
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRA NASJONALGALLERI TIL NASJONALMUSEUM 
Norges nye kunstinstitusjon i et museologisk perspektiv 

 
Av Solfrid Otterholm 

 
Masteroppgave i kunsthistorie høsten 2008 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske fag 
Universitetet i Bergen 



 2 

 

RESYMÉ  

 

Nasjonalgalleriet ble etablert i 1836 og var Norges eldste kunstinstitusjon. Sammen med fire 

andre kunstinstitusjoner, Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for Samtidskunst og 

Riksutstillingene, ble museet en del av det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

i 2003. I 2005 ble det presentert en ny kontroversiell basisutstilling i Nasjonalgalleriets 

tidligere lokaler. Denne temabaserte utstillingen markerte et radikalt brudd med den tidligere 

utstillingspraksisen. Etter kraftig kritikk presenterte Nasjonalmuseet en ny basisutstilling i 

2007. Denne var på mange måter en gjeninnføring av Nasjonalgalleriets tradisjonsrike 

utstilling. I denne masteravhandlingen blir dette skiftet i den nasjonale kunstformidlingen satt 

i en større sammenheng. Etter en historisk presentasjon av Nasjonalgalleriet og overgangen til 

Nasjonalmuseet, blir tre utstillinger analysert. Disse blir så belyst fra fire ulike perspektiver: 

museet i en nasjonal kontekst, overgangen til New Public Management, kronologi og 

historiefremstilling samt Edvard Munchs arbeider. 

 

ABSTRACT 

 

The National Gallery (est. 1836) was the oldest art institution in Norway. The gallery became 

a part of the new National Museum for Art, Architecture and Design in 2003, alongside four 

other former institutions: The Norwegian Museum of Architecture, The Museum of 

Decorative Arts and Design, The Museum of Contemporary Art and The National Touring 

Exhibitions. In 2005 The National Museum presented a new controversial permanent 

exhibition in The National Gallery’s former building. This theme based exhibition presented a 

radical break with former practice. After a storm of criticism another exhibition was presented 

in 2007. This exhibition was similar to The National Gallery’s former one in the same 

localities. This thesis explores the shifts and schisms in the organization of these exhibitions. 

After a historical presentation of The National Gallery and the establishment of The National 

Museum, an analysis of the exhibitions follows. On the basis of this analysis an attempt is 

made to shed light on these from four different perspectives: the museum in a national 

context, the transition to New Public Management, chronology and the narration of history 

and the artist Edvard Munch. 
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INNLEDNING  

 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ble opprettet av staten ved Kultur – og 

Kirkedepartementet i 20031. Museet består av de tidligere individuelle institusjonene 

Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Kunstindustrimuseet og Arkitekturmuseet.  

Sommeren 2005 ble også Riksutstillingene inkludert.  

 

Før sammenslåingen hadde de fem institusjonene forskjellige ansvarsområder. Disse var svært 

tydelige, selv om det til tider foregikk samarbeid mellom museene. Nasjonalgalleriet ble 

etablert i 1836 og var den eldste av de sammenslåtte kunstinstitusjonene. Museet hadde før 

sammenslåingen ansvar for en stor samling norsk og internasjonal kunst produsert av 

kunstnere født før 1920. Museet for Samtidskunst ble opprettet i 1987 som en avdeling av 

Nasjonalgalleriet. Det ble innviet i 1989 og offisielt åpnet i 19902. Denne institusjonen hadde 

hovedansvaret for kunst produsert av kunstnere født etter 1920. Kunstindustrimuseet ble 

stiftet i 1876 og var dermed et av de eldste kunstindustrimuseene i Europa3. Museet hadde ved 

sammenslåingen ansvaret for norsk og internasjonalt håndverk og design. Arkitekturmuseet 

var en relativt ung institusjon som ble åpnet av Norske Arkitekters Landsforbund så sent som 

i 1975. Den siste tilføyelsen til Nasjonalmuseet, Riksutstillingene, var tidligere en 

landsdekkende statlig kunstformidlingsinstitusjon, som hadde sine røtter tilbake til 

Riksgalleriet som ble etablert i 1953. Da de fem kunstinstitusjonene ble slått sammen til 

Nasjonalmuseet, ble forskjellene mellom institusjonene brutt ned, og et stort museum med en 

felles profil ble konstruert. Dette førte med seg endringer ved institusjonene, både i 

administrasjon og utstillingspraksis.   

 

Motivasjon 

Nasjonalmuseet har siden opprettelsen i 2003 fått enormt stor oppmerksomhet. Ikke bare i de 

innerste kunst- og kulturkretser, men også i tabloide aviser som VG og Dagbladet. Enhver 

kunstinteressert person har de siste fem årene kunnet lese om omfattende reformer, nye 

forbilder, mislykkede utstillinger, uegnede direktører og et inkompetent styre. Som 

                                                
1 Fra nå av: Nasjonalmuseet. 
2 SNL: Museet for Samtidskunst. 
3 SNL: Kunstindustrimuseet i Oslo. 



 7 

aspirerende kunsthistoriker var det derfor svært spennende at nettopp min masteravhandling 

kunne omhandle det nye Nasjonalmuseet.   

 

I første omgang var det den konkrete sammenslåingsprosessen av Nasjonalgalleriet, Museet 

for Samtidskunst, Kunstindustrimuseet, Arkitekturmuseet og Riksutstillingene som vekket 

min interesse. Jeg ønsket å kartlegge hendelsene i de ulike stadiene av koalisjonsprosessen.  

Derfor leste jeg offentlige dokumenter for å finne myndighetenes begrunnelse for 

sammenslåingen av institusjonene. 

 

Etter hvert viste det seg at jeg, med min bakgrunn, ikke hadde forutsetninger for å kunne 

skrive en slik masteroppgave. Jeg har ikke studert verken samfunnsvitenskaplige fag eller 

psykologi, og kunnskap innen administrasjon og organisasjon ville også ha vært essensielt i 

en slik avhandling. Derfor måtte jeg innfinne meg med situasjonen, og se hvilke 

forutsetninger en kunsthistoriker hadde for å dokumentere og klargjøre omstendighetene. På 

grunn av dette har jeg i stor grad ekskludert de administrative og organisasjonsmessige 

aspektene av sammenslåingsprosessen. Offentlige dokumenter som utgangspunktet for mine 

undersøkelser var likevel gode å ha med seg videre i arbeidet, og noen av disse dokumentene 

er brukt som kilder.  

 

I 2005 lanserte Nasjonalmuseet tre nye basisutstillinger, en i Nasjonalgalleriets lokaler, en i 

Museet for Samtidskunst og en i Kunstindustrimuseet. I ettertid ble det mye oppstyr rundt den 

nye basisutstillingen i Nasjonalgalleriet Kunst 1: Alle snakker om museet…4. Nasjonalmuseet 

hadde snudd Nasjonalgalleriets tradisjonsrike utstilling på hodet i en tematiskbasert utstilling, 

og tradisjonelle saler som Munch-salen og Langaard-salen var oppløst. Etter kraftig kritikk 

mot Nasjonalmuseet ble disse salene gjenreist. I mars 2007 ble en ny basisutstilling presentert, 

denne het Kunst 3: Verk fra samlingen 1814-19505.  

 

Ved å bruke Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet sine utstillinger som utgangspunkt for mine 

studier, er det mulig å belyse debatten rundt det nye stormuseet i et museologisk perspektiv6. 

Slik kan konfliktene rundt omorganiseringen bli kommentert fra et mindre tabloid hold.  

 
                                                
4 Forkortet Kunst 1. 
5 Forkortet Kunst 3. 
6 Jeg bruker begrepet museologi for å betegne teoriene som omspinner museet. Dette inkluderer kunsthistorien 
og den museografiske praksisen i et museum. 
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Problemstilling 

Etter en introduksjon av Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet i kapittel 1 og en analyse av 

museenes utstillinger i kapittel 2, vil jeg i kapittel 3 sette det nye Nasjonalmuseet inn i fire 

forskjellige sammenhenger. Hovedtemaene i denne teksten vil da være: 

Nasjonalmuseet som en nasjonal kunstinstitusjon: 

Nasjonale kunstinstitusjoner har i tillegg til sitt ansvar for presentasjon og vedlikehold av 

kunstobjekter en rolle som forvalter av nasjonale verdier. Navnet det nye stormuseet ble gitt – 

Nasjonalmuseet – er derfor ladet med mening. Hvilken rolle har Nasjonalgalleriet hatt i 

forbindelse med dannelsen av en kulturell identitet i Norge, og hvordan har den nasjonale 

kunstformidlingen endret seg siden Nasjonalmuseet kom på banen?  

Nasjonalmuseet og New Public Management: 

Opprettelsen av Nasjonalmuseet kan settes i sammenheng med en pågående omstrukturering i 

den offentlige sektoren. Tanken er at staten gjennom ulike effektiviseringstiltak skal styrke 

institusjoner og gjøre de mer kostnadseffektive. Arbeidet har pågått siden begynnelsen av 

1990-tallet. I internasjonal sammenheng blir denne type omlegging omtalt som New Public 

Management. Hvordan kan opprettelsen av Nasjonalmuseet settes i forbindelse med denne 

utviklingen?  

Nasjonalmuseet og bruddet med kronologien: 

Tanken om en stilhistorisk utviklingslogikk har vært svært viktig i en kunsthistorisk 

sammenheng. I Nasjonalgalleriet sto denne tradisjonen sterkt. I utstillingen Kunst 1 tok 

Nasjonalmuseet avstand fra denne måten å tenke kunsthistorie på og presenterte en 

basisutstilling med fokus på en tematisk utstillingslogikk. Hva førte denne omleggingen med 

seg, og hvilke forbilder hadde Nasjonalmuseet?  

Nasjonalmuseets håndtering av Edvard Munchs verker: 

Håndteringen av Edvard Munchs verker i Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet vil også bli 

problematisert. Etter å ha studert brede karakteristikker av det nye museet, vil det også kunne 

være givende å se institusjonen i et smalere perspektiv. Hvilken posisjon hadde Munchs kunst 

i Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet, og hvilke utstillingsteknikker brukte institusjonene i 

sine fremstilinger av Munchs kunst? 
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Forskningslitteratur 

Lotte Sandbergs bok Alle snakker om museet. Nasjonalmuseet for kunst fra visjon til 

virkelighet ble utgitt i det jeg var i ferd med å ferdigstille min masteravhandling. Sandbergs 

bok er på mange måter relevant i forhold til mine studier. Allerede i innledningen av boken 

berører hun flere elementer som står sentralt i denne teksten, og vi bruker også mange av de 

samme kildene. Boken gir en innføring i de hendelser som omga stormuseet før, under og 

etter sammenslåingen. Sandberg er svært farget av sine egne synspunkter i fremleggingen av 

saken, noe hun selv også bekrefter. Hun sier; ”Min rolle her er aktørens, og det er dermed 

ingen uhildet stemme bak denne boken”7. Derfor er boken på mange måter også irrelevant 

sammenlignet med mine egne problemstillinger. Hun svipper bare så vidt innom de 

elementene som jeg ønsker å undersøke i dybden, og hun belyser kun en side av saken.  

 

I Eva Amine Wold Engesets masteroppgave Snakk om posisjoner. En analyse av avisdebatten 

om Nasjonalmuseet 1999-2005 defineres de ulike sidene i debatten rundt Nasjonalmuseet. 

