skåret i 1963-64, polykromeringen ble gjort i mai-juni 1964. Kildestudier fulgte, 

og endte i en nytolkning av 1300-talls forgyllingsterminologi og betydningen av Cennino Cenninis oro di metá. 
8 Kopiering av Madonna fra Hedalen ble ledet 1986-89 av Svein Wiik og Unn Plahter, med rekonstruksjoner 

også av pigmenter og bindemidler. Prosjektets eksperimentelle sider kastet nytt lys over Theophilus’ De diversis 

artibus (ca. 1120-30) og 1300-tallsartikkelen Likneskjusmid. En kopi av Tingelstad I-frontalet ble utført 2011-

2012 av Anne Milnes og Katrine Scharffenberg. Disse og tilhørende arbeider er publisert på nett og papir. 
9 Se Konserveringsstudiet 10 år, kapittel 2, nederst på første side, «En liten anekdote …  
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sammenlignet med normalfotos.10 Fenomenene var allerede grundig visualisert, og måtte 

forstås bokstavelig talt fra bunnen av. 

 Retusjering i akvarell med oljelasurer. I en periode ble et «gel medium» fra Rowney 

foretrukket fremfor olje; det var hurtigtørrende og påstått stabilt mot gulning, noe som vel lar 

seg efterprøve. Kitt ble laget av kritt og gelatin. Standard retusjeringsferniss var mastic i vege-

tabilsk terpentin, tynt påført, og som sluttferniss laget vi den antatt superstabile syntetiske 

MS2A i white spirit. Den gikk ut av produksjon og ble erstattet av Ketonharz N fra BASF, 

nok uten samme stabilitet. Å redusere intervallene for fernissfjerning var jo et brennende tema 

siden rensedebatten i efterkrigsårene, selv om The Weaver Report frikjente National Gallery 

for beskyldningene om overrensning. Debatten bragte også opp leaching-fenomenet og mulig 

utarming av bindemidlet selv om pigment ikke ble fjernet. Psykologiske faktorer var også ute 

og gikk, inkludert kvasipsykologi og annen blanding av kortene.11  

 Dublering ble gjort med en bivoks-harpiksblanding, klister og strykejern var ute, i alle 

fall for oljemalerier. Forhåndsvask og -strekking av dubleringslerretet demonstrerte hvilken 

overraskende kraft som lå i krympingen ved fukting. «Union Jack»-føring av svampen sikret 

jevnt strekk. At pastose penselstrøk automatisk ble flattrykt på vakuum-varmebordet er noe av 

en myte. Varmebordet var et instrument, som skalpellen er det.       

 Og så var det rapportene. De skulle være knappe og presise, og en hard skole foresto. 

Første forsøk fikk dommen «Kast annenhver side.» Her gjaldt en annen sjangerpraksis enn for 

eksempel i dette tilbakeblikket.  

  

Oppsummering: Gjennomgående praksis, 1:1-forholdet mellom lærer og elev og gradvis 

progresjon i vanskelighetsgrad var pedagogisk sett ideelt, med individuell tilpasning. Nye 

oppgaver ble demonstrert og, hvis mulig, henvist til atelierets lille, men kresne bokhylle med 

hjemmelekse. Jeg syntes jeg var havnet i smørøyet. Det synes jeg fremdeles. 

 Det ble også klart at tidspunktet var historisk. Faget gjennomgikk akkurat da en slags 

revolusjon: «Aspirantstillinger», «nye opptaksregler», «femårig opplegg med offentlig god-

kjennelse på vei», middelalderkunst fra tvers over Tullinløkka, Unn som stortingsvedtak osv. 

Vi spoler litt bakover: 

 

1960: Vannskille i Norge 

Malerikonservatorers tradisjonelle kunstnerbakgrunn, fulgt av praksis hos eldre kolleger og 

kanskje et utenlandsopphold, var standard til langt opp i efterkrigstiden.12 En vitenskapelig 

tilnærming til konserveringsfaget som helhet var i anmarsj siden 1920-årene, særlig i anglo-

amerikanske miljøer. Allerede i opplysningstiden ble de tidlige naturvitenskaper anvendt til 

materialanalyser under utgravningene i Pompeii og Herculaneum i 1700-årene. Begynnende 

konvergens mellom de to leire i 1930-årene ble avbrutt av krigen. Tråden ble tatt opp igjen i 

1950 med etableringen av IIC, The International Institute for Conservation of Historic Works. 

Dette globale steg i en raskt ekspanderende kunnskapsbasert disiplin fikk avgjørende konse-

kvenser, om ikke akkurat over natten. 

 
10 C. Wolters, Die Bedeutung der Gemäldedurchleuchtung mit Röntgenstrahlen für die Kunstgeschichte, Frank-

furt 1938 (sterkt forsinket utgivelse av opphavsrettslige grunner). Den andre boken husker jeg ikke tittelen på.       
11 Ssmåprat med Leif bak staffeliene under retusjering dukket senere opp i tre artikler: En av mine prøveforeles-

ninger i 1996, «Rensedebatter, begrepsbruk og fenomener», Kunst og Kultur 1/1996, s. 13-28; så i «Cleaning 

controversies and ‘The two cultures’. Steps towards Professional Autonomy», ICOM-CC 11th Triennial Meet-

ing, Edinburgh 1996, Vol. I, s. 177-181; og mer detaljert om Gombrichs sammenblandinger i «Music, painting, 

and Restoration, or the unbearable lightness of humanism», Conservare necesse est, 1999, s. 242-50.         
12 For en kort generell historikk se NOU 1983:33, Konservering av gjenstander ved norske museer, s. 13-21. 



14 
 

 Rundt 1950 sto, med få unntagelser, den praktisk/håndverksmessige og den teoretisk/ 

vitenskapelige leir langt fra hverandre i Norge og Norden. Et skisma gjorde seg gjeldende 

også fremover i de enkelte konserveringsgreners utviklingsforløp. Med kunst som høystatus-

felt kom malerikonservering til å lede an i en profesjonskamp som til dels var mindre drama-

tisk enn ordet kan tyde på. Men noen episoder i vårt hjemlige miljø kommer jeg tilbake til.   

 Ti år efter stiftelsen av IIC ble kvalifikasjonene redefinert i Norge. De endret med ett 

slag rekrutteringen og hele faget. Et årsmøtevedtak i foreningen den 2. mars 1960 beskrev 

situasjonen inntil da slik: 13  

 

Opptagelse i NMF har hittil utelukkende vært basert på attester og uttalelser fra 

enkeltpersoner og institusjoner, et system som neppe gir tilstrekkelig garanti for at det 

nye medlem er «vel kvalifisert for selvstendig utøvelse av yrket» (NMF’s lover, § 2). 

Og fortsatte slik:  

 (…) I motsetning til de fleste andre yrker – der visse fundamentale kunnskaper og 

ferdigheter er felles for alle utøvere – har det i vårt fag hittil i praksis vært opp til den 

enkelte å avgjøre hva som inngår i en malerikonservators fagområde. Dette forhold 

har efter vår mening utvilsomt virket uheldig; i det nye opptagelsesreglementet er 

derfor formulert de minimumskrav vi i dag mener å måtte stille til en maleri-

konservator. 

 Hvorledes det nye opptagelsesreglementet vil virke kan man selvfølgelig ikke 

med sikkerhet forutsi, men det burde være grund til å tro at den nye ordningen efter-

hvert vil bidra til å skape en felles faglig standard og et høyere faglig nivå blant 

NMF’s medlemmer. 

   

I Leif Plahters nøkterne prosastil penneføres nå det som siden har vært en selvfølge, og som 

var typisk for hans radikale grep. Han var blitt ansatt på Nasjonalgalleriet i 1957, som leder 

for landets eldste museale restaureringsatelier for billedkunst: Maler og konservator Christen 

Brun var i 1870 den eneste(!) fast ansatte i huset, og Leif ble fjerdemann i denne apostoliske 

suksesjon.14 Nasjonalgalleriet spanderte et ekstra perfeksjonsår på ham i Italia og Tyskland, 

slik at han tiltrådte først i 1958. I 1959 ble han valgt til formann i foreningen,15 og begynte 

straks å forfatte nye opptaksregler som ble vedtatt på neste årsmøte.  

 Det faktum at reglene snart ble loset gjennom et formelt apparat og ble Nordens første 

offentlige rammeplan i konservering – også det med Leifs medvirkning – gjør det interessant 

å gjengi dem i opprinnelig form. Man måtte kunne dokumentere følgende: 

 

5-6 års praksis ved ett eller flere godkjente restaureringsatelierer i inn- og/eller utland. 

Under praktikanttiden må man ha foretatt studier ved kunsthåndverkskole, kunstakademi eller 

godkjent malerskole i minst 2 år. I studietiden må eleven skaffe seg de ferdigheter og 

teoretiske kunnskaper som forlanges av en malerikonservator: 

1.  Man må beherske, teoretisk og praktisk, de forskjellige anerkjente teknikker ved 

rensning, avdekning, dublering, retusjering og konservering av malerier på lerret, tre, 

mur samt andre bemalte kunstgjenstander. Man må ha et rimelig kjennskap til de i 

kunstverket anvendte materialers kjemiske og fysikalske egenskaper. 

 
13 L. E. Plahter, under «Konservatoruddannelsen», Meddelelser om Konservering 1960-62, s. 12-13. 
14 Conservare necesse est (note 11 ovenfor), s. 15. Se også intervjuet s. 18-24. 
15 Om foreningens stiftelse og rekken av dens ledere frem til 50-årsjubileet, se kronologiske data i Norske 

Konserves 2001-2, s. 3, samt mer utfyllende s. 6-7. 
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2.  Man må ha kjennskap til de vanlig brukte metoder for konservering, bleking osv. av 

bilder på papir (trykk, tegninger akvareller osv.) 

3.  Man må kunne utføre tekniske undersøkelser av bemalte kunstgjenstander. (Dvs. 

man må kunne utføre mikroskopiske undersøkelser av malinglag (cross-sections), 

kunne utføre) infrarøde, ultrafiolette og røntgenundersøkelser samt utføre enklere 

kjemiske pigmentanalyser. 

4.  Man må kjenne de krav som stilles til en tilfredsstillende rapport av kunstverks 

konserveringstilstand, tekniske oppbygning og restaurering. I forbindelse hermed må 

man selv kunne ta de fotografier som er nødvendige til dokumentasjon. 

5.  Man må ha kjennskap til de forskjellige tidsepokers maleteknikk og materialbruk. 

6.  Man må ha rimelig kjennskap til den moderne faglitteratur samt et almindelig 

kjennskap til kunsthistorie. 
 

Søknad om opptak skulle sendes skriftlig tre måneder før årsmøtet. Kvalifikasjonene skulle 

granskes av en tremannskomite, med to medlemmer valgt på årsmøtet og en kunsthistoriker 

oppnevnt av Museumsforbundet. På Leifs initiativ hadde Stephan Tschudi Madsen, første-

antikvar hos Riksantikvaren og samarbeidspartner i et par fellesprosjekter, allerede sagt seg 

villig til sistnevnte verv. Komiteen innstilte til årsmøtet, fulgt av innvalg ved avstemming: 

 

 Søkeren må fremlegge prøver på utførte arbeider for komiteen (restaurerte arbeider, 

restaureringsrapporter osv.) og vil bli underkastet en muntlig eksaminasjon. 

 

Ingen av disse punktene hadde tidligere vært obligatoriske, selv ikke skriftlig rapport. Nå fikk 

foreningen regi på medlemsnivået. Men som internt reglement i en privat interessesammen-

slutning betød dette foreløpig ingen offentlig norm eller status for yrkesutøvelsen. Knapt ett år 

senere kom tilfeldighetene til hjelp. 

 

1961: Paul Coremans’ Norgesbesøk 

I januar 1961 ble Paul Coremans, direktør for sentralinstituttet for konservering i Brussel 

(Institut Royal du Patrimoine Artistique, IRPA / Koninkljjk Instituut voor het Kunstpatrimo-

nium, KIK), invitert til Bergen og Oslo. Initiativet var tatt av Kristen Michelsen ved Historisk 

Museum, Universitetet i Bergen. 

 Coremans, kjemiker av bakgrunn, var også president i IIC og blant de internasjonale 

kanoner på området. Med banebrytende arbeider bak seg, som de omfattende undersøkelser 

og analyser av van Eycks Genteralter og den spektakulære avsløringen av Han van Meegerens 

forfalskninger,16 hadde han og hans «hellige treenighet» av konservator, kjemiker og kunst-

historiker satt en standard som betød et definitivt farvel til tradisjonelt connoisseurship som 

hegemonisk prinsipp i kunstforskning og konserveringsrelaterte spørsmål. 

 Coremans beså middelaldersamlingene ved våre to universitetsmuseer og ble slått av 

deres kvalitet, sjeldenhet – og tilstand. Sentralfyringen hadde gjort sitt i landets museer og 

kirker, og selv om skadene lenge både var observert og varslet ble situasjonen først lagt merke 

til da en utenlandsk ekspert uttalte seg. Overskrifter med «katastrofe» som gjennomgangstema 

 
16 P. Coremans, Van Meegerens’ faked Vermeers and De Hoogs, Amsterdam 1949. I rettssaken efter krigen ble 

van Meegeren anklaget for salg av nasjonale kunstskatter til okkupasjonsmaktene. Han hevdet da at bildene var 

hans egne falsknerier. Rembrandt-eksperten Abraham Bredius hadde erklært dem som ekte. Coremans’ analyser 

viste at van Meegerens påstand var ugjendrivelig korrekt. Da jeg i 1965-66 hospiterte ved IRPA lå Bredius’ 

slektninger fremdeles i sak mot instituttet efter prestisjetapet. 
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gjorde offentligheten oppmerksom på vår enestående arv av alterfrontaler og polykrom 

skulptur fra 12- og 1300-årene – og ikke minst det faktum at de hadde greidd seg utmerket i 

århundrer, men begynte å forfalle i de siste 40-50 år. Flere overraskelser skulle følge i 

besøkets kjølvann. 

 Coremans skrev straks en rapport med adresse til norske myndigheter. Han anbefalte 

opprettelse av to sentrale institutter, ett i Bergen og ett i Oslo, for vitenskapelig undersøkelse 

og behandling av kunstverker samt utdannelse av konserveringspersonell. Forslaget ble offer 

for en politisk-ideologisk strid om sentralisering vs. desentralisering, som vi ikke skal gå inn 

på her. Derimot kan vi i full indiskresjon røpe noe av det som skjedde i kulissene da striden 

hadde vart et års tid uten utsikt til snarlig resultat:17  

 Leif Plahter hadde en klassekamerat fra gymnaset som het Paul Thyness. Han ble 

senere norsk FN-delegat i New York, men satt den gang som stortingsrepresentant. Leif 

inviterte Paul til middag og gjenoppfrisket Coremans’ besøk og avisoverskriftene fra året før. 

Kunne Stortinget kanskje bidra til fart i sakene? Paul tok med en huskelapp til sin gruppe-

formann Erling Fredriksfryd (H), som under behandlingen av revidert statsbudsjett foreslo en 

tilleggsbevilgning under kapittel 377, «Ekstratiltak til kulturvernformål». Forslaget ble vedtatt 

med virkning fra året efter, altså fra våren 1963.  

 Dermed oppsto et titalls praktikantstillinger ved Nasjonalgalleriet, Oldsaksamlingen, 

Historisk Museum i Bergen og Riksantikvaren. Praktikantlønnen lå på bunnen av regulativet 

og skulle erstatte studielån for å stimulere rekrutteringen. En ny kjemikerstilling ved UiO ble 

øremerket av Stortinget for analyse av middelalderkunst på nasjonal basis.  

 I kjølvannet av dette – regjeringen skal jo følge opp Stortingets vedtak, men raskt gikk 

det ikke – ba Kirke- og undervisningsdepartementet i brev av 31. oktober 1964 og 20. januar 

1965 om forslag til utdannelseskrav og lønnsplassering for malerikonservatorer. Efter møter 

med de fire sentralinstitusjonenes ledere, kjemikere og konserveringsledere ble foreningens 

opptaksregler, i oppgradert form og med lønnsforslag, sendt departementet den 22. april 1965. 

De fire avsendere var direktør Sigurd Willoch, professorene Bjørn Hougen og Anders Hagen 

og riksantikvar Roar Hauglid. Museumsforbundets leder, direktør Reidar Kjellberg ved Norsk 

Folkemuseum, ga sin tilslutning samme dag. Dermed gikk toppnivået i norsk museumsverden 

inn for planen. Departementet tiltrådte forslaget den 7. juli 1965. 

 Da var saken i boks, i alle fall på papiret: Vi fikk en offentlig rammeplan, herefter kalt 

«1965-planen», med tilbakevirkende kraft for de som hadde begynt på en utdannelse. I retro-

spekt kan vi vel si at den trinnvise fremrykking mot formell akademisk status nå var begynt.18 

Det skader ikke å repetere detaljene. 

 

1965-planen. 

«Forslag til utdannelseskrav og lønnsforhold vedrørende malerikonservatorer» ble innledet 

med en interessant miks av situasjonsbeskrivelse og intensjonserklæring:  

 

Slik forholdene innen konserveringssektoren har utviklet seg i de senere år, er kravene 

til utøverne av dette fag blitt meget store. Malerikonservatoren har i realiteten det 

praktiske ansvar for vesentlige sider av landets kunstkapital fra middelalderen og 

 
17 Kildene for det følgende er Leif Plahter og Paul Thyness, sistnevnte også med en lengre skriftlig redegjørelse 

om saken og referat fra stortingsdebatten 1962-63 (i mitt privatarkiv, blir overført til NKF-N). 
18 Historikken bak foreningens regler og «!965-planen» er tidligere beskrevet av forfatteren i komiteutredningen 

NOU 1983:33 (note 12 ovenfor), s. 170-174. Den videre utvikling og status for UiO-programmet ved århundre-

skiftet er skissert i Norske Konserveres 2001-2, s. 20-23. Begge danner underlag for den følgende fremstilling. 
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fram til i dag. (…) En intens forskning foregår innen faget, idet det i tilknytning til 

restaureringsatelierene er bygget ut forskningslaboratorier. Samarbeidet med 

laboratoriene krever at malerikonservatoren inntar en sentral plass i et fruktbart 

teamarbeide. 

 Malerikonservatoren i dag er blitt en spesialist som på sitt felt inntar en like 

viktig stilling innen de kunst- og kulturhistoriske museene som de vitenskapelig ut-

dannete konservatorer [uthevet her]. Det er derfor viktig at forholdene for utdannelse 

og ansettelse av malerikonservatorer kan komme inn i ordnede forhold (…) 

 

Innledningen krediterte foreningens foregangsrolle. At man sto i en overgangsfase, og kanskje 

at en viss tautrekning hadde funnet sted, kan anes ved at «kravene ville variere noe» ved de 

respektive institusjoner. Men de følgende «praktiske krav måtte dog stort sett sees som felles 

for alle som vil perfeksjonere seg i dette yrket»:  

 

Etter artium eller tilsvarende utdannelse i relevante fag, må man ha minst 5-6 års 

praksis ved ett eller flere godkjente atelierer i inn- og utland. I denne tid må man ha 

fulgt sammenhengende undervisning i frihåndstegning og maling ved kunsthåndverk-

skole eller godkjent malerskole i minst 2 år. 

 Det første året regnes som et prøveår. Aspiranten gies i denne tid et innblikk i 

det grunnleggende i faget og får en bred innføring i arbeidet i det atelier hvor han er 

gått inn som aspirant. 

 Når året er ute fortsetter opplæringen i praktisk konservering i atelieret. Det 

poengteres at den langt viktigste delen av opplæringen gjelder det praktiske konser-

vetings- og restaureringsarbeide. Men i tillegg til dette må det forlanges en teoretisk 

utdannelse. 

 Tidligere har eleven vært henvist til selvstudium, men denne del av undervis-

ningen må komme inn i fastere former. De forskjellige institusjoner må være ansvar-

lige for et elevene får en adekvat opplæring. En del av det pensum som er spesifisert 

på vedlagte pensumliste må det likevel være forutsetningen at eleven kan tilegne seg 

selv, mens andre emner vil falle sammen med de forelesningsrekker og kurs som 

holdes ved offentlige læreanstalter. For en del spesialemners vedkommende må 

institusjonene i fellesskap organisere kurs som dekker de krav man stiller.   