Hun tar hovedsakelig for seg aviskommentarer og debattinnlegg i Aftenposten, Dagbladet og 

Klassekampen. Disse avisene er de med flest ledere, kommentarer og innlegg om 

Nasjonalmuseet8. Teksten er skrevet fra et medievitenskapelig perspektiv og er på mange 

måter spennende lesning, men den er likevel ikke relevant i denne sammenhengen. 

 

I Elisabeth Values masteroppgave Tate Modern: Fra kronologi til tema. Fra kraftverk til 

kunstmuseum fra 2004 er Tate Moderns tematiske basisutstilling analysert. Denne teksten er 

sentral i delkapittel 3 i min avhandling. 

 

Nasjonalgalleriets utgivelser om egen institusjon har vært blant de viktigste 

informasjonskildene til Nasjonalgalleriets mangeårige historie. Kunnskap om den norske 

kunsthistorien har også vært essensielt i forbindelse med denne avhandlingen. For å kunne 

analysere utstillingene i de nasjonale kunstinstitusjonene måtte jeg ha solid kunnskap om den 

norske kunstens historie. Knut Bergs Norges Kunsthistorie og Norsk kunstnerleksikon, 

Gunnar Danbolts Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur fravikingtida til i dag samt en rekke 

andre bøker om norsk kunsthistorie har dannet grunnlaget for dette.  

 

                                                
7 Sandberg 2008:7. 
8 Engeset 2006:28. 
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Ellers kan tidsskriftet Agora sin museumsutgave nevnes, og antologien The Art of Art 

History: A Critical Anthology hvor Donald Preziosi er redaktør. 

 

Metode 

Det har ikke vært enkelt å dokumentere en omfattende konsolideringsprosess som ligger så 

nært opp til nåtiden. Jeg har valgt å bruke Nasjonalgalleriet som utgangspunkt for mine videre 

undersøkelser. Det hadde selvfølgelig vært ønskelig å se hvordan Nasjonalmuseet påvirket 

den nasjonale kunstformidlingen sammenlignet med tilsvarende fra de enkelte konsoliderte 

enhetene. Men på grunn av mitt ønske om å gå i dybden, og fordi en masteroppgaves omfang 

naturlig nok er begrenset, vil det hovedsakelig være Nasjonalgalleriets stilling i det nye 

museet som vil bli problematisert. Ved Allis Hellelands tiltredelse som direktør ved 

Nasjonalmuseet stanser mine undersøkelser. Jeg vil først og fremst konsentrere meg om Sune 

Nordgrens direktørtid. Nordgren har preget institusjonen i større grad enn Helleland. 

 

Litteraturen som har vært tilgjengelig på området, har i stor grad vært farget av ulike 

enkeltmenneskers sine egne synspunkt på saken. Selv om disse kildene er langt fra nøytrale, 

har de likevel vært uerstattelige kilder i forbindelse med min kartlegging av omstendighetene 

rundt nedleggelsen av Nasjonalgalleriet og opprettelsen av Nasjonalmuseet. Jeg har bevisst 

latt være å ta kontakt med kilder det kanskje var naturlig å kontakte. Jeg har i stedet lest disse 

personene sine uttalelser i intervjuer, avisinnlegg, bøker og artikler. Slik har jeg, så langt det 

er mulig, forsøkt å holde en armlengdes avstad til saken. 

 

Jeg så ikke Kunst 1 på egenhånd og var derfor helt avhengig av dokumentasjon fra 

utstillingen. Jeg fikk hele 59 fotografier fra Kunst 1, samt utfyllede verkslister fra 

Nasjonalmuseet. På denne måten fikk jeg etter hvert kontroll og oversikt over utstillingen. 

Selvfølgelig hadde det vært best å se Kunst 1 da den var oppe, men dette var altså ikke mulig. 

Men jeg har besøkt Kunst 3 flere ganger.  

 

 
 
 
 
 
 



 11 

KAPITTEL 1: FRA NASJONALGALLERI TIL NASJONALMUSEUM  

 
I dette kapittelet vil det bli gitt en innføring i Nasjonalgalleriets og Nasjonalmuseets historie. 

Utviklingen av institusjonene og sentrale personligheter vil stå i fokus. Dette vil danne et 

grunnlag for senere analyser.  

 

Nasjonalgalleriet 

Nasjonalgalleriet var Norges eldste kunstinstitusjon. Museet oppsto mellom jul og nyttår i 

1836, idet Stortinget besluttet å bevilge 1000 spesidaler til en kunst og malerisamling i 

Christiania. Nasjonalgalleriet ble i utgangspunktet opprettet som en dannelsesinstitusjon9. 

Etter hvert fikk museet også stor betydning i utviklingen av en nasjonal kulturarv. Norge var 

en ung nasjon, og staten trengte institusjoner som kunne være med på å skape et samhold 

mellom innbyggerne i landet.  

 

I motsetning til andre europeiske kunstinstitusjoner hadde ikke Nasjonalgalleriet en kongelig 

samling å basere utstillingene på. Derfor var museet de første årene først og fremst interessert 

i å kjøpe inn eldre europeisk kunst. Rundt 1839 ble norsk samtidskunst inkorporert i 

samlingen. Verker av Johan Christian Dahl, Thomas Fearnley og Jacob Munch ble kjøpt inn. 

Etter hvert ble innkjøp av norske kunstverk Nasjonalgalleriets fremste oppgave.  

 

Våren 1841 ble Nasjonalgalleriet sin samling for første gang vist til offentligheten. 

Nasjonalgalleriet hadde ennå ikke fått sitt eget bygg, så utstillingen ble holdt i tre rom i Det 

Kongelige Slott. Løsningen på dette problemet kom i 1871 da Christiania Sparebank bevilget 

penger til å bygge et nytt skulpturmuseum i Christiania. Forutsetningen for gaven var at staten 

måtte tildele museet en tomt. Stortinget tildelte tomten på Tullinløkka med visse betingelser. 

Nasjonalgalleriet skulle blant annet få plass i de nye lokalene. Bygget ble påbegynt i 1879 og 

sto ferdig i 1881 med en hovedbygning på tre etasjer. Kort tid etter flyttet tre 

kunstinstitusjoner inn under samme tak. I tillegg til Nasjonalgalleriet var dette Skulpturmuseet 

og stiftelsen Kobberstikk- og Håndtegningssamlingen. Etter hvert ble disse to institusjonene 

ført inn under Nasjonalgalleriet, Skulpturmuseet i 1903 og Kobberstikk- og 

                                                
9 Nasjonalgalleriet og Lange 1998:12.  
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Håndtegningssamlingen i 1908. I perioden 1904 - 1924 ble to fløyer føyd til hovedbygningen. 

Dette ga plass til utvidelser i museets samling.  

 

Nasjonalgalleriet har gjennom årene hatt flere markante direktører. Jens Thiis og Sigurd 

Willoch vil bli nevnt, men Knut Bergs rolle som museumsdirektør vil bli spesielt vektlagt. 

Under Bergs direksjon ble Nasjonalgalleriet formet til den institusjonen som gikk inn i 

Nasjonalmuseet i 2003. Thiis, Willoch og Berg sørget for at Nasjonalgalleriet ble en av de 

største og mest stabile kunstinstitusjonene i Norge. Gjennom en presentasjon av de tre 

direktørene vil ulike sider ved Nasjonalgalleriets historie bli belyst.  

 

Jens Thiis (1870-1942) 

Jens Thiis var Nasjonalgalleriets første direktør. Han fikk stillingen i 1908 og satt til 1941. 

Før Thiis fikk denne jobben, hadde han vært konservator ved Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum i Trondheim. I sine yngre dager hadde han også studert kunsthistorie 

under Lorentz Dietrichson ved Universitetet i Oslo10.  

 

Et av de første tiltakene Jens Thiis satte i gang ved Nasjonalgalleriet var en systematisering av 

samlingene. På grunn av arbeidets omfattende art og museets mangel på en administrator, 

hadde dette ikke latt seg gjøre tidligere. Nasjonalgalleriet lukket derfor dørene våren 1909 for 

å remontere salene i 2. og 3. etasje. Veggene ble malt i en dyp og varm farge og var dekket av 

bilder helt opp til taklisten11. Bildene hang tett i tett, ofte i to til tre høyder12 [Bilde nr. 1]. 

 

Thiis holdt også kunsthistoriske foredrag, både i Nasjonalgalleriet og ved Universitetet13. I 

hans direktørtid var de mest omfattende katalogene først og fremst viet Nasjonalgalleriets 

faste samling. Et eksempel på dette er Norsk malerkunst i Nasjonalgalleriet fra 1933. Denne 

katalogen var på hele 228 sider. Men også de største temporære utstillingene ble viet ekstra 

store kataloger. I 1937 presenterte Nasjonalgalleriet en stor minneutstilling for Johan 

Christian Dahl. Katalogen som var tilknyttet denne utstillingen, var omfattende. Den var på 

hele 153 sider. For de fleste mindre, temporære utstillingene produserte Nasjonalgalleriet 

forholdsvis små, men likevel innholdsrike kataloger på mellom 20 og 50 sider.  

                                                
10 Mæhle 1970: 36. 
11 Willoch 1937:148. 
12 Mæhle 1970:220. 
13 Ibid.:220. 
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Jens Thiis var først og fremst opptatt av nordisk og fransk kunst14. I sin direktørtid bygget han 

opp en stor Munch-samling og sørget for å anskaffe museet en mengde fransk samtidskunst. 

Gjennom årene mottok også Nasjonalgalleriet flere store donasjoner. Disse var med på å øke 

omfanget av museets samling. To av de største donasjonene i Nasjonalgalleriets historie – 

Christian Langaards gave og Olaf Schous gave – ble gitt i Jens Thiis sin direktørtid.  

 

Christian Langaard var en av de første kunst- og kunsthåndverkssamlerne i Norge15. Etter 

hvert som samlingen hans ble større, bestemte han seg for å donere den til fedrelandet ved sin 

død16. Nasjonalgalleriet mottok Langaards gave i 192117. Samlingen bestod hovedsakelig av 

eldre mesterverk, blant annet hollandsk og flamsk kunst, samt enkelte italienske og spanske 

malerier18. Siden Nasjonalgalleriet ikke hadde hatt mulighet til å erverve eldre utenlandsk 

kunst, ble Langaards gave svært godt mottatt. Helst ville nok Langaard selv ha montert 

samlingen i Nasjonalgalleriet, men han døde før dette ble gjort19. Jens Thiis ble derfor 

ansvarlig for monteringsarbeidet. Thiis var ikke fornøyd med måten samlingen hang på i 

Christian Langaards hjem: ”Som den Langaardske samling nu hænger, spredt i flere rum og 

under ugunstige lysforhold, har man ikke let for at danne sig et samlet billede av den, og 

navnlig falder det vanskelig at anstille sammenligninger om de enkelte billeders dekorative 

virkning”20. Det ble reist en ny fløy i forbindelse med gaven. Her kunne Thiis henge 

samlingen slik han ville [Bilde nr. 2]. I mars 1924 ble nybygget innviet, og Nasjonalgalleriet 

fikk en rekke nye fasiliteter. Høydepunktet var likevel Langaard-salen, en stor sal med 

overlys21.  

 

Allerede i 1913, før Nasjonalgalleriet hadde fått donasjonen, ble det gitt ut to kataloger for 

Christian Langaards samling22. Bind 1 omhandlet malerkunst og bind 2 kunsthåndverk. 