 

Artium (videregående) eller «tilsvarende i relevante fag» måtte forstås som realfag og sprog 

som relevante: Pensumlisten hadde flest titler på engelsk, tysk var nødvendig for orientering i 

polykromi, og IRPAs bulletiner var 50:50 på fransk og flamsk.  

 «Ett eller flere» godkjente atelierer i «inn- og utland» sikret variert praksis og gjorde 

utenlandsoppholdet obligatorisk, selv om lengden ikke ble spesifisert. «Godkjent atelier» ble 

forstått som atelier ved en offentlig institusjon med fagpersonale. 

 Den «sammenhengende undervisning ved kunsthåndverkskole» osv. måtte oppfattes 

som hospitering eller kveldsundervisning, ikke en del av praksistiden.  

 At eksisterende «forelesningsrekker ved offentlige læreanstalter» skulle kunne brukes 

i utstrakt grad var nok noe optimistisk. Men at «institusjonene i fellesskap» måtte stå for en 

organisering av spesialemner var helt avgjørende for at planen skulle kunne gjennomføres 

effektivt og på høyt nivå. Hva den «felles» innsats skulle vise seg å bli kommer jeg tilbake til. 

Så fulgte en konkretisering i seks punkter: 

 



18 
 

1. Konservering og restaurering. Eleven må lære å beherske, teoretisk og praktisk, de 

forskjellige anerkjente teknikker ved rensning, avdekking, dublering, retusjering og 

konservering av malerier på lerret, tre og mur; og de lære å behandle andre bemalte 

gjenstander, som skulptur, møbler etc. De må få kjennskap til de vanlige brukte 

metoder for konservering, bleking og oppklebing m.m. av bilder på papir (trykk, 

akvareller etc.) 

2. Kunsthistorie. Eleven må få anledning til å følge forelesninger i kunsthistorie, slik 

at de får tilstrekkelige kunnskaper i almen kunsthistorie. Spesielt må de tilegne seg 

kunnskaper om norsk møbel-, stil-, ornament- og almene kunsthistorie. 

3. Materialkunnskap. Det må gies opplæring om de materialer som benyttes og har 

vært benyttet i kunstverkene, og om deres kjemiske og fysiske egenskaper. Videre må 

eleven få kjennskap til de kjemikalier som brukes ved konservering. Spesielt må de 

lære om de oppløsningsmidler som anvendes i store mengder på restaureringsatelier-

ene og om de nødvendige helsemessige og brannsikrende forholdsregler. For kjemiens 

vedkommende forutsettes organisert kurs i dette fag som, hvis denne form kan gjen-

nomføres i praksis, avsluttes med en prøve bedømt av en fagkjemiker. 

4. Fotografering. Elevene må lære å ta de fotografier som trengs i forbindelse med 

restaurerings- og konserveringsarbeidet. Foruten å kunne arbeide med svart/hvitt og 

fargefilm, må de kjenne negativmaterialet og utstyret for å kunne foreta opptak i 

infrarødt og ultrafiolett lys. Endelig må de lære å betjene røntgenanlegg for radiografi 

av malerier. 

5. Undersøkelse av kunstgjenstander. Det må gies undervisning i undersøkelse av 

bemalte gjenstander. Eleven må lære å framstille tverrsnitt av malinglag19 og å under-

søke dem under mikroskopet. Han må lære å identifisere de vanlige pigmenter og å 

tolke den lagvise oppbygging av malinglaget. Det må undervises i hvorledes de for-

skjellige pigmenter og medier oppfører seg i røntgenstråling, infrarødt- og ultrafiolett 

lys, slik at fotografiene kan tolkes i relasjon til tverrsnittene. Mer omfattende analyser 

må overlates til spesialister. 

6. Dokumentasjon. Elevene må lære å føre rapporter om kunstverkenes konserverings-

tilstand og oppbygning, og å føre detaljerte rapporter om konserverings- og restaure-

ringsarbeidet.  
  

Beskrivelsen under de enkelte punkter kunne nok ha vært mer systematisk. De bærer kanskje 

preg av at de fire institusjonslederne måtte forklare for seg selv hva det hele gikk ut på. Fra-

været av eksakte læringsnivåer og de hyppige «må få kjennskap til», var vel uttrykk både for 

fleksibilitet i overgangsfasen og usikkerhet om de reelle muligheter for organisering. Men 

planen var en god begynnelse, med en viktig intensjon om sidestilling med «de vitenskapelig 

utdannede konservatorer».  

 Teksten fortsatte med en avklaring av innledningens anslag over utdannelsestiden som 

«minst 5-6 års praksis»: 

 

Når læretidens lengde er foreslått litt flytende (minst 5-6 års praksis) kommer det av at 

elever som f.eks. har avlagt grunnfagseksamen i kunsthistorie ved universitet [2 sem.] 

 
19 Det oppsto tidlig to «skoler» av denne termen. Hos Riksantikvaren skrev man «malingslag». I Bergen og 

museene på Tullinløkka skrev man «malinglag», uten fuge-s. Det siste var et bevisst valg for å skjelne mellom to 

distinkte betydninger; malingtyper (-slag) og stratigrafi (-lag).  
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eller som har gjennomgått kunsthåndverkskole (3-årig dagskole) kan få en nedsettelse 

av læretiden. 

 

5 års praksis var minimum, selv om flere aspiranter fra nå av hadde både kunsthistorie grunn-

fag og regulær 3-årig kunsthåndverkskole som forutdannelse. Til sammen kunne dette bli 10 

år, hvorav de siste 5 var betalt. Selve konserveringsutdannelsen, som spesialstudium og for-

dypning i et bredt spekter av behandlingsmessige variabler, krevde langtidskontakt og lot seg 

ikke komprimere eller effektivisere under omstendighetene.  

 Efter hvert hadde flere aspiranter full cand.mag.-grad (den gang 4 år, efter Norges 

tilslutning til Bologna-erklæringen i 1999 redusert til 3 års BA). Men det kom aldri på tale å 

forkorte et fagstudium med ansvar for fysiske inngrep i primærmaterialet: «Short courses are 

irreversible», som det ble sagt under en ICOM-konferanse senere. Faget var ikke utbyttbart 

med andre eksisterende fag.  

 Medvirkende til at lengden holdt seg konstant også ved etableringen av UiO-studiet 

var to faktorer: Fagets stadig økende kunnskapsmengde, og den stadig sterkere erkjennelse av 

nedbrytning og inngrep som mer komplekse prosesser enn hva man tidligere hadde innsett. 

Fire års samlet praktisk-teoretisk studietid integrert i en 6-årig cand.philol.-grad, pluss et 

strukturert turnusår, var stadig forutsetningen for de to første studentkull i 1998 og 2000. Jeg 

kommer tilbake til dette. 1965-planens tekst fortsatte slik: 

 

Den avsluttende eksamen skal bestå av en praktisk og en teoretisk del. Den praktiske 

prøve går ut på at eleven utfører ett eller flere konserveringsarbeider med tilhørende 

dokumentasjon. I den teoretiske prøve skal det eksamineres ved en muntlig prøve i de 

seks disipliner som er nevnt ovenfor. 

 Eksamen tilrettelegges og resultatet bedømmes av en kommisjon bestående av 

3 medlemmer. To skal være malerikonservatorer, hvorav den ene oppnevnes av 

Nordisk Konservatorforbund, Den norske seksjon, og den andre skal være atelierleder 

ved den institusjon hvor eleven har hatt sin vesentlige opplæring. (Nasjonalgalleriets 

direktør foreslår strøket «ved den institusjon hvor eleven har hatt sin vesentlige 

opplæring»). Tredjemann i kommisjonen skal være kunsthistoriker fortrinnsvis fra en 

institusjon som har restaureringsatelier med malerikonservatorer. Kunsthistorikeren 

oppnevnes av Norske kunst- og kulturhistoriske Museer [Norges Museumsforbund].     

 

Stillingsstruktur og kompetanse 

Nordens første offentlige konserveringsutdannelse ble fulgt av departementets «Forslag til 

lønnsansettelse for de forskjellige stillinger», fordelt på tre stillingstyper i tillegg til elev; 

«Malerikonservatorassistent», «Malerikonservator» og «Atelierleder».  

 Plassering som «Malerikonservatorassistent» krevde avlagt eksamen, «Atelierleder» 

var leder for en konserveringsenhet ved en offentlig institusjon. Med «Malerikonservator» 

kom et første forsøk på å formalisere profesjonsnivået: Stillingen forutsatte en viss tids 

praksis efter eksamen og innebar at «innehaveren kan arbeide med selvstendig ansvar og at 

han kan veilede elever». Dette var åpent for skjønn, og trengte presisering. Ved ventilering i 

miljøet ble det, «på grunnlag av vunne erfaringer» (som byråsjef Gunnar Lundschien uttrykte 

det i brev av 7. juli 1971) definert til 6 års praksis efter avlagt eksamen, og dermed som 

formalisering av «profesjonell kompetanse». 

 Selv om Kirke- og undervisningsdepartementet som nevnt godkjente planen i 1965, 

kom godkjennelse av lønns- og stillingsstrukturen fra Lønns- og prisdepartementet først den 
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29. mars 1968. Tillegg, justeringer og redefineringer fulgte gjennom årene, blant annet den 

formelle stillingsbetegnelse «teknisk konservator» med revisjoner av stillings- og lønns-

regulativene i 1970-71 og 1975.20 De påfølgende lønnskamper, fagforeningstilknytninger osv. 

blir ikke behandlet her. 

 

Utdannelsens realisering 

Det gjensto å få papiret til å bli virkelighet. Som nevnt skulle «institusjonene i fellesskap» 

organisere kurs slik at planen kunne gjennomføres effektivt for alle og på det ønskede nivå. 

Da det kom til stykket var det bare to institusjoner som ville påta seg dette, Nasjonal-galleriet 

og Universitetets Oldsaksamling, dvs. ekteparet (fra 1967) Unn og Leif Plahter. Kursene ble 

igangsatt straks efter at de kom tilbake fra Firenze-aksjonen i 1968. 

 Leif hadde allerede forelest i maleriets tekniske historie og restaurering (særlig med en 

gjennomgang av rensedebatten i London) for kunsthistoriestudenter. Dette fortsatte i en mer 

spisset form for aspirantene. Han organiserte fotokurs i samarbeid med Yrkesskolens fotolinje 

og utvidet til røntgenkurs i samarbeid med Nerliens tekniske avdeling. 

 Unn arrangerte kurser i organisk og uorganisk kjemi og materiallære. Noen av oss var 

fortrolige med Joyce Plesters’ skjema for våtkjemiske pigmentanalyser, som hovedsakelig 

påviste enkeltelementer. De ble nå supplert med bindemiddeltester, mer avanserte analyser og 

deres muligheter ble gjennomgått, og betingelser lagt for samarbeid innenfor Coremans’ 

«hellige treenighet». 

 Hvert kurs ble avsluttet med skriftlig eksamen, bedømt av eksterne sensorer.  

 

I noen grad fløt kursvirksomheten over i mer omfattende seminarer i samarbeid med NKF-N. 

Typisk var et kurs i dublering av lerretsmaleri, planlagt i 1973. Nasjonalgalleriet hadde rundt 

1960 fått bygget landets første tradisjonelle vakuum-varmebord efter mønster av Straub og 

Rees Jones, og tiden var moden for oppsummering og utveksling av erfaringer. Da annonserte 

Greenwich Maritime Museum, London, en konferanse over temaet The structural treatment of 

canvas paintings i 1974. Leif hadde vært tidlig ute med alt nytt og hadde hatt lengst erfaring, 

også negative, med nye metoder. Erkjennelsen av våre begrensede kunnskaper om det meste 

lå alltid under i hans innstilling (tvisynet generelt ytret seg daglig som humoristiske sans). 

Han utsatte kurset og dro til konferansen for å få med siste nytt på området. Der bidro blant 

andre Stephen Rees Jones’ studenter på Courtauld Institute med en systematisk klassifikasjon 

av lerretsdeformasjoner og mekaniske faktorer som tidligere hadde vært lite studert. En full 

oppdatering av temaet kunne dermed gis i Oslo samme vår.21  

 
20 Beskrevet for de neste 10 år i NOU 1983:33 (note 12 ovenfor), s. 171. Lønnstrinnet «teknisk konservator» ble 

nå innført. Da hadde distinksjonen mellom «konservator» og «teknisk k.» allerede en spesiell norsk forhistorie – 

ikke som yrkestittel, slik det skulle bli, men som lokal stillingsbetegnelse ved Nasjonalgalleriet. Galleriets 

frankofile direktør Jens Thiis innførte «konservator» for galleriets nye stilling som kunsthistoriker, efter mønster 

av det franske conservateur, og omdøpte da den eksisterende faste malerikonservator til «teknisk k.» Som kjent 

skilte han oss dermed helt ut fra tittelbruk ellers i Norden og andre naboland, der konservator/conservator er 

ensbetydende med en person som konserverer, mens andre kalles henholdsvis «inspektør» (dansk), «intendent» 

(svensk), «curator» (engelsk) og «kustos» (tysk). Dette skapte en del forvirring. Særig ble «teknisk» i universi-

tetsmiljøer assosiert med underordnet teknisk hjelpepersonale, i motsetning til vitenskapelig. Veien var lang 

tilbake til dagens situasjon, med kurator/amanuensis på den ene side og konservator på den andre.   
21 Dublering av lerretsmalerier. Rapport fra konserveringsseminaret i Oslo 6-10 mai 1974, Oslo (NKF-N) 1974. 

Merkelig nok er hverken seminaret eller dets avgjørende rolle for dette paradigmeskiftet ved Nasjonalgalleriet og 

i landet ellers registrert i F. Bauer-Hanssens innlegg, «Endret holdning, endret praksis. Dublering av malerier 

ved Nasjonalgalleriet i årene 1945-1995», Konserveringsmidler & Konserveringsmetoder, Nordisk Konservator-

forbunds XIV kongress, Oslo 1997, s. 279-90.  
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 Som kjent ble Greenwich-konferansen et vannskille. Dublering, særlig voksdublering, 

ble praktisk talt forlatt over natten. Noen av min generasjon husker med gru lapper vi hadde 

festet med voks på baksiden av lerretsmalerier for å reparere rifter og hull, og hvor raskt vi 

isteden begynte å lime sammen løse tråder i skadestedet for å beholde strukturen i samme 

plan. Prinsippet var innsett og vist av vår finske kollega Niilo Suihko allerede i 1968, uten at 

det fikk særlig innflytelse den gang.22 «Alle» gikk nå over til strekking og planering med 

papirstrimler og langtidsbehandling, gently persuading the painting back in place, for å sitere 

Greenwich-konferansens organisator, Westby Percival-Prescott. Nasjonalgalleriet fikk da 

konstruert landets første lavtrykksbord, eller «sugebord». 

 Som apropos til 1970-årene kan det nevnes at det nettopp da skjedde et skifte fra 

mannlige til kvinnelige søkere til aspirantstillingene. En eventuell sammenheng med et 

lønnsefterslep for stillingsgruppen på samme tid burde for lengst være utlignet. Uansett, 

konservering i Norge før 1960 var mannsdominert. Unntagelsene i kunstfeltet var Aslaug 

Arnoldus, Inger Davidsen, Turid Wilson og Mette Bjerke. Forskyvningen i rekrutteringen 

gikk gradvis til markant kvinnedominans innen år 2000, og er det fremdeles.   

 

Brussel. Middelalderkunsten 

Tilbake til 1960-årene og Paul Coremans’ besøk. I tillegg til sitt forslag om institutter i 

Bergen og Oslo inviterte han norske fagfolk til studieopphold i Brussel.  

 Middelalder ble et hyppig tema i denne forbindelse, og konserveringskampanjen fra 

1961 av prioriterte bevisst middelalderkunsten fra 12- og 1300-tallet. Grunnen var selvsagt at 

denne gjenstandsgruppen uten sammenligning var i dårligst tilstand, til dels katastrofal. I de 

senere år har det vært antydet at ideologiske prioriteringer spilte inn, og at «importkunsten» 

fra tiden efter Svartedauden av den grunn ble feid under teppet. Det er en litt underlig mis-

forståelse. Som nevnt innledningsvis kan vår nære forhistorie forsvinne fort, og – som i dette 

tilfelle – med pussige spekulasjoner som resultat.  

 Nåvel: Først av gårde til Brussel var Kristen Michelsen og Bjørn Kaland fra Historisk 

Museum i Bergen, med et malt 1200-talls fragment til analyse ved laboratoriet på IRPA. Da 

kom neste overraskelse: Bindemidlet var olje.23 

 Dette gikk ikke ubemerket hen i en institusjon med tidens fremste ekspertise på van 

Eyck, oljemaleriets såkalte oppfinner. Anekdoten om «oppfinnelsen», satt ut på 1500-tallet av 

«kunsthistoriens far», Giorgio Vasari, impliserte en utvikling fra tempera til olje i vestlig 

maleri. Her dukket noe opp fra Europas utkant, malt i olje 150 år før van Eyck og reverserte 

historien. Slik ble saken fremstilt i mediene. I informerte kretser var man klar over beskrivelse 

av oljemaleri i 1100-tallskilder, f.eks. Theophilus’ De diversis Artibus. Vasaris anekdote var 

kritisert i Raspes kommentar til Theophilus allerede i 1781. Men det var likevel noe nytt å få 

det fastslått analytisk.24 Under en samtale på Courtauld Institute noe senere snudde Stephen 

Rees Jones problemstillingen på hodet: Det interessante spørsmål er kanskje hvorfor et rent 

temperamaleri kom til å dominere i 1300-årenes Italia, øyensynlig som et lokalt fenomen.25 

 
22 N. Suihko, «En metod att reparera tavlor med plast», Meddelelser om konservering, 1. rekke, hefte 6, august 

1968, s. 23-31. 
23 B. Kaland and K. Michelsen, «A mediaeval panel painting at the University of Bergen. Preliminary Report», 

Bulletin IRPA, V, 1962, s. 195-205. 
24 Tidligere analytisk funn av olje som bindemiddel i et 1200-tallsarbeid, se S. Rees Jones, «The Coronation 

Chair», Studies in Conservation I/3, 1954, s. 103-113. 
25 Frontalemaleriet i europeisk kontekst ble belyst under et seminar i Oslo i 1989, se M. Malmanger, L. Berczelly 

og S. Fuglesang (red.), Norwegian Medieval Altar Frontals and Related Material (Roma-instituttets ACTA, Vol. 

XI), Roma 1995. Om tregheten i den internasjonale erkjennelse av Vasaris upålitelighet, se s. 31, note 12. 
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 Efter Michelsen og Kaland fulgte Bjørn Dammann fra Riksantikvaren med frontale-

fragmentet Tingelstad III fra Oldsaksamlingen, tett fulgt av hans kolleger Ove Quale og Odd 

Helland - sistnevnte med Lucas Cranachs «Kristus og de små barn» fra Larvik kirke. Unn 

Simonsen, Leif Plahter og Truls Løken overlappet dem med frontalet Tingelstad I, i kortere 

opphold på to-tre måneder. Derefter kom to aspiranter, først jeg og senere Svein A. Wiik, som 

gjennomgikk instituttets regulære to-semesterkurs. 

 

Brussel. Eget studieforløp 

I mellomtiden hadde jeg fått med den tysk-nordiske kongressen i København og Lübeck i 

1964. Blant høydepunktene var den legendariske Joachim Goege i rullestol, konfrontasjonen 

mellom kunsthistorikerne Max Hasse og Erik Moltke over Bernt Notke,26 og det første møte 

med Walfried Brandt, den gang dosent ved Stuttgart-instituttet, som senere flyttet til Norge og 

ble en skattet kollega med privatatelier og familie på Bolkesjø. 

 Men i september 1965 bar det av sted til Brussel, med frontalefragmentet Tingelstad II 

som skulle bli mitt eksamensarbeid. Med de ovennevnte I og III ble hele Tingelstad-gruppen 

senere publisert med Unns første omfattende organisering av supplerende analyser fra andre 

enheter ved og utenfor UiO.27 

 IRPA-kursene speilte Paul Coremans’ globale orientering. Mitt kull stagiaires kom fra 

Japan (2), India (2), Irak, Indonesia, Peru (2), Nigeria, Ghana (Joe D. Nkrumah, universal-

begavelsen som jeg senere traff igjen under flomarbeidet i Firenze), det daværende Jugoslavia 

(3), England og altså Norge. Vi ble godt kjent med hverandre og holdt kontakten i mange år.  

 Kursene omfattet materialkunnskap og behandling av tre, metall, syntetiske materialer, 

panel-, lerrets- og muralmaleri, mikrobiologisk angrep, analysemetoder, fotografering, klima, 

teknikkhistorie, restaureringsprinsipper og -filosofi, dessuten belgisk kunsthistorie (inkludert 

besøk hos surrealisten René Magritte, året før han døde). 

 Coremans døde dessverre noen måneder før vi ankom, åpenbart overarbeidet. Det jeg 

husker best, bortsett fra instituttets mange kapasiteter (Agnes von Ballestrem, polykromi) og 

gjesteforelesere som Garry Thomson, Paul Philippot, Johannes Taubert, Paolo Mora m.fl., var 

kollokvieånden i instituttets arbeid, og et mantra fra den avdøde direktør: Gjenstanden er en 

historisk primærkilde, som kan gi opplysninger andre kilder ikke gir.  

 Noen diskusjoner var kanskje tidstypiske. Restaureringsfilosofien i forelesningene var 

tungt influert av en purisme hentet bl.a. fra Venezia-charteret, og gikk tilbake til 1800-tallets 

strid mellom John Ruskin og Viollet-le-Duc. «Kun bevare, ikke gjenskape» Tingelstad IIs 

billedside var blitt voksimpregnert (noe vi absolutt ikke ville ha gjort i dag!) og renset, og 

større utfall kunne rekonstrueres uten særlig mye gjetting. Jeg foreslo relativt omfattende 

komplettering av hensyn til «leseligheten» i bildet, men begeistringen var ikke stor. Jeg viste 

til instituttets egne integrerte kompletteringer i bilder av Bosch, Brueghel og andre 14- og 

1500-tallsmalere, der mesterkonservator Albert Philippot til og med tryllet naturlige krake-

lyrer inn i retusjene. Innvendingen skiftet da fra et etisk imperativ til en autorativ tolkning av 

kunsthistorien: Fra renessansen og fremover imiterer kunsten tredimensjonalt rom og dybde, 

ble det påpekt. Skader i overflaten fester bildet visuelt til overflaten og bryter dybdeillusjonen. 

 
26 E. Moltke, «Var Bernt Notke Nordeuropas største middelalderlige billedakjærer-maler? – eller er han et 

produkt av kunsthistorisk fantasi?», Meddelelser om Konservering, 1. rekke, hefte 5, desember 1967, s. 17-32. 

Svaret er åpenbart at Notke i god middelaldertradisjon hadde et nettverk av andre verksteder, der hverken stil 

eller teknikk er sammenlignbare. Notke organiserte sine underentrprenører og innkasserte honorarene. 
27 L. E. Plahter, E. Skaug and U. Plahter, Gothic Painted Altar Frontals from the Church of Tingelstad, Norway. 

Materials/Technique/Restoration, Medieval Art in Norway, Volume I, Oslo (Universitetsforlaget) 1974. 
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Men middelalderen var en flatekunst uten intensjoner om dybdevirkning, hevdet den intellek-

tuelt sjarmerende filosof Paul Philippot (Alberts sønn, sjefsideolog ved ICCROM i Roma). 

Det ble ingen konklusjon der og da, men argumentet var efter mitt skjønn en tendensiøs tolk-

ning i retrospekt som gjorde middelalderens billedkunst «flatere» enn den er. Overlapping av 

former, for eksempel, må ha gitt den tids kunst en relativ dybdeillusjon i sin samtid. Burde vi 

ikke gi bildet en sjanse til å fremstå på egne premisser? 

 Unngåelig vil rekonstruksjonsproblematikkens konkrete og estetiske sider veies mot 

enkle, men rigorøse autentisitetskrav. Vi hadde også klassiske demonstrasjoner av «nøytral-

retusjer» som aldri blir nøytrale, om grader av «synlighet», på hvilken avstand tilføyelsen skal 

synes osv. De talløse innfallsvinkler til ethvert restaureringsprinsipp viste seg snart utenfor 

Brussel-kurset: Året efter inntraff flommen i Firenze. Rekonstruksjonen av de tapte partier i 

Cimabues triumfkrusifiks fra Santa Croce ble for mange et eksempel som stiller original-

partiene i annen rekke. Umberto Baldinis restaureringsteori kunne virke som et verbalt 

skrivebordsarbeid, som i praksis nærmest plakatmessig ga skadene førstehånds oppmerksom-

het. På en måte signaliserte de flomkatastrofen som lokalhistorisk event, istedenfor å gjøre 

Cimabues verk leselig. Gjetting trengtes ikke for en gjennomført rekonstruksjon, krusifikset 

var på forhånd fotografert i detalj.   

 Under arbeidet med Tingelstad II oppdaget jeg, sammen med studentkollega Fernando 

Saldias-Dias fra Peru (med virtuose kopier av Rembrandt og Rubens i løpet av oppholdet), at 

det måtte være malt av to forskjellige hender. Jeg tenkte meg at de mest elegant og flytende 

utførte ornamenter, som ikke bare skyldtes proporsjonsforskjellene olje/pigment, måtte være 

malt av mesteren, mens de mer nølende partier stammet fra en begynner. Knut Berg, med en 

doktoravhandling over 1100-talls toskanske miniatyrmalere, mente imidlertid at det kunne 

være omvendt: «Hans» malere ble erfaringsmessig stive og usikre med alderen, mens deres 

yngre medarbeidere var langt støere på hånden. Stilmessig forekom det meg da at de mer 

usikkert utførte ornamenter i så fall kunne være malt av en antatt aldrende Tingelstad I-

mester. Ren spekulasjon, naturligvis, men -  

 Året ble avsluttet med 20 eksamener, ikke alle på engelsk. Det var forbausende hvor-

dan skolefransken var blitt reaktivert og utvidet.  

 

Forlengelse i Roma 

I juni 1966 sto hjemtur for døren. Da kom et brev fra Nasjonalgalleriets direktør Sigurd 

Willoch. Siden galleriet «hadde kostet på meg reise halvveis til Italia» vedla han en sjekk på 

kr. 5000 og «så helst at jeg ikke innfant meg ved tebordet igjen før til jul.» Det var hans litt 

sjenerte måte å være generøs på. Jeg kontaktet vår IRPA-foreleser Paolo Mora ved Istituto 

Centrale del Restauro om hospitering, og Det norske institutt i Roma om opphold (som den 

gang kunne huse studenter). Mora ønsket velkommen, men ikke før i september. Kursets tre 

jugoslaver la da opp en reiserute for oss fra Postojna til Ohrid og Péc med kalkmalerier og 

ikoner. Svigermor spleiset til en brukt VW 1200, og IRPA-kollega Regine Wittermann fra 

Stuttgart lånte oss et telt. Sommeren 1966 ble en tettpakket studiereise. 

 I september parkerte vi utenfor Roma-instituttet og spiste lunsj på nærmeste trattoria 

med Knut Berg (fremdeles stipendiat). Tilbake på instituttet for innskrivning ble bilen brutt 

opp og tømt på noen minutter, og innholdet sikkert solgt på loppemarked i Napoli uken efter. 

Tingelstad-rapporten med prøver var heldigvis sendt nordover før vi forlot Brussel, men med 

sandaler, shorts og T-skjorte var vi litt mangelfullt antrukket for høsten. Knut lånte meg et par 

bukser, instituttbestyrer Hjalmar Torp en jakke, min kone fikk en genser av en medstudent 
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mens en annen student (Tone Skedsmo, senere Nasjonalgalleriet) satte i gang kronerulling til 

et par sko. Tyvene ble tatt, men vi sløyfer rettssaken her – underholdningsverdien til tross.  

 Paolo og Laura Mora tok vel imot på Istituto Centrale. Jeg fikk følge Paolos arbeid i 

felten med romersk veggmaleri, og ble undervist i grundering, tempera og forgylling av Laura 

– hun forærte meg dessuten et gammelt punsestempel(!), mens direktør Giovanni Urbani 

attesterte for min «seriositá morale ed intellettuale» så jeg kunne få studere og kopiere en dag 

i uken på Vatikanmuseet. En vennlig atmosfære ved instituttet, mye fin kunst på staffeliene 

(Caravaggio fra San Luigi dei Francesi), pragmatisk dyktig og tradisjonsdrevet restaurering 

og lite prinsipper. Rensedebatten London vs. Paris/Roma i 40- og 50-årene hadde riktignok 

satt merker. Ethvert utsagn på italiensk får sin retorisk-poetisk overbevisende slagkraft, men 

jeg skjønte likevel ikke hvorfor man mente å ivareta kunstnerens antatte intensjoner ved å la 

noe oppløst ferniss og smuss ligge igjen på overflaten, sauset jevnt over hele bildet. Resultatet 

var hyggelig nok, men «kunstnerens intensjoner»? Ikke mye avansert teknologi til daglig, kort 

sagt en annen verden enn Brussel og de engelske inspirasjoner hjemmefra. Det lå øyensynlig 

en hel mentalitetskultur bak forskjellene i faglig innstilling. 

 Den 4. november 1966 inntraff som nevnt de katastrofale oversvømmelsene i Venezia 

og Firenze. Langvarig styrtregn omgjorde takterrassen på Roma-instituttet til et badebasseng, 

men det tok et par dager før mediene kunne melde om et helt annet alvor lenger nord i landet. 

Som beskrevet annetsteds ringte Leif fra Oslo og spurte om vår gamle Folkevogn fremdeles 

funket: Han hadde fått i oppdrag å sondere muligheten for å hjelpe, men tog og annen forbin-

delse til Firenze var innstilt. Jeg hentet ham på flyplassen, og sammen med Bjørn Hallström 

fra Stockholm dro vi oppover. Turen resulterte i en avtale med de florentinske myndigheter 

om en treårig nordisk fellesaksjon. Over 100 finske, svenske, danske og norske konservatorer 

og bokbindere inngikk fra sommeren 1967 i et fruktbart og interessant samarbeid med byens 

kollegamiljø og andre utenlandske grupper.28 

 Hospiteringen ved Istituto Centrale ble avviklet i desember, og nesen vendt hjemover. 

Stopp i Stuttgart for å levere tilbake teltet til Regine med overnatting og familiemiddag (huset 

Wittermanns spesialitet var skilpaddesuppe med cognac). Lett snedryss, men sommerdekkene 

klarte seg helt til avkjøringen fra Kielfergen bittelille juleaften: Vi skrenset bare sånn passelig 

på bryggehålken i Oslo, og klarte å karre oss hjem.  

 

Eksamen juni 1968           

Januar 1967 begynte siste undervisningssemester, da Leif skulle til Firenze fra sommeren av. 

Bredden av oppgaver ved Nasjonalgalleriet ble gjerne supplert med privatarbeid efter kl. 

16:00. Galleriet stilte seg bak dette publikumstilbudet, som ga innblikk i hva som fantes i de 

tusen hjem og hos kunsthandlere. Den offisielle service på den tid omfattet forøvrig gratis 

konsultasjon hver tirsdag med kunsthistorikere, bibliotekarer og oss. Publikum kunne få 

vurdert alder, opprinnelse, kunstnerisk nivå, tilstand, sjekk av evt. signatur osv., men ikke 

verdi. Lærerikt teamarbeid med kapasiteter som Leif Østby, Oscar Thue og Jan Askeland. 

Dette tok slutt med dannelsen av «Nasjonalmuseet» knapt førti år senere, en politisk drevet 

fusjon som ingen i museumsetaten hadde bedt om. 

 Leif var altså blitt oppnevnt av Den nordiske aksjonskomiteen som leder for det første 

året i Firenze. Han kunne italiensk og hadde et nettverk av kolleger i byen fra sin studietid i 

50-årene. Unn ble frigitt fra Oldsaksamlingen. Leifs assistent Truls Løken hadde vandret over 

Tullinløkka allerede i 1965 til nyopprettet stilling ved Oldsaksamlingen. Gjenværende kompis 

 
28 E. S. Skaug, Centro Nordico del Restauro a Firenze. A summary on the 50th anniversary of the flood of 

Florence 1966, Oslo/NKF-N 2016 
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på atelieret ble Mette Bjerke, senior med tidligere praksis som malerikonservator, men hadde 

begynt som regulær aspirant i 1964 for å ta eksamen på den nye måten. Høsten og vinteren 

fullførte jeg Tingelstad II på egen hånd, skrev rapport og leverte den til bedømmelse våren 

1968, nokså nøyaktig fem år efter tiltredelse. 

 Mellom innlevering og eksamen oppsto et krasjkurs i transport. Sverige, Danmark og 

Norge skulle låne ut middelalderkunst til en stor utstilling i Louvre; L’Europe gothique e son 

rayonnement. Pakking av skulptur og maleri, kurér i forseglet lastebil og utpakking med grad-

vis tilvenning til lokalt klima. Men nordisk velbevart polykromi falt ikke i smak: En lett rystet 

æreslegionbehengt sjef for middelalderavdelingen, Dr. Pierre Pradel, anbefalte sandblåsing av 

Petrus fra Gausdals fine, sjeldent intakte polykromi – i hans øyne «terribile» og «évidemment 

moderne». Han innkalte en hyggelig gresk frilanskonservator, George Zezzos, som kunne 

påta seg jobben før utstillingen åpnet. Det eneste håndfaste argument den æreslegionbehengte 

inntil videre måtte gi seg for (mens han mumlet noe om nordisk barbari) var at jeg ikke hadde 

mandat til å tillate det. Noen dager senere ankom Oldsaksamlingens Martin Blindheim, 

Nationalmuseets Fritze Lindahl og Riksantikvarämbetets Aaron Andersson, og bragte Pradel 

til fortvilelse ved å avslå enhver form for inngrep med takk. Andersson betrodde meg at 

fransk provinsialisme var noe vi måtte bære over med.29 

 Hjemme igjen var det å lese til eksamen. Bedømmelseskomiteen besto av Odd Helland 

og Bjørn Kaland, oppnevnt henholdsvis av NKF-N og departementet. Tredjemann i komiteen, 

kunsthistorikeren fra Museumsforbundet, ble sløyfet siden jeg hadde grunnfag. Jeg husker 

ikke hva som ble sagt om det fremlagte arbeid og rapporten, men det manglet ikke utspeku-

lerte spørsmål ellers. Odd kjørte meg blant annet hardt i zinkhvitt og prøysserblått, historikk, 

egenskaper og bruk (noenlunde pugget fra Gettens & Stout), men jeg ble svar skyldig da 

Bjørn spurte om overføring av et maleri fra panel til nytt underlag uten å ofre panelet. «Så du 

følger ikke med i litteraturen, altså? Siste nummer av Studies!» Jeg kom ikke på den gode 

unnskyldning at Leif hadde omadressert abonnementet til Firenze. Noen ganger husker man 

sine nederlag best (i motsetning til gardesjefens påstand). Men de lot meg stå.  

 Dermed fulgte yrkeslivet hakk i hæl, med lederskiftet i Firenze samme sommer. 1965-

planens bestemmelse om seks års ytterligere praksis for selvstendig kompetanse var ennå ikke 

på tale, skjønt nødvendigheten av lang erfaring var innlysende. Litt nervepirrende, rett fra 

eksamensbenken, hadde aksjonskomiteen oppnevnt meg for det andre året (1968-69). Steen 

Bjarnhof ved SMK i København skulle ta det siste (1969-70), og Björn Hallström skulle 

overlappe i skiftene for å sikre kontinuiteten. Personvalgene var i stor grad bestemt av hvor-

dan institusjonene kunne unnvære sine ansatte. De fleste deltagere ble frigitt for perioder på 

tre måneder hver, med lønn, diett og reise dekket av sine institusjoner. Privatpraktiserende ble 

lønnet av innsamlede midler. Firenze-aksjonen er altså beskrevet annetsteds. 

 

Intermezzo I: NKF-N, papir, tekstil og andre grupper  

Flere ting begynte nå å skje. Fra og med eksamensdato hadde jeg søkt og fått ansettelse som 

assistent ved Nasjonalgalleriet, der jeg allerede var konstituert da Truls Løken flyttet over 

Tullinløkka. Truls fikk snart Svein Wiik som elev, med samme bakgrunn som meg. 

 En ny aspirantstilling ved galleriet var i mellomtiden utlyst for papirkonservering. To 

hadde forsøkt seg tidligere, men falt fra i prøveåret. Nanina Hurum (senere Løken, urelatert til 

Truls), hadde vært sekretær for Leif i Firenze og fått smak på faget, søkte og tiltrådte i 1968. 

Galleriet avtalte med departementet at 1965-planen skulle følges, med de nødvendige tilpas-

 
29 Konserveringsstudiet 10 år, 1. Teknologi og gjenstandsforskning, note 11. 
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ninger. Denne formelle etablering av en parallell spesialitet gjorde at behandling av grafikk og 

tegninger kunne sløyfes i maleripensumet. En dyktig papirkonservator fantes allerede ved 

Vigelandmuseet; Harald Laland, tidligere smed for Gustav Vigeland, som for egne midler 

hadde utdannet seg på Metropolitan Museum i New York. 

 Efter Firenze-aksjonen ble det nedsatt en nordisk ekspertgruppe i 1972, som vi straks 

skal høre om. I dens kjølvann oppfordret NKF-N andre grupper til å definere sin fagprofil og 

utdannelse, slik kunstkonservatorene hadde gjort. Helt vellykket ble det ikke. Vi gikk kanskje 

for fort frem. 

 Tekstilkonservatorene kom først i mål. Ved Kunstindustrimuseet og Norsk Folke-

museum hadde de siden 1930-årene hatt et fast opplegg med to års grunnutdannelse i Sverige, 

nå formulert på nytt og utvidet med pensum og eksamen av Kunstindustrimuseets energiske 

Kari Fostervoll. Karis lærererfaring fra Statens lærerskole i forming kom til nytte i planens 

disposisjoner. I 1978 ble den vedtatt for stemmeberettiget medlemskap i NKF-N, og samtidig 

godkjent av departementet på linje med 1965-planen med de samme stillings- og lønns-

plasseringer som maleri- og papirkollegene. Fire uteksaminerte fulgte på rad. 

 Flere arkiv- og bibliotekansatte fagfolk hadde vært i Firenze. Arkivkonservatorene 

leverte en skisse for opptak i foreningen, men uten eksamen og øvrige nivåkrav. Av gode 

grunner dominerte bokbinderhåndverket i denne sektoren. På Statsarkivet i Bergen arbeidet 

og forsket riktignok Brynjulf Fosse i den internasjonale frontlinje. Han utviklet bl.a. metoder 

til å løse ut beskrevet papyrus fra mumiekartonasje og å åpne forkullede papyrusruller fra 

Herculaneum.30 Men Fosse forble en enslig svale. Noen plan for arkivkonservatorer ble heller 

ikke sendt departementet. Dessverre misforsto et senere styre både historikken og situasjonen, 

og insisterte på at medlemskap i foreningen betød offentlig godkjennelse med tilhørende 

stillingsmønster. En del uro fulgte av dette.31 

 Fagfeltet arkeologisk (kulturhistorisk) konservering virket låst i et annet mønster. Den 

såkalte preparantgruppe var underordnet det vitenskapelig personale (arkeolog eller kjemiker) 

ved universitetsmuseene, og ble ansett som teknisk hjelpepersonale uten behov for selvstendig 

kompetanse. Det lå heller ikke an til noen profesjonskamp nedenfra. Men modellen med en 

akademisk tjenestemann på toppen av de praktisk arbeidende konservatorer skulle møtes i en 

mer generell konfrontasjon i årene som fulgte.     

     

Norsk Folkemuseum 1972-1993  

En av foreningens stiftere, Aslaug Arnoldus, stemmeberettiget maler og av kunstnergenera-

sjonen i faget, var den første i Norge som fikk utført røntgenundersøkelser av malerier. Da 

hun pensjonerte seg fra Folkemuseet var jeg eneste søker til stillingen. Direktør Reidar 

Kjellberg var en særdeles kunnskapsrik teolog og kunsthistoriker, som hadde gått gradene 

under museets grunnlegger Hans Aall. Som nevnt var han, som Museumsforbundets leder, 

blant underskriverne på 1965-planen. Han holdt Studies in Conservation for egen regning, og 

satte straks av midler på museets trange budsjett til oppgradering av atelierets utstyrspark. I 

likhet med Sigurd Willoch på Nasjonalgalleriet var Kjellberg en ledertype som gikk rundt 

ukentlig og tok en prat med de ansatte om arbeidets gang. Det var som å snakke med en godt 

orientert fagkollega, og alltid inspirerende. 