                                                
14 Ibid.:215. 
15 Thiis (a) 1922:74. 
16 Ibid.:75. 
17 Kongssund 2006:104. 
18 ”Gaven besto av 64 malerier og 9 skulpturer, dessuten en del kunstgjenstander, et fransk tapisseri, en spansk 
sølvkanne og et limogefat, for å nevne noen. Blant maleriene var den nederlandske og flamske skole godt 
representert med Rubens, Rembrandt, Ruysdael, Terborch, Jan Steen og Frans Snyders. Dessuten Greco, Goya 
og fem andre av spansk opprinnelse og fire italienske renessansebilder”. Langaard donerte også en rekke møbler 
og kunsthåndverk til Kunstindustrimuseet. (Mæhle 1970:224) 
19 Thiis (a) 1922:76. 
20 Thiis et al. 1913:95. 
21 Kongssund 2006:104. 
22 Da Nasjonalmuseet tok i mot gaven etter hans død, besto samlingen av mange flere verk enn de som ble 
beskrevet i denne katalogen. (Thiis (b) 1922:140) 
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Katalogene var ment som et manuskript til familie og venner. Forordet til bind 1 ble skrevet 

av Karl Madsen som var direktør for Statens Museum for Kunst i København fra 1911 til 

1925. Madsen beskrev Langaards samling slik; ”Den er en af de aller bedste og mest udsøgte 

mellem Nordens Privatsamlinger af ældre Kunst og langt den ypperste, der nogensinde er 

dannet i Norge”23. Madsen påpekte også at den ”der har skaffet sit land en saadan Samling, 

har udført en virkelig Bedrift”24. Langaards samling ga altså Nasjonalgalleriet akkurat det som 

trengtes på denne tiden – eldre kunst. Gjennom tiden ble få endringer gjort i Langaard-salen. I 

et fotografi fra 2004 kan man se at utstillingen fremdeles sto montert omtrent slik den var i 

Jens Thiis sin direktørperiode [Bilde nr. 2 og 3]. 

 

Olaf Schou donerte også en rekke kunstverk til Nasjonalgalleriet. Sammen med Langaard var 

han en av museets store donatorer25. Schous donasjoner besto hovedsakelig av kunst fra hans 

samtid. I årene mellom 1905 og 1915 donerte han hele 120 malerier26. Det var blant annet 

gjennom Olaf Schous donasjoner at Jens Thiis klarte å bygge opp en stor Munch-samling. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 1: Salen hvor de romantiske landskapsmaleriene ble stilt ut i Jens Thiis direktørtid. Bildet er tatt i 1912, tre 
år etter omorganiseringen Thiis sto for i 1909.  

                                                
23 Thiis et al. 1913:14.  
24 Ibid. 
25 Mæhle 1970:221. 
26 SNL: Olaf Schou. 
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Bilde 2: Langaard-salen 1937. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 3: Langaard-salen i 2004. 

 

Sigurd Willoch (1903-1991) 

Etter andre verdenskrig tiltrådte Sigurd Willoch som direktør ved Nasjonalgalleriet27. 

Doktorgraden tok han i 1932 med avhandlingen Maleren Thomas Fearnley. Willoch var 

direktør fra 1946 til 1973. Under krigen hadde de fleste av Nasjonalgalleriets kunstverk blitt 
                                                
27 Søren Onsager, maler og medlem av Nasjonal Samling, var direktør under andre verdenskrig. I denne perioden 
var Nasjonalgalleriets samling evakuert, og det er derfor unødvendig å nevne Onsagers direktørtid ytterligere. 
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evakuert. Da Willoch overtok styringen ved museet måtte kunstverkene reorganiseres28. Dette 

førte til en annen opphengingsmåte enn den Thiis hadde brukt. Den mest påfallende 

forskjellen var at kunstverkene fikk mer rom. De hang ikke like nært hverandre som de hadde 

gjort tidligere [Bilde nr. 4].  

 

I Willochs 27 år som direktør ved Nasjonalgalleriet økte antall publikasjoner betraktelig29. 

Utgivelsene som omhandlet den faste samlingen, hadde fremdeles størst omfang. Det var 

likevel en økt tendens til større kataloger også ved de temporære utstillingene. Katalogene til 

utstillingene Kunstskatter fra Wien i 1952 og Belgisk maleri i 150 år i 1956 var eksempelvis 

svært omfattende på henholdsvis 103 og 101 sider. Under Willochs ledelse gikk 

Nasjonalgalleriets bibliotek fra å være et institusjonsbibliotek til å bli et offentlig bibliotek30. 

Utstillingsaktiviteten i inn- og utland økte også. I forbindelse med utlån var Edvard Munch 

den mest etterspurte kunstneren31.  

 

Sigurd Willoch skrev selv helst om norsk 1800-talls kunst, men han behandlet også i noen 

tilfeller nyere utenlandsk kunst32. I sin direktørperiode ble han kritisert for at han ikke lot 

samtidskunsten komme godt nok fram i den faste utstillingen33. Allerede i Willochs tid som 

direktør hadde Nasjonalgalleriet store plassproblemer. Så, i museets faste utstilling ble den 

eldre kunsten favorisert og samtidskunsten tydelig nedprioritert.  

 

Både Jens Thiis og Sigurd Willoch var kunsthistoriske forskere, og de tok denne kunnskapen 

med seg inn i jobbene sine som museumsdirektører. I slike tilfeller vil forskningen være 

prioritert blant hovedoppgavene til museet. Direktørene hadde først og fremst ansvar for de 

tradisjonelle museumsfaglige oppgavene – samling, bevaring, studie, tolkning og utstilling. 

Den faste utstillingen i Nasjonalgalleriets lokaler hadde et historisk-kronologisk preg, med 

fremheving av enkelte kunstnere og perioder. Norsk og internasjonal kunst hang hver for seg. 

Begge var direktører i en mannsalder, og de gikk av ved oppnådd aldersgrense. Knut Berg 

overtok direktørstillingen etter Sigurd Willoch. Han omtalte sine forgjengere slik: ”Det var 

ingen lett oppgave å ta opp arven etter Jens Thiis. Han hadde vært den store samleren og 

popularisatoren som hadde gitt Nasjonalgalleriet en unik posisjon i norsk kunstliv. [...] Under 
                                                
28 Kongssund 2006:110. 
29 Etter søk på BIBSYS. 
30 Kongssund 2006:111. 
31 Ibid. 
32 SNL: Sigurd Willoch. 
33 Kongssund 2006:112. 
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Willochs ledelse ble det i løpet av få år bygget opp en faglig kompetent administrasjon med 

vitenskapelig kvalifiserte konservatorer, en egen undervisningsavdeling, en vesentlig styrking 

av biblioteket og et velutstyrt restaureringsatelier”34.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 4: Fra Sigurd Willochs opphenging av Munchsalen etter 2. verdenskrig. 

 

Knut Berg (1925-2007) 

Knut Berg tok over etter Sigurd Willoch og var direktør ved Nasjonalgalleriet fra 1973 til 

1995. Før han fikk direktørstillingen hadde han vært ansatt ved Nasjonalgalleriet fra1965 som 

konservator ved Kobberstikk- og Håndtegningssamlingen35. I likhet med de foregående 

direktørene hadde Knut Berg en solid kunstfaglig bakgrunn. Han hadde doktorgrad i 

kunsthistorie med middelalder som spesialområde. Under Knut Bergs ledelse ble det gjort 

mange endringer i Nasjonalgalleriets struktur. Han styrket blant annet de museale 

arbeidsoppgavene som omfattet innsamling og dokumentasjon36. Antall ansatte økte. Det 

                                                
34 Berg 1991:67. 
35 Malmanger 1995:90.  
36 Kongssund 2006:117. 
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gjorde også museets utstillings- og utlånsaktivitet37. Nasjonalgalleriets forskningsprofil ble 

også styrket. 

 

I forbindelse med Nasjonalgalleriets temporære utstillinger fikk Knut Berg innvilget en 

stående statsgaranti. Slik fikk museet anledning til å gjennomføre store og ressurskrevende 

arrangementer38. For å finansiere den økte utstillingsvirksomheten økte Knut Berg utlånet ved 

museet. Edvard Munchs malerier var også nå de mest etterspurte og ga derfor størst 

avkastning ved utlån. Det var hovedsakelig Nasjonalgalleriets egen samling som sto i fokus 

for de temporære utstillingene. Eksempler på slike utstillinger er; Norsk malerkunst fra 

klassisisme til tidlig realisme i 1981, 1880-årene i nordisk maleri i 1985, Nordiske 

stemninger: nordisk maleri fra århundreskiftet i 1987 og Tradisjon og fornyelse Norge rundt 

århundreskiftet i 199439. De største temporære utstillingene hadde ofte store forskningsbaserte 

kataloger knyttet til seg. Dette gjaldt spesielt for de som var knyttet til museets faste samling. 

Ved slike utstillinger kunne Nasjonalgalleriet utnytte den kunnskapen som deres fagstab satt 

inne med40. Flere av de ansatte var spesialister på kunsten i Nasjonalgalleriets eie, og gjennom 

utstillingskatalogene kunne ulike deler av samlingen studeres. Som et illustrerende eksempel 

kan katalogen Tradisjon og fornyelse. Norge rundt århundreskiftet beskrives. 

Førsteinntrykket er at katalogen fremstår som en godt gjennomarbeidet bok som omhandler 

en epoke i den norske kunsthistorien. Katalogen er på hele 483 sider. Flere av de ansatte ved 

Nasjonalgalleriet er bidragsytere. Knut Berg, Tone Skedsmo, Magne Malmanger og Nils 

Messel har skrevet artikler. I tillegg finner man billeddokumentasjon av de fleste verkene i 

utstillingen. De omfattende katalogene understreket Nasjonalgalleriets økte forskningsprofil i 

Knut Bergs direktørperiode. Det var også andre elementer som underbygget dette. Under Berg 

sin ledelse, ble museet nominert til NAVFs utmerkelse for fremdragende forskning hele to 

ganger. I 1981 fikk også Nasjonalgalleriet ansvar for det vitenskaplige tidsskriftet Kunst og 

Kultur. Sammen med Stephan Tschudi-Madsen ledet Knut Berg utviklingen av 

oppslagsverket Norsk kunstnerleksikon. Dette var et svært omfattende oppslagsverk som tok 

for seg de fleste norske kunstnere. Han var også redaktør for Norges kunsthistorie41. 

 

                                                
37 Ibid.:112. 
38 Malmanger 1995:91. 
39 I begynnelsen av sin direktørperiode arrangerte også Knut Berg noen mindre tradisjonelle utstillinger. 
Utstillinger som Solens rike, Skytisk gull, Kinesisk kunst gjennom 300 år i 1975 og Mellom Eufrat og Tigris i 
1977 omfattet kunstgjenstander som strakk seg langt utover tradisjonelle vestlige grenser. 
40 Ibid.:92. 
41 Ibid.:93.  
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Da Knut Berg tok over som direktør satte han i gang en fornyelse av museet. Han foretok 

omfattende ominnredninger og tok i bruk fjernmagasiner for å lage bedre plass42. 

Gipssamlingen ble også gjort mindre43. Nasjonalgalleriet hadde lenge slitt med plassmangel. 

Berg ville gjøre plass til kunsten som opp gjennom årene hadde hopet seg opp i 

Nasjonalgalleriets magasiner. Innkjøp av norsk samtidskunst hadde lenge vært en av museets 

fremste oppgaver, men sjansen for at den nyere kunsten ble vist i den faste utstillingen var 

svært liten. Kunsten fra den romantiske perioden og fra 1880-tallet dominerte de flotteste 

salene i Nasjonalgalleriets 2. etasje. Utbedringene som Berg sto for, kom først og fremst 

kunsten fra 1900- til 1920-tallet til gode. Knut Berg hadde et konservativt kunstsyn, og de 

mest tradisjonsrike salene i 2. etasje var så å si uberørte av omstruktureringene.  

 

Kunstbegrepet var smalt i Nasjonalgalleriet til langt opp i 1970-årene44. De eldre og mer 

tradisjonelle kunstartene – maleri, skulptur, grafikk og tegning – ble satt høyest. Andre 

kunstarter som tekstil, fotografi, keramikk og glass fikk ikke plass45. Tekstilen hørte for 

eksempel hjemme på kunstindustrimuseene46. Berg holdt også disse kunstformene utenfor i 

sin direktørtid. Et av argumentene han brukte var at Nasjonalgalleriet ikke hadde anledning til 

å konservere slike verker, og at museet derfor ikke kunne ha de i sin samling47. Det spilte 

ingen rolle at andre institusjoner hadde anledning til å bistå Nasjonalgalleriet med 

konserveringsarbeidet. På denne måten ble medier som fotografi og tekstil holdt utenfor. Etter 

hvert måtte også Nasjonalgalleriet åpne dørene for slike kunstverk, men ytterst få ble tatt inn i 

varmen. Berg skilte også mellom de mer tradisjonelle kunstartene. I artikkelen Hans Petter 

L’Orange og Nasjonalgalleriet skriver Siri Sande: ”Nasjonalgalleriet har aldri prioritert 

skulptur. I mars 1991 ble galleriet åpnet for publikum etter å ha vært stengt en kort periode 

etter renovering av bygningen og gjenopphenging av bildene, og ved den anledning kunne jeg 

ikke unngå å merke meg at den daværende direktør [Knut Berg] i sin velkomsttale snakket om 

«kunsten» (dvs. maleriene) på den ene side og «skulpturen» på den annen side, som om det 

var helt forskjellige ting” 48.  

 

                                                
42 Kongssund 2006:113. 
43 Helliesen 2007. 
44 Danbolt et al. 2001:368. 
45 Ibid.:367. 
46 Ibid.:370. 
47 Personlig kommunikasjon med Gunnar Danbolt. 
48 Sande 2005:150. 
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Berg mottok mye kritikk for sitt konservative kunstsyn. Situasjonen endret seg etter at Museet 

for Samtidskunst ble opprettet i 198749. I forbindelse med dette ble samtidskunsten silt ut av 

Nasjonalgalleriets samling og fikk sitt eget museum. Museet for Samtidskunst fikk ansvaret 

for kunst produsert av kunstnere som var født etter 1920. Etter dette begynte kunstbegrepet 

også i Norge å åpne seg slik at nye sjangere fikk komme inn. Museet for Samtidskunst ble 

etter hvert en foregangsinstitusjon på dette området50. Berg hadde i utgangspunktet sett for 

seg Museet for Samtidskunst som en underavdeling av Nasjonalgalleriet, men av ulike årsaker 

vokste Museet for Samtidskunst til en selvstendig institusjon51. Etter utskillelsen av 

samtidskunsten ble Nasjonalgalleriet et epokemuseum. Museet kunne nå konsentrere seg om 

kunst produsert av kunstnere født før 192052. Nasjonalgalleriets nye oppgave var å fylle hull i 

samlingen. På denne tiden hadde prisen på den eldre norske kunsten steget kraftig, og museet 

hadde fått et mindre innkjøpsbudsjett, noe som ikke alltid var like enkelt å håndtere. 

Nasjonalgalleriet hadde også statutter som sa at norsk kunst skulle vises sammen med andre 

lands bildekunst. Det var for det meste Nasjonalgalleriets venneforening og donatorer som tok 

seg av innkjøpene av den internasjonale kunsten53.  

 

Knut Berg var i sin tid en av de mektigste personene i det norske kulturlivet. I en notis i 

Billedkunstneren fra 1984 ble Bergs mange roller i det norske kulturlivet poengtert54. Som 

direktør for Nasjonalgalleriet hadde han en fast plass i alle Nasjonalgalleriets 

innkjøpskomiteer. Han var formann i Utsmykkingsfondets interimstyre, og han satt i 

Kulturrådet. I 1984 var han også formann for et utvalg som skulle utrede situasjonen i norsk 

kunstformidling overfor utlandet. Hans rolle som redaktør for Norges Kunsthistorie og Norsk 

Kunstnerleksikon ble naturligvis nevnt. Bergs forbindelser til de som satt med den politiske 

makten ble også påpekt55. I 1984 var dette Høyre med Kåre Willoch som statsminister og Lars 

Roar Langslet som Kultur- og Vitenskapsminister. Berg hadde ikke et skille mellom sitt 

kunstsyn og verdisyn. Dette ble reflektert i hans måte å drive Nasjonalgalleriet på. Han var 

høyreorientert både når det kom til politikk og utstillingsaktivitet. Dette innebar at han hadde 

et konservativt kunstsyn hvor det ikke var plass til et mangfold. 

 
                                                
49 Museet ble innviet i 1989 og offisielt åpnet i 1990. 
50 Danbolt et al. 2001:370. 
51 Personlig kommunikasjon med Gunnar Danbolt. 
52 Kobberstikk og håndtegningssamlingen ved Nasjonalgalleriet forsatte å kjøpe inn samtidig norsk og 
utenlandsk kunst på papir.  (Kongssund 2006:114) 
53 Kongssund 2006:115. 
54 Øien 1984:13. 
55 Ibid. 
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Som redaktør for Norges Kunsthistorie var Knut Berg med på å forme den norske 

kunsthistorien. Han bestemte hvilke kunstnere og perioder som skulle tillegges størst 

betydning. Sammen med Nasjonalgalleriet danner Norges Kunsthistorie kjernen i den norske 

kunsthistorieformidlingen. Storparten av kunstverkene som er avbildet i Norges Kunsthistorie 

kunne man også finne på Nasjonalgalleriets vegger. Forholdet mellom Nasjonalgalleriet og 

Norges Kunsthistorie kan knyttes opp til termen museologi56. Museologien er teoriene som 

omspinner museet. Kunsthistorien og praksisen i museene, museografien, er sentrale deler av 

museologien. I denne sammenhengen utviklet Knut Berg en egen museologi for 

Nasjonalgalleriet. I denne museologien var to sentrale deler – utstillingsteknikken i museet og 

kunsthistorien – knyttet tett til hverandre. Måten Norges Kunsthistorie er skrevet på, kan sees 

på som en forlengelse av utstillingen i Nasjonalgalleriet. Berg hadde en grunnleggende 

oppfatning av Nasjonalgalleriet som en sentral og nasjonal faglig institusjon, og museets 

samling sto som et naturlig midtpunkt i Norges Kunsthistorie57.  

 

Som sine forgjengere gikk Knut Berg av ved oppnådd aldersgrense. For Bergs vedkommende 

skjedde dette i 1995. Alf Bøe skrev i sin nekrolog om Knut Berg at han var den siste 

kunsthistorikeren som i tradisjonell forstand satt i direktørstillingen for det gamle 

Nasjonalgalleriet, og at han representerte en tradisjon for institusjonsledelse som har preget 

norske museer siden siste halvdel av 1800-årene58. Etter hans avgang hadde museet tre 

kvinnelige direktører. Tone Skedsmo var direktør i fem år. Da hun tok over som direktør i 

1995, fortsatte Nasjonalgalleriets utstillings- og katalogvirksomhet i samme fart som under 

Knut Berg. Det ble også gitt ut en katalog over Nasjonalgalleriets samling av skulpturer, noe 

som ikke hadde blitt gjort på lenge. Tone Skedsmo gikk av som direktør i 200059. Etter dette 

fungerte Sidsel Helliesen som direktør i en overgangsperiode, før Anniken Thue ble ny 

direktør i 200160. I Thues direktørtid ble administrasjonens lokaler flyttet ut av 

Nasjonalgalleriets første etasje, og en kafé ble åpnet der i stedet i 2002. Hun malte også 

veggene på noen av salene i andre etasje, men gjorde ellers små forandringer61. Gjennom sin 

                                                
56 Preziosi 1998:507. 
57 Norges Kunsthistorie er et syvbindsverk som tar for seg den norske kunsthistorien, både bildekunst, 
kunsthåndverk, arkitektur og skulptur. Blant bidragsyterne var mange av Bergs ansatte på Nasjonalgalleriet, 
eksempelvis Magne Malmanger, Nils Messel og Marit Lange. Berg var som nevnt redaktør for verket, og skrev 
selv deler av teksten. 
58 Bøe 2007:14. 
59 Tone Skedsmo viet store deler av sitt yrkesaktive liv til Nasjonalgalleriet, men fordi hun bare satt som direktør 
i fem år legger jeg fokuset på Thiis, Willoch og Berg videre i teksten.  
60 Kongssund 2006:119. 
61 Personlig kommunikasjon med Anniken Thue. 
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plass i interimsstyret for museet var Thue i sin direktørtid med på å planlegge det nye 

nasjonale kunstmuseet. Da Sune Nordgren tok over som direktør 1. oktober 2003, var hun 

fremdeles underdirektør ved Nasjonalgalleriet, og da underdirektørstillingene ble oppløst 20. 

februar 2004 fortsatte hun som seniorrådgiver ved Nasjonalmuseet. I mai 2006 tiltrådte hun 

direktørstillingen ved Kunstmuseene i Bergen.  

 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Jeg stod i trappene i Nasjonalgalleriet og så en skoleklasse med barn i alle farger komme opp, og det første de 

ser er Leif Eriksson som oppdager Amerika. Og jeg tenkte; skal de lære seg det, vi vet jo ikke engang om det er 

sant! Hva er det for et bilde vi gir disse barna? På Nasjonalgalleriet må opphenget bli bra, innenfor det som er 

mulig, for vi er jo bundet av rommene der. Jeg tror man kunne gjøre veldig mye med det. Og kanskje bringe inn 

fotografi, eller ta inn andre biter sammen med disse pretensiøse eller prestisjefulle kunstverkene62. 

   

   Sune Nordgren (2004) 

 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ble opprettet av staten ved Kultur- og 

Kirkedepartementet i 2003. Museet består av de tidligere individuelle institusjonene 

Nasjonalgalleriet, Museet for Samtidskunst, Kunstindustrimuseet, Arkitekturmuseet og 

Riksutstillingene63. Nasjonalmuseet er organisert som en stiftelse. Dette betyr at staten på 

visse betingelser har gitt museet eget ansvar for drift og forvaltning. Staten har blant annet 

oppnevnt styrelederen, og Nasjonalmuseet er helt avhengig av den økonomiske støtten som 

staten gir. Styret er museets øverste organ. Det har ansvar for at stiftelsens formål skal bli 

ivaretatt på best mulig måte, og for å ansette daglig leder for museet. Gjennom valg av 

styreleder og de økonomiske tilskuddene har staten en viss kontroll over museet. Finansmann 

og kunstsamler Christian Bjelland har siden opprettelsen av museet vært styreleder64. Staten 

tok sannsynligvis et bevisst valg da en finansmann med en MBA fra Harvard Business School 

ble ansatt i denne stillingen65. Bjelland er også utdannet maler, og han har derfor også 

troverdighet i en museumssammenheng. Før han ble styreleder ved Nasjonalmuseet var han 

formann for styret ved Museet for Samtidskunst i ti år. Han ledet også Nasjonalmuseets 

interimsstyre.  