 
30 Fosses samarbeid med professor i klassisk filologi Knut Kleve og biokjemiker Fredrik C. Størmer var 

epokegjørende. Se omtale og metodebeskrivelse i Det Norske Videnskaps-Akademis årbok 2017, s. 146-47. 
31 Uroen skyldtes også at styret agerte som offisiell fagforening, en rolle NKF-N heller aldri har hatt. 

 



27 
 

 Landets største museum hadde en beskjeden konserveringsstab. Tekstilkonservator 

Gunvor Schønning var en eldre, dyktig og våken dame, som i 1930-32 hadde gjennomført det 

tradisjonelle norsk-svenske opplegg nevnt ovenfor. Hun hadde sterke ideer om magasinering 

(fikk ved mange års argumentasjon innredet et kjølemagasin), sterk bevissthet om våre faglige 

begrensninger og et strålende humør. Møbler, metall og lær ble ivaretatt på håndverksmessig 

basis og klingende sognemål av snekker Trygve Tveit. Vi holdt til på tre separate steder og 

hadde relativt separate arbeidsområder, men tusenkunstneren på grensen av vår kompetanse 

var nødvendig. Det ble en rik erfaring fra kirkekunst og interiører til musikkinstrumenter og 

leketøy. Oppgavene var overveldende. En prioriteringsliste av den malte gjenstandsmassen 

efter tilstand måtte stort sett vike for en rekkefølge diktert av utstillinger og ytre behov. 

 Av øvrige ansatte kjente jeg fra før Astrid Bugge, leder for byavdelingen, som viste 

rundt og presenterte meg for nøkkelpersoner som Marta Hoffmann, leder for bygdeavdelingen 

og tekstilhistoriker av internasjonal rang; Carsten Hopstock, Jorunn Fossberg, Aagot Noss og 

andre profilerte personer på sine respektive områder.  

 Skulle jeg kort si noe om mine 20 år på Bygdøy måtte det være et aldri fullført forsøk 

på å få klimatisert utstillingene. Senkning av temperaturen vinterstid for å minske fallet i RF 

var det enkleste tiltak, men vaktene nektet å gå med yttertøy inne (selv om publikum gjorde 

det). Forsøk på å øke staben gikk langsomt fremover. Vi fikk praktikanter; Sissel Myhrvold i 

tekstil og Trond Aslaksby i maleri (efter en forgjenger som var hyggelig nok, men måtte 

anbefales å gi seg ved prøveårets slutt). Før jeg sluttet våren 1993 prøvde jeg å vise konser-

veringsavdelingens stillingsbehov i form av en brøkmodell, med antall gjenstander per ansatt, 

sammenlignet med andre større museer. Modellen var nok diskutabel, men bidro visstnok til 

en viss stillingsvekst efter at jeg forlot stedet. 

 To direktørskifter hadde skjedd efter Kjellbergs avgang i midten av 1970-årene. Ingen 

av efterfølgerne hadde museumserfaring eller noe utpreget forhold til gjenstander. Det kunne 

være både en fordel og en ulempe, som det ble sagt. Men det ble i sterkeste laget da den siste 

av dem – en intellektuelt velutrustet person som skulle lede museet frem til 100-årsjubileet i 

1994 – gjorde et poeng av at han ville ta seg av «de store linjer» og ikke gå til departementet 

med «underbemanning i konserveringsstaben» og den slags.32 Da det ble en ledig stilling ved 

Oldsaksamlingens atelier i 1993 så jeg en mulighet for å vende tilbake til middelalderkunsten, 

hjertebarnet så å si, søkte og fikk den, og ble Svein Wiiks høyre hånd.  

 Men i utdannelsessaken hadde mye skjedd i mellomtiden. 20 år tidligere var den, som 

allerede nevnt, blitt drøftet i nordisk perspektiv. Vi rykker tilbake til 1970-årene. 

 

Nordisk ventilering med nasjonalt utfall 

Efter Firenze-aksjonen nedsatte Nordisk Ministerråd i 1972 en «Ekspertgruppe for under-

søgelse af forudsetningerne for en fællesnordisk konservatoruddannelse». Formann var Steen 

 
32 På denne tid hersket også frustrasjon over departementets manglende oppfølging av NOU 1983:33, se neste 

avsnitt. Jeg minnet om dette i en kronikk i Aftenposten 7.10. 1993, og illustrerte landsbehovet med eksempler fra 

Folkemuseet: Norsk Folkemuseum - en kalket grav? Kronikkens eksplisitte kritikk av myndighetenes årelange 

handlingslammelse ble oppfattet som kritikk av museumsledelsen, som hadde utstedt munnkurv for de ansatte 

før 100-årsjubileet. Det ble innkalling på teppet, men jeg hadde allerede sagt opp min stilling. Direktøren sa selv 

opp noe senere, for (paradoksalt nok) å bli leder for stiftelsen Fritt Ord. Saken fikk efterspill, først i Forsker-

forum 3/1996, s. 21-23, Hva slags ledelse skal museene ha? Da munnkurv ved offentlige institusjoner ble tema i 

mediene i 2007 bidro jeg med Munnkurv som fritt ord, Aftenposten 14.10. (m/korreksjon 16.10.); Rudengs 

talende taushet, Aftenposten 20.10. og Museene og det frie ord, Klassekampen 15.12. Dette fortsatte med en 

replikkveksling i Museumsnytt, nr. 1/2008, s. 27-28, Samlingers nedbrytning stadig ikke «et reelt problem»? 

Redaksjonell sluttstrek, uten tilsvarsmulighet til et merkelig aggressivt innlegg av Folkemuseets nye direktør, 

endte da i Norske Konserves 2/2008, s. 28-30, Konservering i skvis mellom munnkurv og politisk prestisje. 



28 
 

Bjarnhof. Gruppen hadde møter med fagfolk og byråkrater i alle de nordiske land, og konklu-

derte med at en felles nordisk utdannelse ikke var ønskelig. Grunnutdannelsen måtte etableres 

i de enkelte land. Derimot ble det enighet om å etablere et nordisk samarbeid om videre- og 

spesialutdannelse. Det er mulig at dette initiativet hadde sammenheng med dimensjoneringen 

og finansieringen av den danske konservatorskole, som åpnet i 1973 ved Det kongelig Danske 

Kunstakademi. Den drivende kraft også her var Steen Bjarnhof. 

 

Dermed kunne departementet her hjemme forsikre norsk museumsverden at de nå  

ga konserveringsutdannelsen «høy prioritet». Hurra! Allerede efter en tenkepause 

på fem år bestemte departementet seg for å nedsette en komite. 

 

Litt bakteppe: Efter Paul Coremans’ besøk i 1961 fungerte 1965-planen godt på sitt beste 

(sammendrag neste side), men med mangler. Noen faggrupper sto utenfor, og kapasiteten ble 

gradvis svekket ved at noen av aspirantstillingene ble blokkert av samme person langt utover 

de foreskrevne 5-6 år. Mye talte for at utdannelsen måtte normaliseres og gjøres uavhengig av 

institusjonene. For det andre måtte konserveringsbehovet kartlegges på en måte som forpliktet 

myndighetene til flere stillingshjemler. Coremans’ besøk hadde ført til en første rapport om 

dette allerede i mai 1961, på initiativ fra Kjellberg og Museumsforbundet. Det hastet: 

  

 «(…) et problem hvis løsning ikke kan utsettes, da det for hver dag som går finner sted 

 små, men uopprettelige skader på flere av våre mest dyrebare kunstskatter». 33  

 

Rapporten omfattet malt kunst fra middelalder til nyere monumentaldekorasjoner, metall, 

papir, etnografika, jordfunn, bygningsdeler (stavkirkeportaler) og bygninger. Behovets 

størrelsesorden betød, som det ble påpekt, at det ikke fantes noen øyeblikkelig løsning på 

situasjonen, og konkluderte:  

 

 «Vi vil i denne forbindelse understreke at å la kunstverk forbli ukonservert bare er den 

 nest dårligste løsning, det mest forkastelige er en uforsvarlig og feilaktig utført kon- 

 servering. Kravene til utføring av konservering må skjerpes, ikke senkes».  

 

Jan Thurmann-Moe på Munch-museet foretok senere en kartlegging (på oppdrag fra Norsk 

Kulturråd?). Ad hoc-bevilgninger fulgte efter dette, men ingen organisert styrking av 

behandlingsapparatet. Coremans’ anbefaling om sentralisering av forskning, konservering og 

utdannelse hadde grunnstøtt på en viss institusjonsrivalisering og fremfor alt, som nevnt, 

tidens hellige ku – desentralisering som bærende ideologi.   

 Men efter den nordiske ekspertgruppens konklusjon i 1972 skulle det omsider ligge an 

til handling på nytt grunnlag. 

 

«Kolsrudutvalget» og NOU 1983:33 

Den 12. august 1977 oppnevnte Kirke- og undervisningsdepartementet et «Utredningsutvalg 

til vurdering av spørsmål som gjelder konservering av gjenstander ved norsk museer». Dets 

innstilling ble avlevert 1. september 1983, Konservering av gjenstander ved norske museer, 

NOU 1983:33, til Kultur- og vitenskapsdepartementet (nytt navn i mellomtiden). 

 
33 Behovsundersøkelse for konservering av kunstverk i Norge, «Meddelelser om konservering», juli 1961, s. 63-

70, undertegnet av Peter Anker, Knut Berg, Martin Blindheim. Pål Hougen, Finn Krafft, Stephan Tschudi 

Madsen, Leif Einar Plahter, Anna M. Rosenqvist og Jan Thurmann-Moe.       
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Det tok litt tid å finne utvalgsmedlemmer. Den opprinnelige sammensetning var Knut Kolsrud 

(professor i etnologi, UiO) formann, Kirsti Jordet (kulturkonsulent, Hamar), Kristen 

Michelsen (kjemiker, Historisk Museum UiB), som snart trakk seg fra utvalget, se nedenfor, 

Birgitta Rønnestad (fylkeskonservator, Møre og Romsdal), Aase Bay Sjøvold (kunsthistoriker 

med tekstil som spesiale, Kunstindustrimuseet i Oslo), Erling Skaug (malerikonservator) og 

Stephan Tschudi-Madsen34 (riksantikvar).   

 Departementet skulle stille sekretær, men det trakk ut. På nyåret 1978 syntes Kolsrud 

at vi måtte komme i gang og tok med sin instituttsekretær Laila Løchting. Jeg var foreslått av 

NKF-N, som ønsket flere fagpersoner i utvalget, men departementet mente det klarte seg med 

én, og viste forøvrig til kjønnsbalanse og geografisk representasjon. At Kristen Michelsen ble 

skiftet ut med Jenny-Rita Næss (arkeolog, AMS) ble av mandatets punkt 4, tredje strekpunkt 

om utdannelsens kompetansenivå. Mandatet lød:  

 

«Utvalget anmodes om å 

 1. Kartlegge nåværende konserveringsvirksomhet med særlig vekt på 

  - ved hvilke institusjoner har man konserveringsatelierer 

  - klassifisering av atelierene etter størrelse og etter de gjenstandsgrupper som 

    kan behandles 

  - oversikt over konserveringspersonell 

 2. Kartlegge behovet for konservering for de forskjellige gjenstandsgrupper 

 3. Utarbeide en plan for utbygging av atelierer 

 4. Foreslå nødvendige utdanningstilbud som må iverksettes for konserverings- 

    personell. Herunder vurdere 

   - en avgrensning mellom de forskjellige konserveringsgrener med henblikk på 

    felles- og spesialutdanning 

  - hvilke institusjoner vil det være mest formålstjenlig å legge undervisningen til 

  - retningslinjer for studiets lengde, innhold og kompetansenivå35 

  - muligheter for nordisk samarbeid 

           Spesielt bør utvalget vurdere hvordan slik utdanning kan innpasses i allerede  

          eksisterende utdanningstilbud innenfor det vanlige undervisningssystem. 

 5. Utarbeide forslag til en prioriterings- og framdriftsplan for den praktiske gjennom- 

     føring av tiltak den første tiårsperioden. 

 6. Sette opp alternative kostnadsoverslag for de tiltak som foreslås. Ett av forslagene 

    skal ha som utgangspunkt de midler som nyttes til formålet i dag.   

   

Kolsrud ville ha avklart utdannelsens nivå fra begynnelsen av. Avklaringen ble en konfronta-

sjon. Michelsen ville, i tråd med det eksisterende hierarki ved universitetsmuseene, knesette et 

prinsipielt skille mellom vitenskapelig og teknisk personale. En kjemiker, kunsthistoriker eller 

arkeolog skulle være ansvarlig leder for konserveringsvirksomheten, og utførelsen forestås av 

teknikere/preparanter med kortere, ikke-akademisk utdannelse. Han hadde lagt frem en plan 

om dette i 1969, uten å få den offentlig godkjent.36 

 Jeg viste til 1965-planens lengde, krav og intensjonserklæring om sidestilling med det 

vitenskapelige personale, undertegnet av lederne for de fire sentralinstitusjonene inkludert 

hans egen sjef, professor Anders Hagen. Det måtte kunne stilles spørsmål både ved kunst-

 
34 Tschudi-Madsen hadde nå fått innvilget bindestrek i efternavnet, tidligere var han uten. 
35 Opprinnelig formulering var «den kompetanse utdanningen vil gi» 
36 Se Norske Konserves 2/2001, s. 23, note 4. 
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historikeres, arkeologers og kjemikeres37 kompetanse på de felt maleri-, papir- og tekstil-

konservatorer nå faktisk arbeidet – med departementets godkjennelse. Klokken kunne ikke 

stilles 13 år tilbake. Konservering var høyskole- og universitetsstudium flere steder både i 

Europa og i USA. I tillegg hadde Leif og jeg, eksplisitt i sakens anledning, fått våre publiserte 

arbeider evaluert ved UiO. Evalueringen uttalte bl.a. at «vanskelighetsgraden er stor (…) 

kunstforskning av høy kvalitet», tilsvarende «og til dels over det som kreves av en magister-

gradsavhandling i kunsthistorie».38 

 Michelsen kom ikke på neste møte, men sendte et brev til utvalgets formann der han 

beklaget det han kalte «fagforeningstaktikk fra NKF-Ns medlemmer». Han påpekte videre at 

det ikke var noen arkeolog i utvalget og ba seg entlediget fra videre deltagelse. Jeg skrev til 

ham om at jeg bare hadde referert fakta pr. dato, og ba ham forklare seg nærmere, men fikk 

ikke noe svar. Det var egentlig ubehagelig der og da.  

 Episoden var uttrykk for en brytningstid i annen halvdel av århundret. Ett symptom 

møtte jeg som nevnt i 1968, da et museum som Louvre bare brukte frilanskonservatorer, inn-

kalt «ved behov» og instruert av kunsthistorikere – i tilfellet Petrus fra Gausdal med potensial 

for en absolutt katastrofe.39 Et prestisjefall for Michelsens profesjon beskrives i neste avsnitt, 

om soluble nylon. Mitt opprykk til avdelingsleder og førsteamanuensis på Folkemuseet i 1991 

ble motarbeidet på konvensjonelt grunnlag av Museumsforbundet. En siste internasjonal kon-

frontasjon om fagenes hierarkiske forhold fant sted i Amsterdam i 1997 under konferansen 

«Centres of Excellence», som jeg kommer tilbake til.  

 Nok om det. Utvalgsarbeidet gikk stort sett greit og hyggelig – Sjøvold og Rønnestad 

som nøkterne og saklige og Jordet også som muntrasjonsråd – men litt ineffektivt og med 

ujevn arbeidsbyrde ved den lave sakkyndige deltagelse. Næss var uenig i mandatet og ville 

skrive sin egen selvdefinerte innstilling. Hun fikk fortsette i utvalget fordi formannen mente 

vi hadde hatt nok forsinkelser. Innslag av institusjonsprestisje og særinteresser kunne for-

styrre: Departementet hadde innskjerpet at medlemmene var personlig oppnevnt, og at det av 

hensyn til kontinuiteten ikke kunne stilles stedfortredere. Da riksantikvaren likevel stadig 

sendte en av sine førsteantikvarer skapte det irritasjon. Han stoppet så en grafisk kronologi 

over restaureringsinstitusjoner i historikken. Grunnen var at han syntes Riksantikvaren «kom 

visuelt dårlig ut», selv om Kolsrud mente at det ikke hadde noe med saken å gjøre. Et forslag 

om å legge utdannelsen til Riksantikvaren «av hensyn til den eksisterende struktur i forvalt-

ningen» ble derimot avvist. Det stred mot synspunktet om brukeruavhengighet, og institu-

sjonens misbruk av aspirantstillinger styrket ikke forslaget. Som et siste stikk fikk han inn 

endringer efter at teksten var avsluttet og undertegnet av medlemmene. Det ble oppdaget først 

da innstillingen forelå på trykk. 

 Det kan i høy grad diskuteres om slike beretninger fra et offentlig utvalgs indre liv bør 

offentliggjøres, og særlig når det dreier seg om personer som ikke lenger er i live. Men NOU 

1983:33, som tross alt inneholder mye godt og omforent arbeid, ble kritisert for sin sprikende 

fremstilling, mange særuttalelser og sine forsinkelser, som kanskje bidro til at det tok tid å 

komme videre. I historiens navn må være legalt å peke på noen av problemene. Som vi skal se 

i avsnittet om den videre skjebne for NOU 1983:33 gjorde også andre faktorer seg gjeldende 

og førte til at den prioriterte hovedsak, utdannelsen, ikke kom i gang før 15 år senere.        

 
37 Se også avsnittet Intermezzo nedenfor. 
38 Evaluering 6. februar 1978 fra Institutt for kunsthistorie og klassisk arkeologi, ved førsteamanuensis dr.philos. 

Arne Brenna og universitetslektor dr.philos. Per Jonas Nordhagen. 
39 Side 25 ovenfor. 
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 Spørsmålet om å opprette utdannelsen som regulært universitetsstudium ble influert, 

også fra min side, av erfaringer fra USA. Senest på ICOM-CC-kongressen i Ottawa, der jeg 

deltok på utvalgets regning, ble det påpekt at faget da lett druknet i eksisterende fag, og at det 

var vanskelig å få godkjent nok praksis i akademiske studieprogrammer. Vi fikk isteden et 

slags flertall for en høyskolemodell, med et innlagt turnusår mellom lavere og høyere grad. I 

siste omgang vakte dette bekymring for studiets lengde. Parallellen til medisin, at dette var et 

profesjonsfag og at turnusåret lå utenom studiet som sådan, slo ikke an hos utvalgets formann. 

Hans tvil om sammenligningen («medisinstudiet skal redde liv») ble støttet av riksantikvaren, 

fordi «formann ikke burde stå alene med en dissens». Vel. Jeg avsto fra det klassiske argu-

ment om at vi, i motsetning kunsthistorie, etnologi og andre humanistiske fag, hadde et fysisk 

ansvar for vårt felles primærmateriale. Stemningen på slutten var anspent nok som den var. 

Men reflekser av diskusjonen kan merkes enkelte steder i teksten.  

          

Intermezzo II: Soluble nylon-skandalen  

Under utvalgets drøfting om utdannelsens nivå begynte ideen om en kjemikers overordnete 

rolle å forvitre. Hvis følgene av en tabbe 17 år tidligere hadde vært forutsett under våre første 

møter kunne de ha vært utnyttet – rent taktisk og situasjonsbetinget, naturligvis – med knus-

ende virkning. De første tegn på et gigantisk feilgrep viste seg i 1975, tre år før utvalget 

begynte arbeidet, men de fulle konsekvenser ble først rullet opp senere. Som nevnt var det 

Kristen Michelsen som hadde inviterte Paul Coremans til Norge i 1961, og det ble sagt, ikke 

uberettiget, at han kunne spille en tilsvarende norsk rolle i fremtiden.   

 Ett av Coremans råd den gang var et utslag av naturvitenskapelig overmot, for å si det 

slik. Åltaket, en 1200-talls limfarvedekorasjon i Oldsaksamlingen, hadde begynt å skalle av. 

Hvordan burde det konserveres? Coremans forkastet fullstendig animalske klebestoffer som 

gelatin og størlim, tidligere brukt i lignende oppgaver, og anbefalte konservering med soluble 

nylon, Maranyl C i alkohol. Dette var et nytt stoff som, ifølge Coremans og fremfor alt hans 

kollega Anthony Werner ved British Museum, var permanent og glimrende egnet til formålet. 