 
                                                
62 Hansen 2006:210. 
63 Riksutstillingen ble inkludert sommeren 2005 
64 I etterkant av Allis Hellelands avgang som direktør ved Nasjonalmuseet 11. august 2008 stilte Christian 
Bjelland og resten av styret plassene sine til disposisjon. Svein Aaser ble utpekt som ny styreleder 23.10.2008. 
65 Målet var nok at museet skulle bli drevet på en ny måte. Dette vil bli belyst i kapittel 3. 
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Sune Nordgren (1948-) 

Høsten 2003 ble svenske Sune Nordgren ansatt som direktør for Nasjonalmuseet. Før han fikk 

stillingen var Nordgren direktør ved Baltic Centre for Contemporary Art i Gateshead i 

England66. Han jobbet med prosjektet i ni år og forlot det for sin nye jobb i Norge i 200367.  

 

Sune Nordgren er utdannet grafiker. Han virket i mange år som kunstner før han begynte å 

skrive kunstkritikk for ulike medier. Før han fikk jobben ved BALTIC i 1998, var han sjef for 

Malmö Konsthall fra 1990 til 1996, og deretter hadde han et toårig engasjement som direktør 

for International Artists' Studio Program in Sweden. Med denne bakgrunnen hadde Nordgren 

mangelfull kjennskap til den norske kunsthistorien. Dette var i følge Nordgren ikke noe 

problem: ”Jeg er for faen ikke ansatt fordi jeg kan norsk kunsthistorie! Det finnes fantastiske 

mennesker i museet som har den kompetansen. Vi har verdens beste kompetanse på norsk 

kunsthistorie”68. Det var altså ikke hans kunsthistoriske kunnskaper som skaffet han 

direktørstillingen. Nordgren ble ansatt for å revitalisere og kommersialisere Norges viktigste 

kunstinstitusjoner. Nasjonalmuseets interimsstyre ønsket at Nasjonalmuseet skulle bli en av 

de viktigste kunstarenaene i Norge, og ett av de mest profilerte museene i Europa69. Museet 

skulle kjennetegnes av en stor faglig spennvidde, en grunnleggende internasjonal orientering, 

høye krav til kompetanse og forskning, og et sterkt fokus på publikum70. Fra BALTIC hadde 

Nordgren erfaring med å bygge opp en ny institusjon i et nytt bygg. Dette var svært relevant i 

hans jobb ved Nasjonalmuseet. I tillegg til å lede sammenslåingen av de fem 

kunstinstitusjonene skulle Nordgren ha ansvaret for å oppføre et nybygg på Tullinløkka, 

området mellom Nasjonalgalleriet og Historisk museum. Nybygget skulle være kjernen i et 

nytt museumsområde. Alle delene av Nasjonalmuseet unntatt Arkitekturmuseet skulle 

lokaliseres her. I forbindelse med Nasjonalgalleriets plassmangel hadde det allerede vært 

avholdt to arkitekturkonkurranser for området. Den første konkurransen ble holdt i 1972, og 

nummer to i 1995. I begge tilfeller ble det kåret en vinner, men byggingen ble aldri påbegynt. 

Etter at Nordgren ble ansatt som direktør ved Nasjonalmuseet, var det forventet at utlysningen 

                                                
66 Forkortet BALTIC. 
67 I senere tid har det vært mange spekulasjoner rundt Nordgrens avgang ved BALTIC. Det har blitt stilt 
spørsmål om hans avgang var frivillig eller ikke. I en konfidensiell rapport fra Arts Council England ble det 
fremhevet "alvorlig inkompetanse i finansielle rutiner" og "overdrevne administrasjonsutgifter" i Nordgrens 
direktørtid (Sandberg 2005) 
68 Opedal 2005. 
69 Interimsstyrets innstilling 2002:4. 
70 Ibid.:4-5. 
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av en ny arkitekturkonkurranse ville skje i løpet av sommeren i 2005. Men planene ble 

skrinlagt, og det er ennå ikke utlyst noen ny konkurranse71. 

 

I forkant av sammenslåingen hadde de involverte institusjonene fått et løfte om at de ville 

fungere som separate enheter inntil nybygget på Tullinløkka sto klart. Gjennom en langsom 

transformasjon skulle de sterke fagstrukturene ved institusjonene bli opprettholdt. Denne 

prosessen var også nedskrevet i innstillingen fra Nasjonalmuseets interimsstyre til Kultur- og 

Kirkedepartementet72. Christian Bjelland, interimsstyrets og Nasjonalmuseets styreleder, 

poengterte at: ”Det er ikke fem institusjoner som skal smeltes sammen – det er en feilaktig 

oppfatning. Institusjonene skal samordnes for å styrke ressurstilførslen. Jeg tror ikke de vil 

merke stor forskjell i det daglige arbeidet før og etter samorganiseringen73”. Dette løftet ble 

raskt brutt i det Nordgren ble ansatt som direktør. Et av hans første prosjekter var å smelte 

institusjonene sammen til en enhet. Styret stilte seg bak den nye organisasjonsplanen, dette til 

tross for at to av styremedlemmene også hadde sittet i interimsstyret74. Dette førte til en 

sentralisering av struktur og faktisk lokalisering av de ansatte. Sammensmeltingen ble gjort 

gjeldende fra 20. februar 2004. To måneder etter sa Sune Nordgren dette om saken: ”Et 

problem her i Oslo er at samtidig som vi bygger og skal definere et nytt museum, har vi fire 

gamle museer med oss75. Det hadde vært fantastisk om man kunne stengt alle de fire museene, 

renovert dem, bygget det nye museet og til slutt åpnet det. Men det kan vi ikke. Vi driver fire 

museer parallelt med at vi bygger ett nytt. Det er litt forvirrende for publikum, men det er 

faktisk mest forvirrende for oss som arbeider i museet. Å få medarbeiderne til å tenke at dette 

faktisk er ett museum, samtidig som det ikke er det. Dette må bli en slags langsom 

transformasjon”76. Forandringene som ble gjort ved Nasjonalmuseet skulle snart vise seg å 

være alt annet enn langsomme. Etter omstruktureringen kunne Nordgren – med nye 

målsetninger – bestemme hvordan museet skulle fremstå. Som en naturlig følge av 

oppløsningen av institusjonene, fikk Nasjonalmuseet en stor samling i stedet for fem små. 

Gjennom tre nye basisutstillinger skulle museet fremstå som en enhet. Disse ble presentert 12. 

februar 2005. Utstillingen Kunst 1 var lokalisert i Nasjonalgalleriet. Kunst 2: Alle snakker om 

                                                
71 Kulturminister Trond Giske (Ap) la 28. mai frem et forslag om å legge Nasjonalmuseets nybygg til Bjørvika 
sammen med flere andre store kunstinstitusjoner. Etter planen skal det nye bygget stå ferdig i 2014. 
72 Ibid:12. 
73 Rebolledo 2002. 
74 Bjelland har senere uttalt at dette er en av de få beslutningene han angrer på i forhold til sine avgjørelser ved 
Nasjonalmuseet (Gundersen 2008). 
75 Dette var før Riksgalleriet ble med i Nasjonalmuseet. 
76 Hansen 2007:203. 
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museet… kunne man finne i Museet for Samtidskunst77. Den tredje basisutstillingen Design 

og kunsthåndverk 1905-2005 var plassert i Kunstindustrimuseet. I utviklingen av 

basisutstillingene ble mange kunstverk flyttet ut over sine tidligere grenser. Dette gjaldt 

spesielt for Kunst 1 og Kunst 2.  

 

Før sammenslåingen hadde Nasjonalgalleriet majoriteten av Norges kunsthistoriske skatter i 

sin samling. Nasjonalgalleriet presenterte sin samling på en svært tradisjonell måte, og med en 

kronologisk gjennomgang av kunsten. Kunstverkene ble delt inn etter geografisk opprinnelse, 

og Edvard Munchs kunstnerskap ble spesielt fremhevet. Da Nasjonalmuseet presenterte sine 

nye basisutstillinger, fremsto disse kunstskattene på en helt ny måte. I Kunst 1 ble 

Nasjonalgalleriets samling blandet sammen med Museet for Samtidskunst sin samling. 

Grensene mellom de to museene ble igjen visket ut. I Nasjonalmuseet gjaldt ikke 1920-

regelen. Kronologien i utstillingen var også mer eller mindre borte. Kunst 1 var hovedsakelig 

en temabasert utstilling. Kunstverkene var fordelt ut fra verkenes temaer fremfor 

produksjonsdato. På grunn av inkorporeringen av samtidskunsten måtte store deler av 

Nasjonalgalleriets samling nedmonteres og lagres i magasinene. Som et eksempel kan det 

nevnes at Munch- og Langaard-salen, to av Nasjonalgalleriets mest tradisjonsrike saler, ble 

oppløst.  

 

Tre utstillingskataloger ble gitt ut i forbindelse med de nye utstillingene, en for hvert bygg.  

Katalogen for ustillingen Kunst 1 er den mest omfangsrike av de tre. Den er likevel kort og 

konsis. Katalogteksten går ikke i dybden, de besøkende skulle bære den med seg i utstillingen. 

Nasjonalmuseet var en politisk storsatsning i det norske kulturlivet, og de nye 

basisutstillingene var en storsatsning fra museets side. Når Nasjonalmuseet valgte å presentere 

basisutstillingen gjennom disse knappe utstillingskatalogene, skilte fremgangsmåten seg 

kraftig fra Nasjonalgalleriets tidligere praksis. Her ble de viktigste utstillingene fulgt opp med 

store kataloger skrevet av fagpersoner, hovedsakelig fra egen institusjon. 

 

I etterkant av Nasjonalmuseets basisutstillinger ble den temporære utstillingen Kyss frosken! 

Forvandlingens kunst presentert78. Utstillingen åpnet 28. mai 2005 og skulle være en 

markering av 100-årsjubileet for unionsoppløsningen med Sverige. Nordgren var selv 

kunstnerisk leder for prosjektet. Kyss frosken! var plassert bak Nasjonalgalleriets bygg på 

                                                
77 Forkortet Kunst 2. 
78 Forkortet Kyss frosen! 
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Tullinløkka i et stort oppblåsbart lokale formet som en frosk [Bilde på forsiden]. I 

utstillingskatalogen står det at: ”Utstillingen foretar kunstneriske utprøvinger i det som gjerne 

omtales som et utvidet estetisk felt. Her tenkes det at grensene mellom kunst, kunsthåndverk, 

design og arkitektur får stadig mindre betydning”79. Kyss frosken! skulle altså markere at 

Nasjonalmuseet var en institusjon, der fokuset på kunst, arkitektur og design var likestilt. 

 

Nasjonalmuseet merket raskt konsekvensene av nytenkningen. Det er sjelden et museum 

oppnår så mye plass i media som Nasjonalmuseet gjorde i denne perioden. Flere var 

bokstavelig talt rasende på grunn av forandringene. Etter hvert dannet det seg mer eller 

mindre klare grupperinger av tilhengere og motstandere i debatten80. Knut Berg var en av de 

sterkeste motstanderne. I et innlegg i Aftenposten skrev han at Nasjonalmuseets styre var 

faglig inkompetent, og at det første det hadde gjort var å utnevne en kunsthistorisk og 

museumsfaglig inkompetent direktør81.  

 

Da Nasjonalmuseet oppløste Langaard-salen, brøt de et løfte som fulgte med gaven. Gaven 

ble i sin tid gitt: ”Alt under betingelse av, at der i Nationalgalleriets bygning reserveres en 

eller flere hensigtsmæssige overlyssale med til sammen mindst 50 løpende meter vægflate 

kun til oppstilling av mine samlinger og intet andet, at dette eller disse rum bærer mit navn”82. 

På grunn av dette krevde Christian Langaards arvinger at salen skulle bli remontert. Dersom 

Nasjonalmuseet ikke etterfulgte kravet, kunne de forlange gjenstandene utlevert. Museet sto 

altså i fare for å miste de svært verdifulle kunstverkene. Langaard-salen ble derfor 

gjenmontert og åpnet på nytt 23. april 2006. Gjenopprettelsen av Munch-salen fulgte like 

etter. Nasjonalmuseet hadde også mottatt enorm kritikk for nedmonteringen av denne salen. 

Den ble derfor gjenmontert og åpnet 16. juni 2006. 

 

 Da disse to salene ble remontert, sto basisutstillingen Kunst 1 uten flere av sine hovedverk. 

Planleggingen av en ny basisutstilling ble derfor påbegynt. Den nye basisutstillingen Kunst 3: 

Verk fra samlingen 1814-1950 åpnet 17. mars 2007 og var en ny helomvending fra 

Nasjonalmuseet sin side. Her ble utstillingen i Nasjonalgalleriets lokaler stilt to år tilbake i tid 

og fremsto omtrent slik den var før Kunst 1. 
                                                
79 Coles, Brandtzæg, og Nasjonalmuseet 2005:6. 
80 2./3. september 2006 ble Nasjonalmuseets og Sune Nordgrens argeste kritikere pekt ut i Dagens Næringsliv 
sitt helgemagasin. Disse var: Knut Berg, Mikkel Berg, Lars Roar Langslet, Steinar Gjessing, Lotte Sandberg, 
Magne Malmanger og Marit Lange. 
81 Berg 2005. 
82 Bjørnskau 2005.   
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Etter tre stormfulle år som direktør ved museet trakk Sune Nordgren seg fra sin stilling 11. 

august 2006. Han ble værende i stillingen til det ble oppnevnt ny direktør. Allis Helleland tok 

over direktørstillingen 1. august 2007. Hun var direktør i ett år. 11. august 2008 trakk 

Helleland seg fra sin stilling. I skrivende stund står Nasjonalmuseet uten direktør. 
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KAPITTEL 2: UTSTILLINGSPRAKSIS  

 
I dette kapittelet følger en gjennomgang av Nasjonalgalleriets faste utstilling og 

Nasjonalmuseets Kunst 1 og Kunst 3. Denne gjennomgangen vil vise hvordan den nasjonale 

kunstformidlingen har endret seg siden Nasjonalmuseet ble etablert. 

 

 
Bilde 5: Plantegning av Nasjonalgalleriets 2. etasje. 

 

 
 

Norsk kunst: 
 
15.   Norsk kunst 1850-1900. 
16.   Norsk maleri 1700-1860. 
17, 26-29.  Romantikk og nasjonalromantikk 1820-1870. 
18-21, 23.  Realisme og naturalisme 1880-årene. 
22 og 24.  Edvard Munch. 
31.   Nyromantikken 1890-årene. 
32-35.   Norsk maleri 1900-1920. 
 
Europeisk kunst: 
 
37.   Fransk impresjonisme. 
38.   Langaard-samlingen, eldre europeisk maleri. 
39.   Fransk 1800-tall. 
40.   Tysk romantikk. 
41 og 42.  Fransk kunst 1850-1900. 
30.   Modernismens klassikere. 
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Nasjonalgalleriets faste utstilling 

I forbindelse med Nasjonalgalleriets faste utstilling ble katalogen Høydepunkter fra 

Nasjonalgalleriets samlinger publisert i 1990. På dette tidspunktet var Knut Berg direktør for 

museet. I 2002 ble katalogen gjenutgitt med tittelen Høydepunkter. Med små unntak er de to 

utgivelsene identiske. Dette indikerer at Knut Bergs verdi- og kunstsyn fremdeles rådet ved 

Nasjonalgalleriet i 200283. 

 

Nasjonalgalleriets andre etasje var i Bergs direktørtid preget av en kronologisk gjennomgang 

av den norske kunsthistorien. Den romantiske perioden og kunsten fra 1880-tallet var spesielt 

vektlagt. Det ble også vist europeisk kunst, men i mindre skala fordi samlingen var begrenset 

på dette området. De fleste kunstverkene hadde sin faste plass i kronologien. Salene var 

statiske, men kunstverk som ble lånt ut eller måtte til konservering, ble erstattet av andre. 

Tanken var at utstillingen til enhver tid skulle presentere de brede utviklingstrekkene i den 

norske kunsthistorien. Museets besøkende kunne enkelt finne frem til sine favoritter. Knut 

Bergs montering i andre etasje var i stor grad en videreføring av Jens Thiis og Sigurd Willoch 

sine monteringer.  

 

Salene i Nasjonalgalleriet 

Katalogen Høydepunkter og en plantegning over Nasjonalgalleriets andre etasje danner 

grunnlaget for en gjennomgang av museets faste utstilling84. Etter denne gjennomgangen vil 

utstillingen bli belyst gjennom Dag Solhjells artikkel En kritisk vurdering av basisutstillinger 

i Nasjonalgalleriet, innenfor en utvidet institusjonell ramme. 

 

Salene i Nasjonalgalleriets første og tredje etasje er opp gjennom tidene brukt til ulike formål. 

I 1988 kunne man finne skiftende utstillinger samt gips- og kobberstikksamlingen i første 

etasje85. I tredje etasje var det en sammenblanding av kunstverk, alt fra norsk 

mellomkrigskunst til antikke originalarbeider med mer86. Disse salene var gjennom tidene 

                                                
83 Dette er bekreftet gjennom personlig kommunikasjon med Anniken Thue som var direktør ved 
Nasjonalgalleriet i 2002. 
84 Plantegning fra 2004. 
85 Nasjonalgalleriet 1988:10. 
86 Ibid.:11. 
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blitt ominnredet. I en beskrivelse fra 2004 forklares det at mellomkrigskunsten var i første 

etasje, og at salene i tredje etasje var halvtomme87.  

 

I salene i andre etasje kunne man finne den mest permanente og tradisjonsrike utstillingen. 

Før publikum kunne gå inn i utstillingen i andre etasje, måtte turen gå gjennom trappehallen, 

sal nr. 15. Her kunne man se norsk kunst fra perioden 1850-1900. Kunstverkene hadde 

hovedsakelig motiver fra norrøn saga og mytologi88. Kunsten som var utstilt her, strakk seg 

over en periode på 150 år og var mest sannsynlig ment som en introduksjon til resten av 

utstillingen. Etter å ha gått opp trappene i disse omgivelsene, kom de besøkende inn i sal 16. 

Denne salen rommet også norsk maleri. Verkene her var fra 1700-tallet og fram til 1860. I sal 

16 kunne man med andre ord se den norske kunstens spede begynnelse. Deretter kunne de 

besøkende gå videre inn i de andre salene. 

 

 
Den romantiske og den nasjonalromantiske perioden ble tillagt svært stor verdi i 

Nasjonalgalleriets utstilling. Den norske kunsten som var produsert mellom 1820 og 1870, var 

viet hele fem saler: sal nummer 17, 26, 27, 28 og 29. Første del av katalogen Høydepunkter 

presenterer norsk malerkunst. I innledningen proklameres det med stolthet at få land har en så 

representativ samling av landets egen malerkunst i ett museum. Dahl blir pekt ut som den 

norske kunstens far, og som den første nordmann som malte på et høyt internasjonalt nivå89. 

Han var også en av de første norske kunstnerne som Nasjonalgalleriet kjøpte malerier av. Det 

er ikke urimelig å anta at Dahl var sterkt representert i de ovennevnte salene. I katalogen ble 

blant andre Thomas Fearnley, Peder Balke, Lars Hertervig, og Eilif Peterssen nevnt. Det er 

tydelig at denne delen av Høydepunkter beskriver disse fem salene90.  

 

                                                
87 Solhjell 2004:68. 
88 Ibid. 
89 Nasjonalgalleriet 2002:4. 
90 I katalogen er J.C. Dahls Fra Stalheim (1842), Thomas Fearnley Grindelwaldgletscheren (1838), Peder Balke 
Fyr på den norske kyst (ca. 1855), Adolph Tidemand Haugianere (1852), Adolph Tidemand og Hans Gude 
Brudeferd i Hardanger (1848), Lars Hertervig Borgøya (1867) og Eilif Peterssen Christian II undertegner 
dødsdommen over Torben Oxe (1875-1876) avbildet. Disse kunstnerne var også i sentralt representert i salene. 

Romantikk og nasjonalromantikk 
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Realismen og naturalismen i 1880-årene ble også viet fem saler: sal nummer 18, 19, 20, 21 og 

23. Sal 23 er en av de største i andre etasje, men de fire andre salene er forholdsvis små. 

Denne perioden ble altså også tillagt stor betydning i utstillingen. I Høydepunkter er realismen 

og naturalismen beskrevet i avsnittet etter nasjonalromantikken91. Det er naturlig nok lagt vekt 

på tidens sosiale og politiske omveltninger i teksten. Christian Krogh blir pekt ut som en av de 

ledende samfunnsrefserne fra denne perioden. Erik Werenskiold blir omtalt som en 

representant for den nasjonale linje som dominerte deler av det norske kunstlivet på denne 

tiden. Frits Thaulow, Harriet Backer, Kitty Kielland og Gerhard Munthe blir også pekt ut 

blant de viktige kunstnerne. Avsnittet i katalogen beskriver kunsten som hang i salene. 

Nasjonalgalleriet kunne sannsynligvis ha brukt beskrivelsen fra katalogen som 

informasjonsark til de besøkende i forbindelse med utstillingen. 

 

 
Av internasjonal kunst var det først og fremst fransk og tysk kunst Nasjonalgalleriet hadde å 

fremvise. Dette var også de to landene som i størst grad hadde innflytelse på den norske 

kunsten på 1800-tallet og tidlig 1900-tall. De utenlandske maleriene ble i praksis tildelt seks 

saler i Nasjonalgalleriets andre etasje. I Høydepunkter er det europeiske maleriet tildelt hele 

fem sider. I katalogen blir Christian Langaards donasjon understreket. Det blir poengtert at det 

var denne donasjonen som ga Nasjonalgalleriet mulighet til å vise et representativt utvalg av 

eldre europeisk kunst.  

 

Langaard-salen, sal nummer 38, var den salen som inneholdt flest europeiske kunstverk. Her 

kunne man hovedsakelig finne eldre malerier. Samlingen besto av nederlandsk kunst fra det 

sekstende og syttende århundret, venetianske maleri fra samme tid og spansk malerkunst frem 

til Goya92. Nasjonalmuseets Venner er også nevnt i Høydepunkter. Hovedtyngden av 

                                                
91 ibid.:9. 
92 Thiis (b) 1922:139.  

Internasjonal kunst 

Realismen og naturalismen i 1880-årene 
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Vennenes donasjoner var internasjonal kunst fra det nittende århundret og fra begynnelsen av 

det tjuende. I plantegningen står det at sal nummer 37, Vennenes-sal, hovedsakelig inneholdt 

fransk impresjonisme. I sal 39 var det utstilt fransk kunst fra 1800-tallet og i sal 40 tysk 

romantikk. Det var også fransk kunst i sal 41 og 42. Disse kunstverkene var fra perioden 

mellom 1850 og 1900. Modernismens klassikere var stilt ut i sal 30, både de tidlige og de 

sene. Her kunne man blant annet finne Picasso, Matisse, Manet, van Gogh og Leger. 