Hverken en godt kvalifisert museumskjemiker som Annemor Rosenqvist, som allerede i 1954 

svært åpenhjertige hadde publisert dårlige erfaringer med konserveringsmetoder for Oseberg-

funnene,40 eller en velorientert malerikonservator som Leif, som hadde innhentet alternative 

råd i saken fra annet informert hold, kunne mønstre innvendinger mot en så tung dobbelt-

ekspertise. Prøveimpregnering på et testfragment Leif hadde med til Brussel virket lovende 

allerede ved lav konsentrasjon. I 1965 satte Truls Løken og Svein Wiik i gang med å 

konservere taket med Maranyl C.  

 I 1975, ti år efter at arbeidet med Åltaket var avsluttet, kom det første internasjonale 

varsel om at soluble nylon hadde betydelige ulemper. I 1981 var det katastrofalt klart at det 

ble uoppløselig og til dels misfarvet med tiden. Mest oppsiktsvekkende var det at stoffet åpen-

bart ikke hadde vært testet til konserveringsbruk i det hele tatt. En omfattende oppsummering 

ble gitt i tre innlegg under NKF-kongressen i Oslo i 1997.41 Ulempene hadde på det tidspunkt 

ikke vist seg i Åltaket, trolig på grunn av lavt lysnivå og stabile klimaforhold i utstillingene. I 

skrivende stund hører jeg fra Kaja Kollandsrud at det heller ikke nå er gjort observasjoner 

som skulle gi grunn til bekymring. Behandlingen fra 1965 må likevel betraktes som en tids-

innstilt bombe, som før eller siden kan gi problemer tilsvarende vikingskipenes. 

 
40 A. M. Rosenqvist, «The Stabilization of Wood found in the Viking Ship of Oseberg – Part I-II», Studies in 

Conservation, Vol. 4/1-2, s. 13-21 og 62-72. Metodene inkluderte frysetørring av dyrehodestolpene, som be-

gynte å sprekke under behandlingen (s. 66); «The cracking was clearly audible – a terrible sound.»  
41 Innlegg av Leif E. Plahter, Unn Plahter og Svein A. Wiik i Konserveringsmidler & Konserveringsmetoder. 

Nordisk Konservatorforbund, XIV kongress 1997(preprints), s. 115-135. 
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 Våre egne konservatortabber kan selvfølgelig listes opp i det uendelige. Saken er en 

påminnelse om fagets samlede ansvar. Vårt perspektiv går langt hinsides legestandens. Deres 

pasienter går i beste fall ut av historien efter gjennomsnittlig 80 år, og sene bivirkninger av 

inngrep løses da av seg selv. Våre pasienters levetid har derimot ingen tidsbegrensning, og 

inngrep må før eller siden foretas. Tilfeller vil fortsatt oppstå der hverken stabilt klima eller 

handlingslammelse er løsningen.   

   

Den videre skjebne for NOU 1983:33 

Utredningen ble levert departementet 1. september 1983 og sendt på høring. 300 høringssvar 

innkom. Noen mente at en norsk utdannelse ville tappe miljøet for arbeidskraft, og at vi heller 

skulle bruke Konservatorskolen i København. Det nordiske vedtaket fra 1972 om at grunn-

utdannelser måtte etableres i de enkelte land, var allerede glemt. NKF-Ns høringssvar, ved en 

større komite og fremlagt som utkast på ekstraordinært foreningsmøte våren 1984, støttet bl.a. 

utvalgsflertallets forslag om en konserveringshøyskole.42 

 Departementet fremla året efter sin innstilling i Stortingsmelding nr. 66 (1984-85) og 

anbefalte et universitetsstudium opp til hovedfag. Det var beslektet med utvalgets høyskole-

modell, men basert på høringssvaret fra UiB. Utdannelsen skulle deles, med kulturhistorisk 

konservering i Bergen og kunstkonservering i Oslo. Bergen skulle starte, mens Oslo, «med 

sitt lille, men eksisterende system», skulle vente til Bergen var kommet i gang. 

 Dette virket merkelig klønete og urasjonelt. NKF-Ns styreleder Anette Høyer lobbet 

da i Stortinget, støttet av underskrifter fra atelierlederne ved de største museene. Vi ba om at 

Bergen og Oslo måtte begynne samtidig, og at tekstilkonservering måtte inn i planen. Stor-

tinget sluttet seg til dette. 

 Departementet skulle nå følge opp, men intet skjedde. Det skulle gå tre år før det kom 

en forklaring på tausheten, og bare på direkte forespørsel. I mellomtiden kjøpte departementet 

en studieplass på kulturhistorisk linje ved Konservatorskolen i København, og bestemte at 5-

årig utdannelse der kvalifiserte som «teknisk konservator». Altså likestilt med 1965-planen. 

Vel og bra. Men hva med den nye norske utdannelsen? Omsider kom svaret.  

 NKF-Ns styreleder, nå Arne Bakken, hadde lenge bedt om et møte i departementet. 

Det fikk han 24. august 1987, sammen med Svein Wiik (for NKF-Ns eksamenskommisjon) 

og meg (som tidligere medlem av NOU-utvalget). Vi møtte byråsjef Stein Sægrov og hans 

kollega Margareta Østern. Sægrov forklarte følgende: UiB hadde i sitt høringssvar uttalt at 

konservering var et «syntesefag», sammensatt av eksisterende undervisningstilbud, og derfor 

ikke ville koste noe særlig. Efter St.meld. nr. 66, der Bergen ble tildelt oppstartrollen, over-

sendte de et budsjettforslag som viste noe ganske annet. Departementet følte seg lurt, og la i 

all stillhet saken på is.  

 Vi syntes UiBs lureri var en dårlig grunn til å avblåse en helt nødvendig sak, som 

departementet ga «høy prioritet» i 1973, og som både norsk museumsverden, departementet 

selv og Stortinget hadde gått inn for. Sægrovs svar var overraskende: 

 - Hverken departementets St.meld. nr. 66 eller Stortingets tilslutning var vedtak, 

   bare anbefalinger. 

 -Ingen av høringsinstansene hadde sagt at dette var noe som hastet. 

Vi prøvde igjen: Utdannelsen hadde vært en hastesak siden 1961. Men Sægrov var urokkelig: 

Det som forelå var «den aktuelle situasjon».  

 Vi tok en øl på hjemveien og kommenterte norsk kulturpolitikk på måter som ikke 

nødvendigvis bør gjengis her. Det vi ikke visste var at vi hadde møtt en historisk person, 

 
42 Kolsrud-utvalgets dokumenter og høringssvar befinner seg i mitt privatarkiv og blir overført til NKF-N. 
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mannen som snart ble kjent som embetsverkets grå eminense. Stein Sægrov opparbeidet seg 

en nærmest eneveldig makt i kulissene, styrte departementet og skiftende kulturministre med 

jernhånd, konsiperte planer uavhengig av politikeres og faginstitusjoners ønsker, og stakk 

pinner i hjulene for det han ikke likte. Museumsfusjonen ved århundreskiftet (eufemistisk kalt 

«konsolideringen») var hans verk, vesentlig styrt av byråkratisk ideologi. Da Nasjonalmuseet, 

der Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Arkitekturmuseet i 

2003 ble slått sammen under én administrasjon, ble det bl.a. begrunnet med hans («departe-

mentets») løfte til Stortinget om «rasjonaliseringsgevinster på det administrative og 

økonomiske området». Det motsatte skjedde. Fire direktørstillinger ble til seks, mellomledere 

kom til, og lønnsveksten ble hevet til det dobbelte av hva den ellers var i staten. I løpet av de 

første seks årene – altså før nybygget på Vestbanen – ble samlede utgifter for det fusjonerte 

museet tre ganger høyere enn hva de hadde vært for de fire museene hver for seg.43 Så langt 

«rasjonaliseringsgevinsten» i byråkratisk nytale. Hvorfor Stortinget ikke påtalte dette som 

brudd på forutsetningene hører med til mysteriene i vårt system.  

 Dette som apropos til utdannelsesplanens foreløpige havari i departementalt farvann. 

Det skulle oppstå flere mistanker om nevnte eminenses befatning med våre saker. 

 

Nasjonalgalleriet som fødselshjelper. Over til UiO 

Frustrasjonene satt i, men i løpet av 1994 kontaktet jeg Museumsforbundets leder Gerd Woll, 

som skrev til kulturminister Åse Kleveland og ba om å få et møte om saken. Det ble ikke 

besvart. Året efter ble ministeren intervjuet under et fire dagers møte i Ungarn, der hun hadde 

besøkt Kunstakademiet i Budapest og ble interessert i linjen for restaurering av kunst. «Vi 

mangler en slik utdannelse hjemme. Kanskje vi kan sende studenter hit?», uttalte hun. (43a) 

Enten leste hun ikke brev, eller også var Museumsforbundets henvendelse kanskje oversendt 

embetsverket direkte og lagt på is med saken forøvrig? Gerd Woll sukket oppgitt med oss, og 

så det som nytteløst å skrive på nytt. 

 Nasjonalgalleriets direktør Knut Berg kom da på banen. Han innså at en ny utredning, 

med et nyskrevet utdannelsesforslag, ville være enklere enn å prøve og overtale departementet 

til å ta saken opp fra skuffen igjen. NKF-N applauderte ideen, og Knut skaffet lønnsmidler til 

en ny runde. Grete Gundhus førte forslaget i pennen, som ble bearbeidet videre av en komite 

ved UiO med medlemmer fra NKF-N, og styrt mot instituttnivå ved UiO.  

 IAKK var den gang «IAKN», Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk, 

inkludert Historisk Museum. Underforstått tok man sikte å få lagt begge studieretningene til 

Oslo. Med arkeologi, kunsthistorie og museets to laboratorier og konserveringsavdelinger var 

instituttet som skreddersydd for lokaliseringen. Bestyrer Egil Mikkelsen gikk straks inn for 

saken, noe som var avgjørende for at faget ble et universitetsstudium.  

 Et nytt studieopplegg krevde en detaljplan med kostnadsoverslag. Unn Plahter ble opp-

nevnt som komiteleder for saken. Hun utarbeidet omfanget av undervisningstimer og kost-

nader inkludert utstyr, laboratorieinnredninger og klimatisering av 2. etasje, og hadde ansvar 

for møteinnkalling og fremdriften i arbeidet. Øvrige medlemmer var Evabeth Astrup (A. M. 

Rosenqvists efterfølger), Anne Sommer Larsen (Trondheim) og Arne Bakken for NKF-N. 

Mandatet omfattet de to hovedområder kunst- og kulturhistorisk konservering. Tekstil- og 

papirkonservering som egne spesialstudier lå ikke mandatet. Arbeidet begynte høsten 1993 og 

ble avsluttet våren 1994. 

 
43 E. Skaug, Spillet om Nasjonalgalleriet (2018), s. 102. 

(43a) «Midt i Ungarns rike kulturliv», Aftenposten 19.03. 1995.  
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 Målet var i første omgang et «storfag» på to år, den maksimale lengde for et enkeltfag 

i den fireårige cand.mag.-graden. Et krav ved HF-fakultetet var definerte yrkesnivåer både for 

lavere og høyere grad (tilsvarende adjunkt og lektor). Med vårt fags mellomstilling måtte Unn 

bruke poengberegninger både fra humaniora og realfag til et pensum- og kursopplegg. Real-

fagene er mer konsentrerte, og sidetallet lavere, enn for eksempel et kunsthistoriepensum med 

samme vekttall. Det ble et puslespill. Praksis eksisterer ikke ved HF og måtte beskrives som 

laboratoriekurs, analogt med odontologi. Lavere grads studier krever flere forelesninger enn 

på høyere grad, der studenten arbeider mer selvstendig. Opplegget måtte være tettpakket og sam-

tidig overkommelig på normert tid – nok et krav for å få systemet til å gå med opptak annethvert år. 

En del felles undervisning for begge studieretninger måtte inngå i planen.  

 Evabeth og Anne fulgte opplegget for en kulturhistorisk plan, og en avsluttende detalj-

gjennomgang av kunstkonserveringen ble gjort av Leif. En firesemesters storfag, fulgt av et 

strukturert turnusår utenom gradsstudiet, kunne dermed forsvares til yrkesutøvelse på lavere 

grad. Planen ble godkjent av Det akademiske kollegium i desember 1995. UiO var i mellom-

tiden blitt enig med UiB om at Oslo overtok begge studieretninger. 

 Da gjensto bare finansieringen. UiO søkte departementet om øremerket tilskudd til 

dette nye nasjonale studietilbudet. Det ble avslått to ganger. Her skal intet påstås, men dersom 

en viss grå eminense i embetsverket var blitt forelagt saken – hvilket neppe var til å unngå 

siden den hørte til hans saksområde – er det ikke sikkert den utløste særlig mer begeistring 

enn tidligere. UiO skar da gjennom og la inn 12 millioner kroner til etablering og rundt 2 

millioner til årlig drift og lønn av eget budsjett.  

 Avdelingen ble dimensjonert med fire faste stillinger; undervisningsleder for hver av 

de to studieretningene, en laboratorietekniker og en sekretær, pluss et budsjett for eksterne 

hjelpelærere. I tillegg skulle museets to laboratorier og konserveringsavdelinger avgi tid til 

undervisning som del av sine stillingsplikter. Universitetsdirektør Tor Saglie bestemte at når 

de fire faste stillingene var fylt, skulle avdelingen få ett år til å forberede undervisningen.  

 Stillingene ble utlyst, og jeg ble ansatt våren 1997 for kunstkonserveringen og leder 

for studiet, fulgt av Mimi Koppang som sekretær og nederlandske Douwtje van der Meulen 

for laboratoriet. Britiske Chris Caple møtte til intervju om kulturhistorisk seksjon i september, 

men søkte ikke. Efter jungeltromming og støvsuging av markedet kunne vi i november inn-

stille islandske Kristin Sigurdardottir til stillingen, og med litt sommel fra instituttets side 

tiltrådte hun som førsteamanuensis i januar 1998. 

 

En digresjon om stillingsplasseringene: De to undervisningslederne ble utlyst som første-

amanuensis/professor. Kravet til professorat var to doktorgrader eller tilsvarende kompetanse. 

 På Folkemuseet hadde jeg i 1991 fått førstestilling ved innføring av ny avdelings-

struktur. Den eksternt oppnevnte vitenskapelig bedømmelseskomite vurderte mine publiserte 

arbeider som ekvivalent til doktorgrad. Museumsforbundet protesterte fordi jeg bare var 

«teknisk konservator», men protesten ble avvist. Våren 1995 hadde jeg disputert til dr.philos.-

graden. Med evalueringen fra 1991 ble det professorat. 

 For Kristin – og senere for Jeremy Hutchings da Kristin sluttet – argumenterte jeg for 

antesiperte førsteopprykk overfor HF fordi det var svært vanskelig å finne kvalifisert konser-

veringspersonell som samtidig hadde formell høyere akademisk kompetanse. Begge hadde 

avhandlinger under arbeid. Det gikk bra 

 For Douwtje, som med tiden også påtok seg undervisning og andre funksjoner til alles 

tilfredshet, fikk vi efter hvert skaffet velfortjent opprykk til universitetslektor. 
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Ombyggingen av lokalene i Frederiks gate gikk ikke akkurat på skinner, og tok mye tid. 

Laboratoriebenker og andre leveranser var feil, og purringer i byggemøter og andre fora ble 

møtt – som jeg vel noe negativt tolket det – med den (historisk-)filosofiske ro som preger det 

talte ords primat, der alt kan undervises godt nok fra en taburett. Våren 1997 oppdaget vi bl.a. 

at et våtrom hadde fall fra, ikke mot, sluket og at gulvet måtte bygges om.  

 Men vi var fulltallig bemannet fra årsskiftet 1997-98, og så frem til forberedelsesåret 

med detaljering av studieplaner, innkjøp av litteratur og engasjement av et stort antall eksterne 

lærere. Universitetsdirektør Saglie frafalt da sitt skriftlige løfte og krevde studiestart samme 

høst. At UiO selv var skyld i forsinkelsene gikk for døve ører. Opptak ble annonsert og vi 

holdt intervjuer og opptaksprøver i siste halvpart av juni.     

 Flere ting var uklare ved studiestart høsten 1998. Budsjettet var usikkert, hovedfaget 

uavklart og turnusåret hang i en tråd. Som jeg kommer tilbake til skulle dette vise seg å skape 

betydelig bry.  

 

Tilbakeblikk på eget løp: Disputas  

Som beskrevet i kapittel 3 nedenfor begynte jeg i slutten av 1960-årene på et hobbyprosjekt, 

inspirert av arbeidet med verkstedskriterier i Tingelstadgruppen. Et bilde i Nasjonalgalleriet 

vakte interessen for stempelornamentikk i italiensk middelaldermaleri. Til å begynne med var 

ideen bare å finne ut om dette allerede var et kriterium i forskningen. Det var det ikke. Litt 

upraktisk var det å grave seg inn i et materiale som befant seg utenfor landets grenser, særlig 

da det viste seg at problemstillingen krevde et kvantitativt svar og et feltarbeid som i praksis 

var uten ende. Men sneballen ble vanskeligere å stoppe dess mer den rullet, og det endte med 

at hundreåret 1330-1430 og en kartlegging av stempelbruken i vel 60 verksteder i Firenze, 

Siena og Pisa ble den nødvendig ramme for troverdige svar på oppgaven. I slutten av 1980-

årene satte Per Jonas Nordhagen og Knut Berg meg på doktorgradssporet. Formelt sett måtte 

det bli en avhandling i kunsthistorie. 

 Det medførte noen formaliteter som vi nå heldigvis slipper. I 1993 måtte jeg søke 

universitetsdirektør Olav Trovik om dispensasjon fra hovedregelen om formell høyere grad. 

Riktignok kunne man i prinsippet disputere til den filosofiske doktorgrad bare med folkeskole 

men en evaluering måtte til. Med klarsignal derfra kom kravet om 100 innleverte eksemplarer 

av avhandlingen før disputas.  

 Materialet ville fylle to bind, ca. 600 sider i A4 med 11 pkt Times og enkel linjeav-

stand. Instituttbestyrer Erla Hohler interesserte seg for temaet og lot meg generøst få bruke 

arbeidstiden høsten 1994 yil å skrive ut originalen, rastrere fotografier, montere tabeller og 

klebe opp illustrasjoner. Anbud i hurtigoffset viste at prisforskjellen mellom 100 og 350 

eksemplarer ikke var særlig stor, og innleveringskvoten kunne da finansieres med salg. Vi 

hadde spart kr. 90 000 til ny bil og kunne betale trykningen i håp om at den gamle ville holde 

enda noen år til. Instituttet ga meg 20 000 i veilederhonorar siden jeg ikke hadde hatt veileder. 

NKF-N påtok seg å stå som formell utgiver og opprettet en innbetalingskonto. Med anmelder-

eksemplarer til Studies in Conservation og andre aktuelle tidsskrifter rant bestillingene jevnt 

og trutt inn, jeg pakket og frankerte, og fem år senere var restopplaget utsolgt med break even. 

Det ble Toyota Yaris. 

 Disputasen hang i en tråd da førsteopponent Andrew Martindale døde av hjernesvulst 

like før, og kommisjonens leder Jan Svanberg gjorde reiseruten Firenze-Oslo så komplisert 

for annenopponent Eve Borsook at hun ville frafalle. Det siste ble reddet av Knut Berg, som 
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skaffet henne direktefly på Nasjonalgalleriets regning (og senere sendte fakturaen til UiO). 

Borsook rykket da opp som førsteopponent, Svanberg gikk inn som nummer to, og Magne 

Malmanger tiltrådte som leder av kommisjonen. Det holdt på skjære seg igjen noen sekunder 

før innmarsj i Gamle festsal, men der får glemselens skånsomme slør trekkes for. 

 Tilbake til utdannelsessaken, med en avstikker til det internasjonal bilde.  