 

  
Edvard Munch hadde en helt enestående stilling i Nasjonalgalleriets faste utstilling. Munchs 

malerier var utstilt i to saler, sal 22 og 24. Edvard Munch ble også tildelt en egen del i 

Høydepunkter. Han sammenlignes med Vincent van Gogh som en av forløperne til den 

europeiske ekspresjonismen93. Det er høyst interessant at Nasjonalgalleriet også før 

sammenslåingen påpeker dette i en katalog. Dette faktum utdypes i delkapittel 4. Det var 

ingen andre kunstnere som fikk så stor oppmerksomhet som Munch i Nasjonalgalleriets faste 

utstilling.  

 

 
Den nyeste kunsten i Nasjonalgalleriets andre etasje var plassert i de små salene 32, 33, 34 og 

35. Her kunne de besøkende finne malerier fra perioden 1900-1920. Denne perioden ble også 

omtalt i Høydepunkter. Her er det spesielt gitt plass til nyimpresjonistene og matisseelevene. 

Det blir påpekt at disse gruppene brakte med seg fornyelse til den norske kunsten. Også før 

utskillelsen av Museet for Samtidskunst opphørte utstillingen omtrent på samme tidspunkt. 

Samtidskunsten ble ikke gitt plass i Nasjonalgalleriets andre etasje.  

 

I katalogen Høydepunkter er ulike kunstsjangrer i Nasjonalgalleriets samling vektlagt i ulik 

grad. Det er ikke til å komme bort fra at maleriet generelt sett er tillagt mer plass og dermed 

                                                
93 Nasjonalgalleriet 2002:16. 

Edvard Munch 

Norsk kunst fra perioden 1900 - 1920 
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også større verdi enn andre elementer i samlingen94. Dette gjelder eksempelvis skulpturene og 

gips-, kobberstikk- og håndtegningssamlingen. Den norske kunsten ble naturlig nok også 

prioritert framfor den internasjonale kunsten. Dette stemte også overens med presentasjonen i 

Nasjonalgalleriets faste utstilling95.  

 

Solhjells analyse av Nasjonalgalleriets faste utstilling 

I forbindelse med Nasjonalmuseets planlagte endring av Nasjonalgalleriets faste utstilling 

skrev Dag Solhjell artikkelen En kritisk vurdering av basisutstillinger i Nasjonalgalleriet, 

innenfor en utvidet institusjonell ramme. I artikkelen analyserte Solhjell Nasjonalgalleriets 

utstilling. 

 

Til å begynne med avklarte Dag Solhjell utgangspunktet for analysene: ”Jeg snakker til dere 

[Nasjonalmuseet] i deres posisjon som de viktigste forvaltere av norsk kunsthistorie – slik den 

for eksempel fremstilles i 7-bindsverket Norges Kunsthistorie, i Norsk Kunstnerleksikon eller 

i Gunnar Danbolts Norsk kunsthistorie”96. Her påpekte Solhjell Nasjonalmuseets 

forvaltningsansvar overfor den norske kunsthistorien. Som basis for dette arbeidet nevnte han 

tre viktige kunsthistoriske verker. Knut Berg var svært involvert i utviklingen av to av disse; 

Norges Kunsthistorie og Norsk Kunstnerleksikon. Dette tyder på at Solhjell mente at 

Nasjonalgalleriets måte å tenke kunsthistorie på til en viss grad burde videreføres i det nye 

museet. Solhjell konstaterte at et museums basisutstilling er svært viktig, og at ansvaret for 

denne type utstilling derfor burde ligge på direktørnivå97.  

 

Solhjell analyserte utstillingen med en semiotisk tilnærming98. Dette innebar at han leste 

kunstverkene som tekster. Han mente at museets besøkende måtte ”lese, tolke, forstå og 

oppleve” disse tekstene99. Kunstverkene/tekstene ble dermed oppfattet som nøytrale objekter. 

Solhjell forklarte at museet i en basisutstilling velger hvordan kunstverkene – det vil si 

tekstene – skal fremstå. I monteringsprosessen blir det gjort en rekke valg. Ved å sette 
                                                
94 Museets samlinger besto i 2002 av ca. 4500 malerier, til sammenligning var museet i besittelse av ca. 18300 
tegninger og 27 000 grafiske blad. Eksempelvis blir maleriene tildelt 47 sider mens kobberstikk- og 
håndtegningssamlingen blir tildelt 5. 
95 Selvfølgelig kan dette også skyldes at håndtegningene og de grafiske verkene tåler mindre eksponering enn 
maleriene, men også i katalogen er denne skjevheten klar. 
96 Solhjell 2004:64. 
97 Ibid.:65. 
98 Den semiotiske analysen av den faste utstillingen i Nasjonalgalleriet fungerer godt i denne sammenhengen. 
Jeg ønsker likevel ikke å bruke denne metoden i resten av avhandlingen. 
99 Ibid. 



 34 

forskjellige kunstverk/tekster opp mot hverandre stilles de i et bestemt lys. I denne 

forbindelsen brakte Solhjell inn begrepet paratekster. Paratekstene er de elementene som 

omgir kunstverkene/tekstene. Eksempel på dette er etiketter, rammer, sokler, omvisere, 

kataloger, kunstverkenes sammenstilling og rekkefølger. Det var i følge Solhjell paratekstene 

som skaper rammen rundt en utstilling og gir den en identitet. Utvalget av 

kunstverkene/tekstene og sammensetningen av paratekster er en bevisst strategi fra de som 

setter sammen utstillingen. Solhjell mente at det er paratekstene som utgjør og danner 

kunsthistorien, ikke kunstverkene selv100.  

 

Solhjell presenterte noen av paratekstene i utstillingen. Den historisk-kronologiske konteksten 

var en av dem. Nasjonalgalleriet satte bildene inn i en historisk-kronologisk ramme for at det 

skulle være mulig å se en tenkt utvikling gjennom kunstverkene. Han påpekte at dette spesielt 

var tydelig for den norske kunsten i andre etasje. En annen paratekst var at museet plasserte 

kunsten ut fra produksjonssted ved at norsk, svensk, dansk og fransk kunst var utstilt separat i 

hver sine rom. Solhjell påpekte også at enkelte saler var organisert ut fra donatorer, for 

eksempel Langaard-salen og Venneforeningens-sal. En annen paratekst var der en 

kunstnerpersonlighet var brukt for å samle kunstverkene. Dette gjaldt Munch-salen og til dels 

også samlingen med Johan Christian Dahl i de romantiske salene. Solhjell mente at 

basisutstillingen ved Nasjonalgalleriet fortalte et virvar av store og små historier, og at små 

historier ofte brøt inn i de store. Han mente at det ble fortalt mange kunsthistorier i 

Nasjonalgalleriets faste utstilling101. Med dette som utgangspunkt konkluderte Solhjell med at 

Nasjonalgalleriet har relativt få paratekster, og at de i flere tilfeller fremsto som vanskelige å 

lese, spesielt for ukyndige besøkene102. I følge Solhjell var det et paradoks at 

Nasjonalgalleriets paratekster forutsatte at de besøkende hadde den kunnskapen museet 

egentlig skulle lære bort. 

 

Solhjell påpekte også et synlig hierarki i Nasjonalgalleriets planløsning. Han mente at enkelte 

deler av museumsbygget fremsto som viktigere enn andre. For eksempel var den andre etasjen 

viktigere enn den første, som igjen var viktigere den tredje. Salene med overlys var viktigere 

enn de med sidelys, som igjen var viktigere enn trappen. Store saler var viktigere enn små 

saler. Saler uten gjennomgang var viktigere enn de med gjennomgang. Saler som lå sentralt i 

                                                
100 Ibid.:66. 
101 Ibid.:68. 
102 Ibid.:67. 
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bygget var viktigere enn de som lå perifert. Kunsten som ble oppbevart i magasinene kom til 

slutt i verdirangeringen103. Solhjell bygde opp under disse påstandene gjennom eksempler. 

Han mente at Munch-salen fremsto som det aller helligste. Den hadde overlys og bare en 

inngangsdør. Det samme gjaldt Langaard-salen. Siden denne salen ofte ble brukt til 

foredragssal, ble den ikke vist like stor respekt som Munch-salen. Det lille trapperommet fra 

første til andre etasje hadde sidelys. Der hang bilder som var for gode til å magasineres, men 

som var for dårlige til å henge i kronologien104.  

 

Kunst 1: Alle snakker om museet… 

Nasjonalmuseet presenterte Kunst 1 12. februar 2005105. Utstillingen var plassert i 

Nasjonalgalleriets tidligere lokaler. Nasjonalgalleriets faste utstilling ble rykket opp med 

roten, og en tematisk basisutstilling ble presentert. Kunst 1 skulle vise norsk kunst fra de siste 

to hundre årene106.  

 

 
Bilde 6: Nasjonalmuseets inndeling av Nasjonalgalleriets 2. etasje. 

 

Kunst 1 var delt opp i to avdelinger; Noen større perspektiver og Romsentrerte 

sammenhenger. Utstillingens to avdelinger fulgte Nasjonalgalleriets arkitektoniske historie. 

                                                
103 Ibid.:73. 
104 Ibid. 
105 Verksliste for utstillingen er vedlagt. 
106 Bildene som er omtalt i denne analysen finner du fra side 47 og utover. 
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Noen større perspektiver var plassert i byggets midtparti som var den eldste delen av 

bygningen. Denne avdelingen var tematisk organisert og rommet alt fra 1800-talls kunst til 

samtidskunst. På plantegningen ovenfor er disse salene markert med oransje. Avdelingen 

Romsentrerte sammenhenger var plassert i de to flankerende fløyene som senere ble tilknyttet 

hovedbygningen. Denne avdelingen er markert med blått i plantegningen. I denne avdelingen 

ble kunstverkene satt inn i en tematisk kronologi. De to avdelingene ble behandlet hver for 

seg i katalogen Kunst 1: Guidebok: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 

 

Noen større perspektiver?  

De store salene i Nasjonalgalleriets midtparti ble kalt Noen større perspektiver. Salene danner 

en rundgang og består av 6 større saler; 15, 16, 17, 29, 30 og 31. Salene ble kalt Trappehall, 

Møtested, Skulptur-Kropp, Landskapsmaleri og Figurkomposisjon. Sal 30 og 31 blir i 

katalogen beskrevet som en sal med ett tema107. Her la Nasjonalmuseet opp til et bredt 

perspektiv i monteringen108. Ønsket var å stille ut verker fra 1800-tallet og frem til i dag i 

dialog. Kategoriene var brede, og det ble plassert svært forskjellige kunstverk innenfor disse. 

Selv om de brede titlene på salene beskrev det man kunne forvente å se, var valgene av 

kunstverk svært variert. Det er ikke alltid like enkelt å forstå grunnen til at ulike kunstverk ble 

valgt til å henge sammen. 

 

For å komme opp i Nasjonalgalleriets andre etasje må man gå gjennom sal nummer 15, 

trappehallen. For de som besøkte Kunst 1 var ulikhetene mellom Nasjonalgalleriets og 

Nasjonalmuseets utstilling synlige allerede her. Tre skulpturer og seks malerier var plassert i 

trappeoppgangen. Det første maleriet man så var Komposisjon (1912-14) av Thorvald 

Hellesen. Under dette store, fasetterte og fargerike maleriet sto Auguste Renoirs Den seirende 

Afrodite (1916). Disse verkene var komplementære til en rekke andre kunstverk med sterke 

fremtoninger, for eksempel Anne Karin Furunes sitt verk Ukjent tysker II (1996-98). Dette er 

et verk av stort format der kunstneren har perforert et lerret med små hull for å få frem et 

portrett. Malerier av Bendik Riis, Arne Ekeland, August Cappelen og Frans Widerberg var 

også utstilt, samt skulpturer av Søren Lexow-Hansen og Stephan Sinding. Denne salen var en 

spennende innledning til resten av utstillingen og skilte seg tydelig fra Nasjonalgalleriets 

presentasjon. 