  

Parallell europeisk normering 

To viktige initiativer var allerede tatt i 1980-årene av ICOM-CC. Det ene var et tverrfaglig 

undervisningsforslag, det andre en universell definisjon av fagets utøvere:  

 Dresden-resolusjonen av 1983 anbefalte felles utdannelse eller grunnkurs i bevaring 

for alle gjenstandsrelaterte fag og yrker, som kunsthistorie, arkeologi, etnologi, arkiv/bibliotek 

osv. Formålet var å bidra til øket bevissthet om materielle kilders sårbarhet, og samtidig til en 

tettere integrering mellom fagene.44 Dette tok vi opp i UiO-programmet som felles semester-

emner i henholdsvis maleriets tekniske historie for konserverings- og kunsthistoriestudenter, 

og materiell gjenstandshistorie for konserverings- og arkeologistudenter.  

 The Conservator/Restorer, a Definition of the Profession hadde lenge vært under 

arbeid på initiativ av Agnes Gräfin von Ballestrem, tidligere IRPA-medarbeider og nå direktør 

for sentralinstituttet for konservering i Amsterdam. Skråstreken mellom «Conservator» og 

«Restorer» skulle speile den alternative tittelbruk i enkelte land,45 noe som ble poengtert da 

definisjonen ble vedtatt på ICOM-CCs møte i København i 1984.46 Senere, også i ICOMs 

nåværende nettversjon, er skråstreken blitt erstattet av bindestrek og kan forstås nærmest 

pleonastisk som at samme person både skal konservere og restaurere.  

 Som nevnt ovenfor begynte nå også arbeidet med å få yrkestittelen «konservator» inn i 

norsk terminologi, i likhet med de øvrige nordiske land.47 

 I 1990-årene tok flere europeiske studieprogrammer kontakt for gjensidig informasjon 

og koordinering. Fart i sakene ble det efter en konferanse i Amsterdam 14.-17. mai 1997, med 

tittelen Centres of Excellence. Kunsthistorikere og konservatorer fra mange land var invitert 

til en brainstorming som skulle vise seg å bli svært provoserende. En kunsthistoriker holdt et 

innledningsforedrag om hvordan han og hans laug burde informeres om konserveringsfaglig 

problematikk, slik at deres ansvar for vår virksomhet kunne ivaretas. Denne begrunnelsen 

utløste en storm av reaksjoner: Ideen var gått ut på dato, hevdet vi fra salen, det aktuelle 

spørsmål nå var å sikre formell oppgradering av konservatorer. Taleren mente at dette var 

irrelevant. Ordskiftet brøt sammen da han ble spurt hva et harmløst yrke som kunsthistorie 

egentlig skulle med doktorgrad, og han valgte å fastslå at problemstillingen var havnet på 

sidelinjen.48 

 
44 Jeg publiserte Dresden-resolusjon i Museumsnytt 2/1985, «Konservering som profesjon og som del av en 

museumsutdannelse», s. 5-7 (se også s. 34-36, skjemmet av trykkfeil, korrektur ikke sendt) 
45 Originalens note 1: «This term is used throughout this text as a compromise, since the same professional is 

called “conservator” in the English-speaking countries, and “restorer” in those where Romance and Germanic 

languages are spoken»  
46 E. Skaug, Den tekniske konservator. En yrkesdefinisjon. Offisiell norsk oversettelse, sendt på anmodning til 

ICOM Paris, ICCROM Roma, Kirke- og undervisningsdepartementet, ICOM Norge og NKF-N. Oversettelsen 

beholdt originalens noter i parantes, og tilføyde kommentarer for norske forhold i hakeparantes. Det redaksjon-

elle opptrykk i Norske Konserves 1/1993, s. 5, eliminerte skillet mellom originalens og oversettelsens noter.  
47 Noe går fremdeles litt tregt. Også «restauratør» forekommer, der vi innlemmes i restaurantbransjen: Nylige 

eksempler kan sees i P.N. Waage, André Bjerke. I kampens glede, 20018, og K. Bulies artikkel om Albert Hagn, 

«Kubisten som ble spion», Klassekampen 28.05. 2019.    
48 I skrivende stund finner jeg ikke papirene fra disse og de følgende møter, men støtter meg på dagboknotater. 
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 For en norsk deltager var det som et ekko av de synspunkter Kristen Michelsen hadde 

gitt uttrykk for i Kolsrud-komiteen nesten 20 år tidligere, og gjentatt av Museumsforbundet i 

1991. Amsterdam-konferansen var vel siste gang de ble ytret offentlig. 

 Efter denne åpningsforestillingen gikk Ulrich Schiessl (diplomkonservator, dr.grad i 

kunsthistorie, leder for konservatorutdannelsen ved Kunstakademiet i Dresden), René Larsen 

(konservator, fil.lic., rektor for Konservatorskolen i København), leder av konservatorutdan-

nelsen i Wien (konservator med dr.grad, husker ikke navnet) og jeg selv (nyansatt prof. dr.) ut 

i parken og fant en benk. Med Ulrich som sterk pådriver tok vi sikte på europeisk samling om 

en konserveringsutdannelse på akademisk nivå. 

 Siste post på programmet dempet ikke akkurat gemyttene. En amerikansk kunst-

historiker, Manfred Kirby Talley jr., fortalte om sin utgivelse av utvalgte «golden texts» som 

standardpensum for konservatorer. Det skulle vise seg at boken bl.a. gjengir mye stoff fra 

1950-årenes rensedebatt, skrevet av kunsthistorikere og andre humanister, uten oppdaterte 

konserveringsfaglige refleksjoner. Den er så vidt kommentert tidligere.49 Derefter gjentok han 

en lignende lekse som vi hadde hørt første dag, og da ordskiftet tilspisset seg på samme måte 

ytret han de minneverdige ord: «The world is not waiting for one hundred doctors in conser-

vation». Hvis det ikke var for dumt kunne man nesten tro at konferansen var et slags 

panikkinitiativ fra noen som følte sitt hegemoni truet.       

 Ulrich arbeidet raskt. Under den tysk-syntaktiske betegnelsen ENCoRE («European 

Network for Conservation/Restoration Education») ble organisasjonen etablert i Pavia samme 

år. Parallelle forberedelser gikk under betegnelsen FULCO (husker ikke hva forkortelsen står 

for). Tidlig i november hadde vi et arbeidsgruppemøte for ENCoRE i Dresden, fulgt av et 

møte i København 22. mai 1998, kombinert med Konservatorskolens 25-årsjubileum. På et 

tredagersmøte i Wien 28.11. - 01.12. samme år gikk representanter for et stort antall studie-

programmer i konservering inn for å koordinere en utdannelse med formell gradsstruktur på 

vitenskapelig nivå. Av hensyn til de enkelte lands organisering og institusjonstilknytning var 

formuleringen «university level or equivalent». 

 Minimumskvalifikasjonen for profesjonelle konservatorer ble satt til Mastergrad på 5 

år. René Larsen, blant de konstruktivt drivende krefter i arbeidet, hadde lenge vært innstilt på 

å sløyfe Konservatorskolens to lavtrinn; 2-årig restaureringstekniker og 3-årig konserverings-

tekniker. Flere land, inkludert Norge, måtte forbeholde seg en overgangstid med Mastergrad 

som mål: For vårt vedkommende var vi nettopp høsten 1998 i gang med første kull storfag i 

det tradisjonelle 4+2-årssystemet. UiO hadde ennå ikke gått over til Bologna-avtalens 3+2 års 

struktur.  

 Til sammen 41 europeiske programmer er nå fullverdige eller assosierte medlemmer 

av ENCoRE, og følger dette mønsteret. 

 

 
49 N. Stanley Price, M. Kirby Talley, A. Melucco Vaccharo (red.), Readings in Conservation. Historical and 

Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, Los Angeles (The Getty Conservation Institute) 

1996. Part I, “The Eye’s Caress. Looking, Appreciation, and Connoisseurship”, Reading 11, s. 110-128, har en 

forkortet versjon av E. Gombrich’s Art and Illusion, et innlegg i rensedebatten basert på en falsk musikkanalogi 

som svelges reservasjonsløst i Kirby Talleys innledning, s. 26 ff.  På s. 28 mener Kirby Talley at konservatorer 

må besitte estetisk følsomhet «to stay on balance (…) and do the right thing by the picture», åpenbart uten å 

innse at dette er problemet, ikke løsningen. Også Alessandra Vaccharo, arkeolog(!), uttaler seg om rensing av 

malerier og siterer Cesare Brandi fra 1950-årene, der et Frans Hals-portrett i Fitzwilliam Museum, Cambridge, 

hevdes å være et redselseksempel på overrensing, et «flådd» maleri. Under et forelesningsbesøk på Hamilton 

Kerr Institute fulgte jeg direktør Ian McClure på en studentomvisning i Fitzwilliam Museum, der han pekte ut 

Hals-portrettet som et eksempel på en praktisk talt urørt overflate. Han – som vi andre – stilte seg vantro til 

utsagnet i ovennevnte bok.  Se min artikkel s. 242-250 i Conservare necesse est (1999), noter 10 og 14.         
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UiO: Studiestart og tilleggsproblemer 

Første kull storfagsstudenter kunne altså begynne høsten 1998. Begivenheten ble behørig 

markert i lab-rommet med taler av rektor Lucy Smith og HF-dekan Even Hovdhaugen. Hele 

instituttledelsen og en rekke kolleger stilte opp, i tillegg til de ti studentene selv. Mye kunne 

nå sies om de særdeles godt kvalifiserte og høymotiverte studentene i første kull, og i det hele 

tatt hvordan studiet utviklet seg i gjensidig inspirasjon de første årene med hard innsats fra 

begge kanter (50 til 70 timer pr. uke). Men det har kanskje større historisk interesse å repetere 

de formelle snublestener i startfasen.   

 Dekan Hovdhaugen var stolt over «at HF hadde fått mikroskoper». Han mente det nok 

hyggelig da han videre påpekte at Skaug hadde irritert mange med sitt mas om ferdigstilling 

av lokaler og utstyr, men at dagens åpning ikke ville blitt noe av uten det. Taktfullt glemte han 

å nevne at det var UiO selv som hadde gjort maset nødvendig ved å fremskynde studiestart et 

halvt år. Men som sagt, hyggelig 

 Rektor Smith hadde dagen før vært i departementet, og beklaget å måtte helle litt kaldt 

vann i blodet. Departementet stilte seg overraskende negativt både til turnusåret og utsikten til 

å få opprettet hovedfag i nærmeste fremtid (Sægrov igjen?). Hun anbefalte at vi tok saken opp 

med Stortinget. Hvis det, formelt fra instituttet, kom en petisjon om dette ville hun anbefale 

den videre. «Jeg undertegner på hva som helst!» Slik skal en rektor snakke. Hun var da også 

forhåndsorientert, som vi skal se. 

 Både turnusåret og hovedfaget hadde sine problematiske sider, både i forhistorien og i 

instituttets håndteringer.50 Vi tar hovedfaget først. 

 

Hovedfag/mastergrad 

Ifølge rektor lå det altså i nærmeste fremtid tynt an med nye ressurser til høyere grad. Alle-

rede storfaget var jo noe UiO måtte finansiere av egne midler inntil videre.  

 Så kom et overraskende signal rett over nyttår 1999 fra instituttet selv. Ny instituttleder 

(klassisk arkeolog) sendte oss et utspill sammen med kontorsjefen, som gikk ut på at fakul-

tetet krevde en evaluering av storfaget før planlegging av hovedfag overhodet kunne komme 

på tale. Implikasjonen var at vi ville bli stående i ubestemt tid uten utsikt til full utdannelse for 

studentene.  

 Tilfeldigvis traff jeg fakultetsdirektør Grete Starheim noe senere. Jeg kjente henne litt 

fra den tiden Svein og jeg kjørte og monterte sommerutstillinger på baroniet Rosendal, denne 

storartede eiendommen i Hardanger som til bergenseres forståelige ergrelse i sin tid ble gitt til 

UiO. Jeg spurte hva slags evaluering fakultetet tenkte seg, og når den kunne finne sted. Dette 

kjente hun ikke til, og syntes kravet virket usannsynlig. Jeg kontaktet straks dekanus, med 

gjenpart til Starheim, vedlagt beskjeden fra instituttet. Instituttbestyrer, kontorsjef og jeg ble 

innkalt til møte i februar.  

 Dekan Hovdhaugen kjente heller ikke til noe slikt krav. Det oppsto en pinlig pause. 

Instituttledelsen forklarte da at de selv mente at en evaluering ville være naturlig. Det var jo 

noe annet. Formodentlig for å komme på offensiven erklærte instituttleder også at hun syntes 

turnusåret kunne sløyfes. Dekanus fnøs, det var ikke noe tema. Han mente derimot at høyere 

grad måtte komme i gang, og undret om vi kunne se en løsning. Jeg foreslo at vi, innenfor den 

eksisterende budsjettramme, kanskje kunne kjøre storfaget to ganger på rad og hovedfag en 

tredje gang. Forslaget ble positivt mottatt, jeg ble bedt om å utarbeide et forslag og oversende.  

 
50 Korrespondansen i det følgende, internt og eksternt, finnes i sin helhet i mitt privatarkiv og vil bli overført til 

NKF-Ns arkiv.  
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 Dette ble imidlertid ikke realitetsbehandlet, da ny studiestruktur begynte å nærme seg. 

Norge undertegnet samme år Bologna-avtalen om Ba-Ma-struktur på 3+2 år. Spørsmålet var 

om dette kunne bety en redning for intensjonene i vårt opplegg. Fakultetet ba meg om forslag 

også til det, som ble sendt 7. januar 2000.  

 Her går fremstillingen over til turnusåret, som skulle vise seg å bli avgjørende for min 

befatning med studiets videre utvikling.       

     

Turnusåret 

En stund efter ansettelsen fikk jeg vite at UiOs posisjon i saken var svekket av et selvskudd: 

UiO var nemlig blitt bedt om å vente til departementet hadde godkjent turnusåret som del av 

studieopplegget, men instituttet hadde satt i gang uten å vente. Det virket litt amatørmessig, 

og i tilbakeblikk et forvarsel om tingenes tilstand ved landets høyeste læreanstalt. Siden vi 

hadde altfor kort forberedelsestid likevel syntes vel instituttet de kunne kaste problemet i 

fanget på meg før studiestart og be meg om å løse det.   

 

Hva var det egentlig snakk om? 

Et strukturert turnusår med lønn skulle – både i NOU 1983:33, i Stortingets kirke- og 

undervisningskomites anbefaling (Innst. S. nr. 124, 1986-87) og i UiOs opplegg – 

plasseres umiddelbart efter storfaget som obligatorisk kompetansegivende ledd for 

yrkesutøvelse på lavere grad. Turnusåret var ikke en del av gradsstudiet, men et ledd i 

profesjonsdelen (analogt med teologi, odontologi og medisin) – noe som i det følgende 

skulle bli misforstått gang på gang ved HF. Året skulle avtales med eksterne institu-

sjoner, der hver student skulle rullere med ett semester pr. institusjon og sikres 

praktisk veiledning i bestemte basisoperasjoner. Storfagsprogrammet alene ga ikke 

tilstrekkelig plass til dette.  

 

Jeg begynte på toppen. 23. juni 1998 skrev jeg til Inge Lønning, Lucy Smiths forgjenger i 

rektorstolen, som nå var tilbake i politikken som Stortingets visepresident. Møtet fant sted i 

stortingskafeen 18.august. Lønning var velinformert. Han anså saken som opplagt; turnus-

systemer med lønn var kurante, og innarbeidet i vår hovedargumentasjon for fagets egenart. 

Rullering mellom flere institusjoner ville bli forstått som kvalitetssikring, og studiestedets 

kontroll med turnusstedet av den grunn riktig. Han påpekte at faste plasser på turnusstedenes 

egne budsjetter kunne risikere nedskjæring i nedgangstider, og at midlene derfor måtte 

øremerkes på UiOs og studiets budsjett. Behovet for kvalifisert konserveringspersonell var 

godt dokumentert som en liten, men nødvendig yrkesgruppe i norsk museumsvesen. Spørs-

målet om lønn eller stipend (forslagsvis kr. 100 000?) kunne klareres med Finansdeparte-

mentet (jeg undersøkte saken, grensen for skattefritt stipend var 80 000 pr. år).  

Inge Lønning foreslo følgende strategi: 

 

• UiO, med rektors underskrift, ber Stortingets kirke- og undervisningskomite (KUF) om 

å løse turnusfinansieringen, eventuelt i avtale med Kulturdepartementet og Miljø-

verndepartementet for sine respektive brukerinstitusjoner. 

• Efter en viss tid stiller Lønning spørsmål i spørretimen til KUF, som får tid til å løse 

problemet, men samtidig stilles kniven på strupen. Dette er et så lite beløp at man må 

få det i boks.  

• I motsatt fall fikk Stortinget ta seg av saken. Dette ville være den riktige rekkefølge.   
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Med denne oppmuntrende avtalen, og Lucy Smiths tiltredelse under åpningen, skrev Unn og 

jeg et utkast. Saken ble protokollert på neste instituttmøte,51 og utkastet sendt instituttleder 14 

dager senere. Henimot jul viste det seg at det var blitt liggende uten å gå videre. Årsaken ble 

aldri forklart. Efter årsskiftet kom den nyvalgte instituttleder og kontorsjefen med et utspill 

som er beskrevet ovenfor. I det påfølgende møte med dekanus syntes den nye instituttleder 

som sagt at turnusåret bare kunne sløyfes. Det ble avvist med et snøft. 

 Videre oppfølging fra vår side druknet i første års arbeidsmengde. Den ble ikke lettere da 

vår dyktige sekretær Mimi Koppang ble inndratt og overført til instituttet sentralt i Blindernveien. Vi 

studieledere hadde da nettopp knyttet de eksterne kontakter og kunne overlate videre avtaler til henne, 

men måtte nå fortsette som våre egne sekretærer. Det uløste lønnsspørsmålet forble en tikkende 

bombe. Samtidig vokste frustrasjonen over UiOs manglende svar på henvendelser og uklare 

rolle i studiets fremtid overhodet. At turnusåret ikke var en del av gradsstudiet førte stadig til 

forvirring, og bruddene i kontinuitet ved skifter i instituttets og fakultetets nøkkelstillinger 

samt overgangen til ny studiestruktur skapte store vanskeligheter.  

 Annen uro gjorde seg også gjeldende. Kristin Sigurdardottír sluttet i 2001 da hun fikk 

en toppstilling hos Riksantikvaren på Island. Gledelig kjapt fikk vi Jeremy D. Hutchings som 

erstatning fra oktober samme år, i første omgang som vikar. Overarbeid hadde ført til et par 

kollapser og sykmeldinger, men jeg fikk Alan Phenix fra Courtauld Institute i London som 

vikar. Sammen med den meget effektive Jeremy bidro han til den nye studiestrukturen, mens 

jeg fortsatte i en periode med «aktiv sykmelding» og 20 % undervisning.  

 Situasjonen i 2002-03 var som følger: UiO hadde, som kompensasjon for sin egen feil, 

påtatt seg å dekke turnuslønnen for de to første kull med delrefusjon fra departementet. Vårt 

samarbeid med Nasjonalgalleriet, NIKU, Norsk Folkemuseum, Stavanger Museum og Viten-

skapsmuseet i Trondheim gikk godt, fem-seks standardoperasjoner var systematisk gjennom-

gått og karaktersatt, og alle var fornøyd. Men det uløste problem ble prekært og måtte løses 

før neste kull skulle gå innenfor Ba/Ma-systemet. Departementet og ABM-utvikling avsa i 

mellomtiden «siste ord» i saken: 

 

Det ble rått parti. En tremannskomite ble oppnevnt, bestående av to personer med en litt 

spesiell bakgrunn, pluss meg. De to andre hadde i sin tid vært sivilarbeidere på UKM som 

preparanter, også efter endt tjenestetid. Deres sjef Evabeth Astrup hadde tilbudt studieopphold 

og kurs i utlandet med mulighet for formell evaluering av realkompetanse, men de avslo og 

mente at de kunne nok.  

 Så ble Torunn Klokkernes ansatt, den første norske kulturhistoriske konservator 

utdannet ved Konservatorskolen i København. Da sluttet de.  

 Begge fikk stillinger som konsulenter, henholdsvis i Kulturdepartementet og hos 

Riksantikvaren, antagelig som sakkyndige. De hadde ingen forståelse for denne saken. Med to 

mot én stemme konkluderte komiteen at turnusåret var unødvendig. 

 

Det er vel det som i administrativ begrepsverden kalles å løse spørsmålene på laveste nivå. 

Jeg hadde fortsatt mandat til å løse turnuslønnen, nå med ekstern finansiering. Men med ny 

studiestruktur og den såkalte kvalitetsreformen begynte forholdene ved UiO å bli uoversikt-

lige og i praksis nærmest vilkårlige. En ny studiedekan strøk turnusåret uten å spørre. En ny 

historieløs instituttleder ga meg refs for å ha skrevet til departement og Storting uten skriftlig 

mandat fra fakultetet. Ved hver ny sving måtte historikken repeteres, og ble til dels betvilt. En 

ny kontorsjef mente at alt som tidligere var sagt bare hadde akademisk interesse (hadde han 

 
51 Protokoll for instituttmøte nr. 5/98, 24. august, Eventuelt, sak A: Det understrekes at brevet til KUF sendes 

tjenestevei, med instituttet som mellomledd. 
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sløyfet «bare» kunne det vært noe). Rektor Arild Underdal sendte meg en e-post 25. januar 

2003 der han beklaget vår situasjon og universitetets knappe ressurser, mente at man kanskje 

var for opptatt av myndighetenes rammebetingelser og oppmuntret mitt engasjement. Et annet 

lyspunkt var den nye instituttleder, Lotte Hedeager (arkeolog), som raskt og empatisk satte 

seg inn i studiets situasjon og med innsiktsfull energi gjorde hva hun kunne for oss overfor 

fakultetet. Men det hele virket praktisk talt ugjennomtrengelig.52    

 Den 10. mars 2003 – med nye «robuste» instituttkonstellasjoner (vi mistet både kunst-

historie til et annet institutt og museet, og ble altså svekket) og ny struktur, og mye bortkastet 

arbeid med urealistiske moduler som skulle gjøre det mulig for hver student å skreddersy sitt 

personlige studieløp á la carte – skrev jeg til fakultetsstyret, ved fakultetsdirektør Inge Ø. 

Moen og dekan Bjarne Rogan og ba om følgende: 

 - støtte til ekstern finansiering av turnusåret 

 - en ekstra vitenskapelig stilling til studiet, og  

 - øket administrativ støtte.  

Uten at dette ble oppfylt måtte jeg overveie min avgang. På det påfølgende møte 12. mars var 

det ukjent for fakultetet at studiet var i knipe. Men den nye dekan og nye fakultetsdirektør var 

ikke innstilt på å gjøre noe med det. Hver sten var angivelig snudd i forarbeidet med studie-

reformen. Det som ikke var kommet med nå, kom ikke med. Punktum. Hvis jeg «ikke ville 

sitte som gissel for en amputert studieplan» måtte fakultetet ta det til efterretning, men tilbød 

meg et seniorstipendium med takk for innsatsen så langt. 

 Det var en innrømmelse, men ingen løsning. Jeg ble sittende inntil videre og fortsatte 

kampanjen der den var sluppet. Et åpent brev til utdanningsminister Trond Giske i 2001 hadde 

vært resultatløst.53 Høsten 2003, da studentkull nr. 2 var utplassert, ble det avisinnlegg, brev 

til Stortinget, støtte fra Museumsforbundet og lignende. Efter regjeringsskiftet gikk vi en ny 

runde med statssekretær Bjørn Haugestad (31.03. 2004) og statsråd Kristin Clemet (12.04. 

2004), der vi viste til Høyres tidligere pådriverrolle. Resultatet var mer enn taushet.54 Men det 

var håp: I oktober-november 2003 hadde jeg fått ny kontakt med Stortinget, og trengte igjen 

UiO som medspiller i planen som var lagt sommeren 2008. Håpet svant, men ikke helt. 

 

Konklusjon 

Fagets utvikling gjennom nesten 45 år, forutsetningene i NOU 1983:33 og Stortingets påfølg-

ende anbefalinger, komiteens forarbeid, Kollegiets godkjennelse, og Inge Lønning og Lucy 

Smiths plan for politisk gjennomføring hadde vært et bredt og realistisk utgangspunkt. 

 Universitets bidrag hadde derefter vist seg som slumsete, med neglisjering, motar-

beidelse, tap av kontinuitet og i siste instans en uvillighet til å ta ansvar for hva det hadde gitt 

seg i kast med. Det var ikke mulig å se hvordan man kunne komme videre med studiets 

intensjoner og formelle forutsetninger. Jeg sa opp min stilling 8. januar 2004.  

 
52 Turnusårets realisering for de to første kull og saksbehandlingen frem til og med 2004 fyller to ringpermer og 

to kassetter, til sammen 0,3 hyllemeter. 
53 E. Skaug, «Giske kan redde kulturarven», Aftenposten 16.03. 2001, var uten respons. E. Skaug «Blått lys for 

konservatorutdannelsen», Aftenposten 07.10. 2003, E. Skaug, Turnusåret i konservatorutdannelsen må reddes, 

Appell til Stortinget m/vedlegg (35 sider, inkl. status for realiseringen så langt. Uttalelse fra Norges Museums-

forbunds årsmøte mai 2001, Stortingsmeldinger og innstillinger, og et meget lesverdig sammendrag av stortings-

debatten 1962-63 i sakens første fase ved tidligere stortingsrepresentant. Paul Thyness), oktober 2003.   
54 Statsråd Clemet opplyste at hun ikke hadde mottatt noen henvendelse om saken, E. Skaug, «Departementets 

uutholdelige letthet», Morgenbladets kronikk, 17. desember 2004 
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HF bekreftet fratredelsen, men utsatte den til 30. april. Fakultetet sto ved sitt tilbud om fire års 

seniorstipendium, det dobbelte av hva man vanligvis utlyste, mot søknad og en prosjektplan. 

Prosjektet ga seg selv, og jeg dro til Firenze for å fortsette 1300-tallsstudiene. (Ved stipendiets 

slutt i 2008 ble jeg uspurt tilbudt et gjesteprofessorat ved The Harvard University Center for 

Renaissance Studies i Firenze fra januar 2009, men det er en annen historie.)  

 

Ut fra denne beskrivelse holdt ikke gardesjefens generelle forespeiling ved avmarsj til vinter-

manøver på Hjerkinn i februar 1958 helt stikk. Men beskrivelsen er ikke fullstendig.  

 Å møte dyktige, motiverte, ressurssterke og sympatiske studenter, og få bidra med noe 

fra et yrkeslivs erfaringer, var en berikelse. I skrivende stund husker jeg kanskje med særlig 

glede undervisningen i maleriets teknikkhistorie, som vi supplerte med kopiering i to motsatte 

optiske prinsipper – tempera på hvit bunn og olje på farvet bunn – og der jeg fikk brukt mye 

av et lysbildearkiv bygget opp gjennom flere tiår. 

 Og noe hadde i alle fall UiO forstått. Min ene stilling ble utlyst som to. Det gjensto 

bare å ønske lykke til med bedre arbeidsforhold for de som kom efter.  

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

3 Empiri og søvngjengeri 
 

 

Noe om gjenstandsforskning 

«Det går et skille mellom teoribyggere og praktiske kunsthistorikere» sa en av mine kunst-

historielærere, L’Orange-eleven Per Jonas Nordhagen (senere professor ved UiB), en gang. 

Han sto på stillaser, studerte tessera i bysantinske mosaikker og noterte deres materialer og 

vinkler, eller gnikket nese med rester av muralmaleri fra det 8. århundre. 

 Dermed en gammel blødme: Det er to slags mennesker; de som mener det er to slags 

mennesker og de som ikke mener det. Grovt sett er det to slags kunst- og kulturhistoriske 

forskere: De som ser gjenstanden som en kilde, og de som projiserer informasjon fra andre 

kilder inn i den. «Gjenstanden i seg sjølve kan ikkje seia nokon ting», fastslo en museums-

direktør i min nærhet en gang, «han får berre meining som vitneprov til den skrivne historia.» 

Slik kan en historiker uttrykke seg: Gjenstanden er bare en illustrasjon til noe vi allerede vet, 

eller kan få vite, fra andre kilder. Fuglene vet hva han hadde på et museum å gjøre, om jeg må 

få uttrykke meg litt uærbødig. 

 Vi hører et ekko av andre kompetansestrider, som den gamle strid mellom arkeologer 

og historikere. Arkeologene skulle bare grave opp materialet, så skulle historikerne tolke og 

utlede deres historiske betydning. Eller forholdet mellom Galilei og kirken: Han måtte gjerne 

fortelle hva han så i kikkerten sin, men kosmologiske slutninger måtte pent overlates til teo-

logene. Et instrumentarium sto klart til bearbeidelse av den som overskred sitt mandat. 

 Utgangspunktet for gjenstandsbasert forskning er allerede nevnt: «Gjenstanden er en 

historisk primærkilde, som kan gi opplysninger der andre kilder er tause». Vårt etiske impera-

tiv gir dermed et uhyggelig ansvar: I valg av behandling og praktisk utførelse må originalens 

informasjonspotensiale ikke endres, forringes eller gå tapt. Noen tror stadig at konservering 

og restaurering er en slags utstillingskosmetikk, og klarer ikke å se den fysiske gjenstand i sin 

totale materialitet som en unik historisk kilde. «Informasjonspotensiale» er selve det kritiske 

punkt, et uuttømmelig saksforhold med ukjente perspektiver – et dilemma med handlings-

lammelse som mulig endestasjon. 

 Selvfølgelig er det ikke noe enkelt skille mellom forskning basert på verbale kilder og 

gjenstandsbasert forsking. Men det enkle faktum at vi i uker og måneder sitter med våre 

pasienter på staffeliet eller laboratoriebordet gjør oss bedre kjent med det historiske objekts 

unike budskap enn hva andre får anledning til. Det påvirker vektleggingen og gir nye innfalls-

vinkler, også med interdisiplinære implikasjoner. Coremans knesatte «den hellige treenighet» 

mellom historiker, konservator og naturviter. Det dreier seg vel også om mental innstilling. I 

10-årsskriftet siterte jeg kollega Jill Dunkerton ved National Gallery i London, der den inter-

disiplinære syntese har nådd store høyder. Hun mente at begrepet technical art history kunne 

være en grei tydeliggjøring av gjenstandsforskningens tverrfaglige natur, men hun hadde liten 

sans for technical art historian som tittel eller yrkesbetegnelse: 

 

«Det er egentlig umulig å trekke en presis grense mellom en gjenstandsbekrivelse og 

en teknikkundersøkelse. Kunsthistorikere ved museer lærer (hvis de går inn for det) 

stadig mer om kunstverkets materielle sider, og skriver stadig mer detaljerte gjen-

standsbeskrivelser. Vi streber alle mot det samme mål, å få vite mest mulig om kunst-

verket, dets egenskaper, tilblivelse og historie, og hva dette kan gi av ny erkjennelse» 
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Kunsthistoriestudiet ved UiO ble kanskje i prinsippet mindre gjenstandsorientert efter flytting 

fra IAKK til ny instituttkoalisjon før min pensjonsavgang, men mulighetene er der i praksis, 

som Jill sier. Under en middagssamtale med Rembrandtforskeren Ernst van de Weetering 

konkluderte vi at ekte tverrfaglighet egentlig bare kan skje i hodet på den enkelte.  

 

Søvngjengeri i vitenskapen 

Arthur Koestlers The Sleepwalkers: a History of Man’s Changing Vision of the Universe 

(1959) er ved første blikk en kosmologihistorie, fra de gamle grekere til Newton. Den inne-

holder episoder som Johannes Keplers vandring til fots tvers over Europakartet under 30-

årskrigene for å bistå sin mor under en rettssak for hekseri.  

 Boken har også et underliggende tema. Det antydes ved en episode fra Keplers tid som 

matematiker og astronom ved Rudolf IIs hoff i Praha. Skillet mellom astronomi og astrologi 

var diffust, og Keplers mistro til astrologien bidro til utviklingen av en selvstendig naturviten-

skap. Verdensbildet var forbundet med teologiske metaforer: at planetene ble antatt å bevege 

seg i sirkelbaner var knyttet til ideen om sirkelen som perfekt form, og derfor guddommelig, 

og derfor en garanti for modellens sannhetsgehalt.  

 For Kepler ble dette bildet forstyrret av Tycho Brahes observasjoner, som han hadde 

fått adgang til. De stemte ikke med sirkelbanene. Brahe hadde verdens største og beste tele-

skop og tidens mest nøyaktige data om planetenes bevegelser, men han utledet ingen teori av 

det han så. Kepler kunne ikke slå seg til ro med diskrepansen mellom empiri og forestilling. 

Han regnet igjen og igjen, oppfant i farten differensialregning, og nærmet seg en ide om 

planetbanenes tilnærmede eggform. Også den kunne være guddommelig, et slags symbol på 

altets skapelse. Men heller ikke det stemte. Så en dag, da han for n’te gang tegnet på tavlen 

under en astronomiforelesning, så han plutselig at «egget» måtte være en ellipse med solen i 

det ene brennpunktet og planeten(e) i det andre – og falt nesten baklengs ned fra podiet. Et av 

historiens mange Eurekaer.  

 Arthur Koestlers underliggende fortelling er at forskningen bringes fremover ved en 

uklar fornemmelse av at noe i de rådende teorier ikke stemmer. Det får noen til å bevege seg 

søvngjengeraktig mot nye forklaringer man på forhånd ikke aner.  

 Som sitert i 10-årsskriftet innebærer all forskning et element av polemikk.55 Veiene til 

mer tilfredsstillende svar er mange. Kepler fulgte den empiriske rute, utfra Brahes data. Da 

Newton ble spurt hvordan han i ung alder kom frem til sine epokegjørende teorier, svarte han 

at instinktet spilte inn, «just by constantly occupying myself with the question». Han brukte 

senere mye tid på å vise at teoriene var riktige. Einsteins teori om lysets avbøyning ble først 

bevist ved en senere solformørkelse. Enten går intuisjon, eller matematisk logikk, foran og 

viser vei med ny teori, eller også samler observasjoner seg til ny teori.  

 Koestler forteller egentlig om hvor vanskelig det er å tenke noe nytt, og å forstå hva 

det nye er. Underbevisstheten gjør mye godt arbeid. Hvis man mener å ha kommet på sporet 

av noe gjelder det bare å holde det gående.  

 

Kvantitativ empiri: Eget prosjekt 

Ting tar tid. Jeg visste ikke hvor det bar da jeg, under vårt arbeid med tekniske verksteds-

kriterier i Tingelstadgruppen, ville se nærmere på bruken av ornamentstempler i italiensk 

 
55 Note 6 i 10-årsskriftets innledning: «All research is in some degree polemical. [One] has come to believe that 

there is something mistaken or inadequate in the existing state of the subject that he wishes to correct. Such dis-

satisfaction is among the foremost of scholarly impulses» ifølge Cambridge-professor G. Watson, The Literary 

Thesis. A Guide to Research, London 1970, s. 29 og 35. 
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middelaldermaleri. Nasjonalgalleriets St. Blasius, tilskrevet Andrea di Bartolo, ca.1400, hadde 

avtrykk av stempelmotiver i glorien som nærmest tagg og ba om nærmere undersøkelser. 

Deler av samme ensemble befant seg i Altenburg, det daværende Øst-Tyskland og var litt 

utilgjengelig. Jeg gikk ut fra at dette feltet måtte ha vært undersøkt før. Det skulle forbausende 

nok vise seg ikke var tilfelle. 

 Metoden var enkel. Analog makrofotografering (eneste mulighet den gang) i sort-hvitt 

med innlagt cm-mål, kopiering i mørkerom med 2x lineær forstørrelse eller mer, og sammen-

ligning. Mange av stempelmotivene var svært like, eller overflatetilstanden kunne være dårlig. 

Identifisering måtte av og til skje ved at et godt og tydelig avtrykk ble kopiert på transparent 

film og lagt over et annet. 

 Våren 1968 var jeg kurér i Paris med utlån til en utstilling i Louvre. I pausene mellom 

utpakking og montering fikk jeg fotografere i samlingene. Louvres og Nasjonalgalleriets 

Andrea di Bartoloer hadde identisk stempelbruk. Øyensynlig et attribusjonskriterium, men 

hvem gjorde stemplingen, malerne selv eller spesialister (forgyllere?) som arbeidet for hele 

byen? Jeg detaljfotograferte også Louvres verk av Bartolo di Fredi, Andreas far: Hvis stemp-

lene var verkstedsutstyr, gikk de i arv til neste generasjon? Disse og andre spørsmål kunne 

bare besvares med omfattende referanser. Hvor mye var nødvendig for å gi gyldige svar? 

Ganske mye. Det kunne ikke bli noen artikkel med det første. 

 Samme år havnet jeg i Firenze med den nordiske hjelpeaksjonen efter flommen i 1966. 

Det innebar to semestre på stedet, med lunsjpauser og helger til å registrere alt relevant panel-

maleri som befant seg i restaureringslokalene. I tillegg fikk jeg fullmakt fra høyeste hold til å 

fotografere i museer, magasiner og kirker i Firenze og omegn. Før hjemreise sommeren 1969 

ga Romainstituttet meg et lite stipendium, og Nasjonalgalleriet innvilget et halvt års permisjon 

uten lønn. Familien dro hjem, jeg fant en hybel og fortsette feltarbeidet.  

 Sneballen rullet mot uendelig. Spesifikke stempler hadde åpenbart opphav og bruk i 

egne malerverksteder. Men lån og «vandringer» – både fra en generasjon til den neste og 

mellom Firenze og nabobyene Siena og Pisa – antydet potensielle feilkilder, eller mønstre 

som krevde stadig utvidet kartlegging. Eventuelle slutninger, og argumentasjonen i seg selv, 

måtte baseres kvantitativt, og med det fragmentariske materiale historien har overlevert oss 

måtte bokstavelig talt «alt» inn i statistikken. Begrensning av undersøkelsen til noen få verk-

steder endte i litt for mange løse tråder til at det ble interessant. Frimerkesamlerens paranoia – 

komplette serier som indiskutabelt mål – festet grepet. Det utviklet seg et grunnforsknings-

prosjekt, drevet i sommerferier eller med et par måneders permisjon uten lønn og vikar, og 

med et stipendium i ny og ne – et par av dem lange.56  

 Feltarbeidet ble dermed den mest tidkrevende del av prosjektet. Det hadde sine artige 

sider: Presten støttet gardintrappen på alteret når jeg skulle rekke opp til gavlpanelene (foto-

stativet gikk opp til 3 meter, eksponeringer ett minutt eller mer med blender 22), tente vokslys 

når batteriet i lommelykten gikk ut, og inviterte på en drink i nærmeste bar når det hele var 

over. «Hyggelig at noen er interessert i altertavlen vår.»  

 Viktige samlinger i USA ble dekket under gjesteforelesninger på østkysten, og en god 

kollega ved Princeton sendte detaljfotos fra andre steder i landet. Efter hvert oppsto noen 

rimelig klare mønstre: 

 Hvert verksted hadde sine egne stempler, som ble brukt av alle medarbeiderne. Som 

hovedregel ble forgylling og stempling gjort av malerne selv, ikke av egne spesialister (som 

man noe anakronistisk hadde antatt tidligere). Med frilansmalere som kom og gikk kunne et 

verksteds produksjon defineres på tvers av stilistiske og kvalitative ujevnheter i de malte 

partier – ujevnheter som til dels var formidable og hadde ført til at en rekke bilder tidligere 

 
56 Jeg var heldig og fikk 2 år fra Norges Forskningsråd 1973-75 og ett år ved Harvards senter i Firenze 1988-89. 
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var blitt separert som egne verksteder. Enkeltstempler kunne i løpet av en mesters liv (verk-

stedets produksjonsperiode) bli slitt, mistet eller av andre grunner skiftet ut, slik at kronolog-

iske sekvenser kunne la seg rekonstruere. Verkstedskontinuitet fra far til sønn, eller fra mester 

til elev, kunne være nesten overtydelige. Fusjoner («compagnie») mellom to eller flere mestre 

som la sine stempler i samme pott, oppsto uspurt av materialet. Mesteres forflytninger fra by 

til by lot seg påvise, og det ble i et par tilfeller mulig å skille mellom oppdrag utført på stedet 

og verk transportert fra atelieret.  

 Alle disse fenomenene var – i seg selv, som sådan – kjent fra før. Men konvensjonelle 

innfallsvinkler, som stilistisk-kvalitativ vurdering (ofte kalt «analyse») og dokumentgrunnlag, 

hadde hittil ikke kunnet påvise dem. 

 Den store overraskelsen kom med et fenomen som hverken var kjent i historiske kilder 

eller hypotetisk antatt. Efter de to bølger av Svartedauden (1348 og 1363) i Firenze og Siena 

oppstår signifikante uregelmessigheter i materialet som lar seg tolke dithen at de overlevende 

malere dannet en eller annen type storfusjoner eller verkstedsfelleskap. En grunn kan i så fall 

ha vært at den økte efterspørsel på kunst, og det reduserte antall kunstnere, kan ha ført til en 

rasjonalisering og masseproduksjon av arbeidet. I alle fall må det ha skjedd en endring i deres 

arbeidsforhold. 

 

At det dreide seg om et overflateelement, og ikke noe som krevde inngrep eller materielle 

analyser, gjorde det mulig å gjennomføre en kvantitativ undersøkelse i dette tilfelle. Den 

resulterte i et verkstedsspesifikt kriterium, og er blant mange eksempler på at den materielle 

gjenstand i seg selv har noe å fortelle som andre kilder ikke sier noe om. 

  

Vakkert er det også. 
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4 Conservare necesse est 

 

 
Skuta må gå, uavhengig av vår person. De gamle romeres troskap mot et overordnet mål ble 

som kjent uttrykt i mottoet Navigare necesse est, vivere non est necesse. Varianten i over-

skriften her var opprinnelig våre finske kollegers stammehyl. Med første ord skiftet ut, og 

siste ledd underforstått, minner tankegangen om Per Sivles Merket det stend um mannen han 

stupa. Uansett: Bevaring som kategorisk imperativ. 

 Kortvarianten er brukt i flere sammenhenger hos oss. En overskrift i Museumsnytt en 

gang, tittelen på et festskrift i 1999 og – som det her skal rippes opp i – en kantate, forsøksvis 

urfremført ved NKFs kongress i Oslo i 1981. Da var første sats bare en skisse, og allegroen 

var kun kanonpartiets 15 takter. Konservatorkorets fryktløse medlemmer ble akkompagnert av 

en vennetrio på spinett, viola da gamba og blokkfløyte. Fremførelsen var vel omvendt propor-

sjonal med den overveldende applaus fra forsamlingen, hvilket oppmuntret til gjentagelse ved 

neste NKF-kongress i Oslo i 1997, nå utbygget til tre satser. 

 Tredje og siste fremførelse, med ytterligere finpuss og sterkt utvidet kor (16) og 

orkester (10), fant sted ved NKF-Ns 50-årsjubileum i Det Norske Videnskaps-Akademi den 

15. september 2001. Jubileet var en minikongress med inviterte kolleger og notabiliteter fra 

inn- og utland. Noen kommentarer: 

 

Cantata di restauro 

Det er selvsagt freidig av en selvlært trommis uten musikkteoretisk bakgrunn å leke kompo-

nist i den store tradisjon. Som syltynt alibi for det min kone med liten begeistring kaller 

hjemmelaget musikk ble fremførelsen i 2001 innledet med følgende unnskyldning: 

 Hvis vi skal være profesjonelle, må vi også kunne være amatører 

 Hvis vi skal beskjeftige oss med det materielle, må vi også dyrke det immaterielle  

Kantater er programmusikk. De tre satsene avspeiler konserveringsrapportens standardavsnitt 

før, under og efter behandling: Første sats med tekst i et slags italiensk, annen sats i et slags 

latin, og tredje sats i en stil selv festtalebyråer ville rødme over – tilsatt litt dansk, svensk og 

finsk i siste vers, der forsamlingen skulle synge med.57 

 

1. Largo doloroso 

 Miseria, degradazione, corrozione 

 Miseria, funghi, inquinazione58 

 

2. Allegro risoluto ed energico 

 ://: Conservare necesse est, necesse est! ://: 

  O conservator, semper fidelis ... 

 Conservare!!! Necesse est!!! 

  Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah! 

 ://: Conservare necesse est! ://: 

 
57 Teksten i 3. sats ble nyskrevet hver gang, men med første vers beholdt. I skrivende stund finner jeg ikke 

teksten til 50-årsjubileet i 2001, og gjengir de to neste vers fra NKF-kongressen i 1997. 
58 Forurensning heter inquinazióne på italiensk. Med poetisk frihet ble det opprinnelig sunget polluzione (jfr. 

engelsk pollution), som betyr noe annet. Vi får holde oss til inquinazione neste gang, hvis det blir noen neste 

gang, som Churchill sa til George Bernard Shaw. 
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3. Allegro non troppo, ma maestoso 

 Intet lys er uten skygge 

 Uten skygge intet lys 

 Kunstens vandring mot sin død er 

 Konservator’ns levebrød 

  Semper, semper conservare - Et cerebrum restaurare 

 Derfor skåler vi nu alle 

 For materiens dårlighet 

 

 Vær velkommen hver kollega 

 som sitt budskap vil fremsi 

 og berike kan vårt tema 

 med en ny genialisk vri 

  Alt må sikkert gjøres om igjen - Sisifos er jo vår beste venn 

 Derfor reiser vi oss alle 

 Og fremsynger siste vers 

 

 Når kongressen er til ende 

 Og glade hjem vi drar 

 Skal vi snart nok nesen vende 

 Mot vårt neste seminar 

  CONSERVARE er vor kærlighed - RESTAURARE gör vi gärna med 

 Derfor KIPPIS, skål, saluti 

 Until we meet again! 

 

Det er en overdrivelse å snakke om «Konservatorkoret». Men det finnes et latent ad hoc-kor i 

miljøet, inkludert museums- og relaterte kolleger. Ved 50-årsjubileet i 2001 støvsuget vi alt 

innen rekkevidde, deriblant fire nybakte studenter (Dagheid, Inger, Solveig og Jin). Flere 

gode krefter var uforskyldt fraværende. Koristene er, fra venstre mot høyre i den rekkefølge 

de står i filmen (asterisk* betyr venner og/eller familie):  

 

Sopran/Alt Sissel Hanssen-Bauer* 

  Anette Høyer  

  Solveig Sandvik   

  Tine Frøysaker 

  Nina Hovda Johannessen 

  Tora Synnøve Yli Myre 

  Lisa Nilsen  

  Francoise Hanssen-Bauer 

  Inger Draugedalen  

  Dagheid Berg 

Tenor/Bass: Niels Gerhard Johansen  

  Are Bjærke 

  Trond Aslaksby 

  Aasmund Nordstoga* (baryton solo i 2. sats) 

  Einar Petterson 

  Erling Skaug (i orkesteret) 
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Orkester: Bjørn Raad, blokkfløyter* 

  Jin Strand Ferrer, tverrfløyte 

  Erling Skaug, tverrfløyte, slagverk 

  Norges Musikkhøgskole lånte oss strykekvartett og klarinettist* 

  Karen Marie Ganer, klaver* 

  Katrine Ganer Skaug, dirigent* 

   

Musikken i 1. og 2. sats er av undertegnede, mens 3. sats egentlig er av Kari Greve. Hun skrev 

opprinnelig A-delen til Leif Plahters 50-årsdag, mens B-delen (mellomspillet) er modifisert av 

meg med ny understemme av Kari.  

 Kollega Johannes Rød gjorde videopptaket i 2001. Sønn Kristofer Ganer Skaug 

redigerte og tilrettela for YouTube i 2018. 

 Da gjenstår det bare å gratulere studiet med 20 års virksomhet! Gå inn på YouTube og 

skriv Cantata di Restauro eller klikk på lenken nedenfor. Storskjerm anbefales. Velbekomme! 
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- Mørk fremtid for Munch-museet (intervju i reportasje, manipulert), VG 25. september. 

- Høyre gir opp Lambda (intervju i reportasje, selektivt sitert), Klassekampen 28. september.  

- Lae og Lambda, Klassekampen 29. september.  

- Hvorfor Munch i Bjørvika? m/ E. O. Hjelle, T. Helweg og G. Ramm Reistad, Aftenposten 30. september. 

- Lambda på usikker grunn (2 s.), Klassekampen 13. oktober. 

- Krisepropaganda for Bjørvika, Aftenposten 23. oktober. 

- Tallakrobatikk om Munch (forkortet av avisen), Aftenposten 10. november. 

- Byrådets kulturfiendtlighet, Klassekampen 3. desember. 

- Munch og besøkstall, Dagbladet 14. desember. 

- Munch på Tøyen! (m.fl., 31 underskrifter), Aftenposten 14. desember.  

 

2012 

Lambda-kampanjen, St. Hallvard 1/2012, s. 36-45.  
- Historieløst om høyblokken, Aften 10. januar. 

- Suksessens forbannelse, Dagsavisens kronikk 27. januar. 

- Ubrukelig Nasjonalgalleri? Klassekampens kronikk 17. februar. 

- Gammel og god (Museene), Aften 22. februar. 

- Horisontalt museum, m/ Jeremy Hutchings), Aften 1. mars.  

- Nasjonalgalleriet stadig ubrukelig? Aftenposten 27. mars. 

- Nasjonalgalleriet igjen, VG 24. april. 

- Nasjonalbedrageriet, m/ Leif E. Plahter og Jeremy Hutchings, Aften 2. mai. 

- Fra galt til verre, m/ Leif E. Plahter), Aftenposten 16. mai.  

- Stortingets rolle (Museene), Klassekampen 30. mai. 

- Lambda: Hvorfor bare Frp som syndebukk? Aften 12. juni. 

- Ville Munch og Stenersen ha Lambda? Kunst (nettutgave), 13. august. 

- Nasjonalmuseal kompetanse? Klassekampen 14. juni. 

- Angst og beven i byrådet, Klassekampen 22. august. 

- Hvorfor er Tøyen dødfødt? Aftenposten 11. september. 

- Stenersen har rett, Klassekampen 13. september. 

- Stenersen har rett, Dagbladet 14. september. 

- Bjørnstad og Munch, Aftenposten 11. oktober. 

- Om å brenne for Lambda (orig.: Fortrengninger i Munch-debatten), Klassekampen (kronikk) 20. oktober.  

- Risiko for Munch i sjøkanten, m/Jeremy Hutchings, Aften 14. november.   

 

2013 

Giotto and the Flood of Florence in 1333. A Study in Catastrophism, Guild Organisation and Art 

Technology, Firenze (Giunti). 

Munch-området i Bjørvika. Saksnr. 201307438 (høringssvar til PBE, 07.12.2013). 
- Beklager, det er ikke slutt (min tittel: Var Munch-debatten ”fastlåst”?), Klassekampen (kronikk) 30. mai. 

- Feil overskrift, Klassekampen 6. juni. 

- Feil om Nasjonalgalleriet (med noe forvirrende redaksjonell tekstforskyvning), Aftenposten 22. november. 

- En gjøkunge i Bjørvika, Klassekampen 6.desember. 

 

2014 

Lambdas svakheter. Luftslott eller kunstmuseum? Red. (pamflett med artikler av Eivind Otto Hjelle, 

Jeremy Hutchings, Fredrik A.S. Torp, Tor Fr. Rasmussen, Dag Solhjell, 39 s.) 

Underretning om politisk planvedtak (…) Nytt Munch-museum Bjørvika (Ref. 201307438-17, 

27.11.2014); høringssvar til PBE 16.12.2014. 
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- Prinsipielle og praktiske krav til et kunstmuseum vs. Lambda (m/J. Hutchings), ibid. s. 9-13. 

- Selvmotsigelser, konsulentmagi og etterprøvbare data (m/F. Torp), ibid. s. 13-16. 

- Ønsketenkning som besøkskalkyle, ibid. s. 16-17. 

- Konklusjon: Bygging har ingen hast, ibid. s. 17-18. 
- Nasjonalgalleriet faktiske brukshistorie, Aftenposten 14. januar. 

- Sentimental gjenoppbygging? Aftenposten 29. januar. 

- Ikke kunstglede for hele byen? Aftenposten 28. februar.  

- Munch i utbyggernes boltreplass, Finansavisen 18. juni. 

- Uten prisjuks, intet Lambda, Klassekampen 27. juni. 

- Manipulasjoner for Lambda, Aftenposten 3. juli. 

- Villsvinet ved Slemdal skole (intervju), Risbladet 3/2014, s. 8. 

- Munch-svindelen, Klassekampen (kronikk) 6. oktober. 

- Nasjonalgalleriets flytting på falske premisser, Aftenposten 13. oktober. 

- Feil bygning, feil sted, gal pris (med flere), Aftenposten 21. oktober. 

- Byrådets simulerte autisme, Aftenposten 21. oktober. 

- Misforstått autisme, Aftenposten 26. oktober. 

- Hvordan ble Lambda vedtatt? Dag og Tid 31. oktober. 

- Avsporing, Aftenposten 11. november. 

 

2015  

Munch-museet som tragedie. Momenter vet et tiårsjubileum for en side av Oslos kulturpolitikk 2005-15 

(offentlige innlegg pr. 12. april 2015, 30 s.), pamflett, begrenset distribusjon. 

Lambda som politisk fallitterklæring, Nytt Norsk Tidsskrift 3, s. 308-312.  

Stippled angels and «forgotten haloes», C. Aman & B. Hartwieg (red.), ”Niederdeutsche Beiträge zur 

Kunstgeschichte. Das Göttinger Barfüsserretabel von 1424. Akten des wissenschaftlichen 

Kolloquiums, Landesmuseum Hannover, 28.-30. September 2006. Ergebnisband des 

Restaurierungs- und Forschungsprojektes”, Neue Folge, Band 1, s. 395-402. 

Centro Nordico del Restauro og flommen i Firenze 1966 (et al.), publikasjonsorientering, ”Meddelelser 

om Konservering”, s. 68-69. 

- Aftenpostens tull med tall en ”kulturbegivenhet”? Aftenposten 13. januar. 

- Munch: Litteratur eller maleri? Aftenposten 11. mars. 

- Falskspillet om Munch, Dagsavisen (kronikk) 8. juli. 

- Falskspillet om Munch vedgått, Dagsavisen 28. juli. 

- Perspektiver på kulturbygg, Aftenposten 2. september. 

- St Nikolas var ingen badeengel, Aftenposten 9. september. 

- Moxnes-gate: en påminnelse, Klassekampen 21. september. 

- Hvorfor Munch til Bjørvika? Aftenposten 24. september. 

- Munch og Bjørvika 2008-2015, Dagsavisen (kronikk) 20. oktober. 

- Prestisjebygg bør granskes, Aftenposten 30. november. 

- Lambda må granskes, Aftenposten 7. desember. 

- Dagbladet og Munch, Dagbladet 9. desember.  

- Spørsmål til Harald Nissen (red.endringer, delvis rettet sammesteds 4.01 2016), Klassekampen 29.12. 

 

Inviterte foredrag (blir publisert på papir eller nett) 

• 28.04. Simone Martini and the beginning and significance of Tuscan punchwork (Symposium on Simone 

Martini’s Pisa polyptych of 1319) Universitetet i Pisa & Max Planck Institut, Firenze. 

• 15.-17.06. Technical art history as an offspring of conservation (International Symposium Paul Coremans), 

Institut Royal du Patrimoine Artistique, Brussel. 

• 29.10. Nasjonalgalleriets ”klimaproblem” (Nordisk Kalkforum og Byantikvaren i Oslo), Oslo Militære 

Samfunn.  

 
2016 

Centro Nordico del Restauro a Firenze. A summary on the 50th anniversary of the flood of Florence in 

1966, Oslo (Nordisk Konservatorforbund, Den norske seksjon) 2016, ISBN 978-82-990745-5-1. 

- En grønn løsning – for MDG? Klassekampen 19. januar. 
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- Lambda-budsjettet er sprukket, Dagsavisen 19. januar 

- Først sprekker Deichman, så Munch? Aftenposten 31. januar. 

- Munch og argumenthumbug, Dagsavisen 8. februar. 

- Ingen vei tilbake for Nasjonalgalleriet? Dag og Tid 12. februar. 

- Munchmuseet og Aftenpostens unøyaktige faktabegrep, Aftenposten 17. februar. 

- Venstre som Lambdas opphav, Aftenposten 29. februar. 

- Munch-direktørens bekymring, Dagsavisen 2. mars. 

- Uholdbar fortsettelse av Lambda, VG 15. mars.  

- Åpent brev til Erling Lae, Dagsavisen 27. april. 

- Lambda-spillet er avslørt, Lae, Dagsavisen 17. juni. 

- Leif Einar Plahter (m.fl., nekrolog), Aftenposten 12. november. 

 

Inviterte foredrag (blir publisert på papir eller nett), intervjuer. 

• 02.02. Giotto og flommen i Firenze i 1333. En tverrfaglig studie. Det Norske Videnskaps-Akademi og 

Kunsthistorisk Forening (fellesmøte). 

• 17.03. Flommen i Firenze 1966 og den nordiske hjelpeaksjonen. Intervju i NRK P2, Ekko. 

 https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25005416/17-03-2016#t=1h30m28s   

• 02.11. Centro Nordico del Restauro a Firenze. Le benifici di una catastrophe. Soprintendenza del OPD e 

laboratori di restauro, Firenze (offentlig foredrag). 

 

2017 

Giotto og flommen i Firenze i 1333, Det Norske Videnskaps-Akademi, Årbok for 2016, s. 409-426.  

Centro Nordico del Restauro a Firenze 1967-70. En 50-årsmarkering, Norske Konserves, 1/2017, s. 

63-67. 

Klage over byantikvarens dispensasjon fra fredning av Kikkutkollen for bygging av Bjarne Melgaards 

«A House To Die In», Formell innsigelse til Riksantikvaren via Byantikvaren, 13.11. 

- Per Tofte først med Peer på Gålå (m.fl.), Aftenposten 7. februar. 

- (Ubåt-)Kaptein Melgaard, Klassekampen 1. mars.  

- Astrup Fearnleys finansieringsproblem, Aftenposten 13 mars. 

- Nikab, burka, hijab og pass. Klassekampen 22. juni. 

- Nikab er et politisk plagg (min tittel: Nikab må begrunnes), Aftenposten 14. juli. 

- Legalisering av nikab må begrunnes (forkortet), Aftenposten 20. juli. 

- Pussig, Olsson? Klassekampen 4. september. 

- Spørsmål til Mehren, Klassekampen 10. oktober. 

- Melgaard bør få bygge, men hvor? Aftenposten 17. november. 

- Spørsmål til Melgaard, Klassekampen 17. november.  

http://www.nkf-n.no/norske-konserves/utgivelser se side 61-67 

  

2018 

Spillet om Nasjonalgalleriet (Panta Forlag)* 

Et musikkliv det svingte av: Ris og Ullern i 1950-årene, Vestre Aker Historielag 1/2018, s. 

         20-27. 

- Nasjonalgalleriets “rehabilitering” har ingen hast, Morgenbladet 16.februar. 

- Ragnvald Dahl (nekrolog), Aftenposten 2. mars. 

- Nasjonalgalleriets ubrukelighet, Klassekampen 23. april. 

- Arkitektur og materialkunnskap, Aftenposten 24. juni. 

- Museer og økonomi, Klassekampen 24. juli. 

- Ufint? Klassekampen 24. august. 

- Gjerdeløa er en avsporing, Aftenposten 19. oktober. 

- Den grenseløse konseptkunsten, Klassekampen 19. oktober. 

- Spillet om Nasjonalgalleriet, en oppklaring (sterkt redigert), Klassekampen 1. november.  

- Et bedrageri, Finansavisen 8. november. 

* Boken ble omtalt på lederplass i VG 28.10. og Klassekampen 30.10., samt i en mangelfull 

og til dels misvisende lanseringsreportasje i Klassekampen 27.10. 2018.  
 

http://www.nkf-n.no/norske-konserves/utgivelser
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2019 

Lambda: En varslet økonomikatastrofe. La de ansvarlige betale. Henstilling til regjeringen 

 (med flere), elektronisk post 16. januar. 

Nasjonalgalleriet til Stortinget. Bok (Spillet om Nasjonalgalleriet) med følgebrev og spørsmål til 

 Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortingets partigrupper, 25. mars. 

 - Eivind Otto Hjelle (nekrolog, med flere), Aftenposten 19. februar. 
- Munch i aluminium, Klassekampen 14. mars. 
- Munchdebatt på jordet, VG 15. mars. 

- Er Lambda et Munch-museum? Finansavisen (kronikk) 21. mars. 

- Hallstein Bjercke i eventyrland, Dagbladet 28. mars. 

- Munch på ett sted? Aftenposten 31. mai.   

 

Under arbeid: 

Utvidelse og revisjon av Punch Marks from Giotto to Fra Angelico, Oslo 1994.  
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