                                                
107 Videre omtalt som en sal, sal nr 30/31. 
108 Petersen, Lathion, og Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design 2005:8. 
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Det første besøkende så i sal 16 Møtested, var Istvan Lisztes skulptur Dialog fra 1986. Lisztes 

skulptur består av to menn i helfigur som står vendt mot hverandre. Begge figurene strekker 

sin høyre hånd mot den andre [Bilde nr. 7]. Denne skulpturen var ment som en 

stemningsskaper for resten av salen og utstillingen. I katalogen står det: ”Verket slår an takten 

for hele utstillingen som fremfor alt er ment som et møtested”109. Tittelen på skulpturen 

indikerer riktig nok dialog, men formspråket er ikke sammenfallende med dette. I en kritikk 

fra 1990 ble skulpturen omtalt på denne måten: ”I Istvan Lisztes «Dialog» (1986) er figurenes 

arkaiske form nesten egyptisk i sin bundethet til materialet. Både plattformen, de nesten 

utstrakte hendene, avstanden og den manglende øyekontakten motarbeider en dialog. I tillegg 

virker den arkaiske formen bremsende på betrakteren, slik at tittelen nesten blir ironisk. En 

dialog skulpturene imellom eller mellom betrakter og skulpturgruppe er i beste fall 

vanskeliggjort!”110. Stivheten i figurene og umuligheten av en imøtekommelse mellom dem er 

tydelig. Kuratorene for utstillingen har muligens blitt så opptatt av tittelen på verket at de ikke 

har tatt hensyn til at formspråket bærer med seg en tvetydighet. Dette skaper en dobbelthet i 

møtet med utstillingen. Men skulpturens tittel speiles likevel i valget av andre kunstverk i 

rommet. Her er Anna-Eva Bergman og Olav Strømme sine arbeider stilt opp mot Peder 

Balkes malerier. Balkes dramatiske og romantiske uttrykk står i kontrast til de yngre malernes 

abstraherte flater. Det er likevel likhetstrekk i verkene deres.  

 

Peder Balke hadde sitt virke innenfor en romantisk landskapstradisjon. Som mange andre 

kunstnere på denne tiden begynte han sin karriere som håndverksmaler. Hans tidlige malerier 

bærer derfor preg av en dekorativ tilnærming til motivet. Etter hvert fikk Balke en mer 

tradisjonell akademisk utdannelse, blant annet under Johan Christian Dahl. Etter dette begynte 

han å avbilde naturen på en mer stemningsfull og detaljrik måte. Dette var i tråd med det 

romantiske formspråket i første halvdel av 1800-tallet. Videre utviklet Peder Balke et mer 

selvstendig og personlig formspråk. Han viste tendenser til å forenkle motivene i maleriene 

sine. Verkene var også preget av sterke kontraster mellom ulike valører og strukturer111. 

Anna-Eva Bergmann tok også utgangspunkt i naturen. Men uttrykket i hennes malerier er 
                                                
109 Ibid.:13. 
110 Holm-Johnsen 1990:11. 
111 Malmanger 1981:189. 

Førsteinntrykket 

 

Førsteinntrykket. 
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svært forskjellig fra Peder Balkes. Maleriet Double Montagne (1982) fremstår som en 

geometrisk landskapsskildring. Skarpe kanter og mørke farger blir kontrastert i en 

sølvglinsende vinkel. Gjennom det sterkt abstraherte formspråket stiger to fjellformer fram. 

Bergmann og Balke malte begge landskap, og gjennom sitt kunstneriske virke utviklet de et 

forenklet formspråk [Bilde nr. 28]. Tidlig i sin karriere malte også Olav Strømme romantisk 

betonte landskaper112. Etter 1960 utviklet han et ekspressivt og sterkt abstrahert formspråk. Så 

hans virke kan også settes opp mot utviklingen hos Balke og Bergmann. 

 

I utstillingskatalogen legges det vekt på at maleriene fra de tre kunstnerne har visse 

likhetstrekk, og dette stemmer på flere områder. Både Balke, Strømme og Bergmann malte 

landskaper, og alle maleriene har en enkel storslagenhet i uttrykket. Kunstnernes malerier blir 

knyttet sammen på flere nivåer tross forskjeller i utgangspunkt og ambisjoner. Selv om 

dialogen ikke er tilstede i Lisztes skulptur, så var den det mellom de andre verkene i salen. 

Denne salen var, slik det påpekes i guideboken, et godt utgangspunkt i forhold til resten av 

utstillingen.  

 

 
I sal 17 Landskapsmaleri fant man landskapsmalerier fra forskjellige kunstnere og perioder. 

Kunstverkene var av varierende størrelse og utført med forskjellige teknikker. Johan Christian 

Dahls maleri Fra Stalheim (1842) var plassert på den ene fondveggen. På den andre hang 

Arne Malmedals maleri Uten tittel fra 1990. De to maleriene ble stilt opp mot hverandre som 

klare kontraster [Bilde nr. 8 og nr.9]. Dahls maleri er et av de store mesterverkene i den 

norske kunsthistorien. Motivet i maleriet er et sirlig utført og ekstremt detaljrikt landskap. 

Malmedals verk er et abstrakt flatemaleri. Bildet fremstår som en massiv brunsort flate, der 

det omtrent ikke er mulig å skimte spor etter et landskap. Den uspesifikke tittelen setter heller 

ikke maleriet inn i en spesifikk kontekst. Bortsett fra at begge maleriene er store og utfylte 

plassen på veggen, var det ingen synlig sammenheng mellom dem. Tendensen med å sette 

tydelige kontraster opp mot hverandre gikk igjen i hele salen.  

 

                                                
112 SNL: Strømme, Olav. 

Landskapsmaleri i en bred betydning 
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På tross av de tydelige kontrastene var sal 17 også preget av sterke fellestrekk mellom 

kunstnerne. Som et eksempel kan forholdet mellom Johan Christian Dahl, Thomas Fearnley 

og Caspar David Friedrich nevnes. Fearnley var elev av Dahl. Han er representert med to 

verker i salen; Labrofossen ved Kongsberg (1837) og Grindelwaldgletscheren (1838). Disse 

maleriene er kjente verk i den norske kunsthistorien. Forbindelsen mellom Dahl og Fearnley 

er altså tydelig. Friedrich er også representert i salen med maleriet Fjelllandskap fra 

Riesengebirge (1835). Friedrich var også en av Fearnleys inspirasjonskilder113. Dahl hadde 

igjen et vennskap med Friedrich. Dette vennskapet satte også preg på Dahls malerier114. 

Mellom de tre kan man altså finne likheter i motivvalg og disposisjon, men fremfor alt i de 

romantiske og stemningsskapende elementene. Forbindelsen mellom kunstnerne er påfallende 

klare.  

 

I sal 17 er det to malerier med tittelen Sommernatt. Begge maleriene er malt i 1886. Det er 

ingen tilfeldighet at tittelen og årstallet på de to maleriene er sammenfallende. Det ene verket 

er malt av Eilif Peterssen og det andre av Kitty Kielland. Disse to kunstnerne tilbrakte 

sommeren 1886 på gården til Erik Werenskiold på Fleskum i Bærum. De var del av en gruppe 

kunstnere som la grunnlaget for den nyromantiske perioden i den norske kunsthistorien115. 

Peterssen og Kielland sine stemningsfulle malerier skiller seg markant fra maleriene til de 

naturalistiske friluftsmaleriene som rådde i siste halvdel av 1800-tallet. Bildene bærer ikke 

preg av å være naturlige utsnitt. De er komponerte og har en annen og mer 

stemningsskapende fargebruk.   

 

Maleriene i salen var tilsynelatende stilt opp i en tilfeldig rekkefølge. Det er likevel mulig å 

spore noen av intensjonene i monteringsarbeidet. Verker av Thorvald Erichsen, Marianne 

Heske og Edvard Munch hang ved siden av hverandre. Disse tre kunstnerne jobbet mye med 

fargene i maleriene sine og har dette som fellestrekk. I tillegg har de alle en forbindelse til 

Claude Monet. Heskes arbeid fra 1990-årene med Urnes stavkirke som motiv kan knyttes opp 

til Monets arbeid med Rouen-katedralen. Fellestrekkene er at begge har avbildet byggene i 

forskjellige vinkler til forskjellig tid, og at de begge bruker fargetoner og nyanser som gir en 

spesiell stemning og et spesielt toneleie116. Monet var en av de ledende skikkelsene i 

utviklingen av den impresjonistiske retningen. Munch var i en periode påvirket av denne. 
                                                
113 Malmanger 1981:180. 
114 Ibid.:164. 
115 Berg 1981:210. 
116 Danbolt et al. 2001:420. 
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Erichsen var også opptatt av den franske impresjonismen og malte i serier på samme måte 

som Monet.  

 

Hvis man lette godt nok, kunne man finne utallige av forskjellige forbindelser mellom 

kunstnerne i salen. Det er ikke til å komme vekk fra at disse kunstnerne gjennom sin 

utdannelse og status som nordmann ikke er/var uoppmerksomme på den historien de selv 

er/var en del av. Norge er et lite land med en kort kunstnerisk tradisjon i forhold til andre 

større europeiske land. De norske kunstverkene i salen forholdt seg altså til hverandre som en 

del av den norske kunsthistorien, dette til tross for at mange av kunstverkene har svært ulikt 

uttrykk. Men selv om det er mange fellestrekk mellom de representerte kunstnerne, er det ikke 

sikkert at sammenstillingene mellom kunstverkene var fruktbare.  

 

 
Sal 30/31 skiller seg fra sal 16 og 17 på mange måter117. Et karakteristisk trekk var at ti av 

seksten verk var fra Museet for Samtidskunst sine samlinger. Dette bar salen tydelig preg av. 

Det var et klart brudd med Nasjonalgalleriets tidligere opphengingsmåte. Bare to malerier var 

produsert før 1900. I likhet med sal 17 var det også i denne salen et eldre kunstverk som ble 

kontrastert mot et nyere kunstverk på fondveggene. Christian II underskriver Torben Oxes 

dødsdom (1875-76) ble satt mot Hanne Nielsens verk Du skal hedre din mor så du får leve 

lenge i det landet herren din Gud gir deg fra 1992 [Bilde nr. 10, 11 og 12]. Verkene var satt 

opp mot hverandre som tydelige kontraster. Denne kontrasten var ikke tilstede i resten av 

salen. Siden det bare var to av seksten verk som var fra 1800-tallet, ble kontrastene 

automatisk mindre enn de var i sal 17. Selv om de nyere verkene også viste forskjellige sider 

av den norske kunsthistorien, kom ikke dette klart frem. Rommet var preget av en overordnet 

sammenheng mellom de nyere kunstverkene.  

 

Per Krohgs Cabaret (1912), Henrik Sørensens Golgata (1921-25), Aage Storsteins 

Felespilleren (1940) og Bendik Riis Castraction (1950-årene) hang like ved siden av 

hverandre. Sørensen og Krohg opererte i den samme perioden, og de kan begge omtales som 

                                                
117 Se vedlegg. 

Figurkomposisjon 
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Matisse-elever. De to ble også sett på som opprørske utover 1920-tallet 118. Storstein kan igjen 

knyttes til disse kunstnerne. Han studerte under dem begge. Riis hadde også Per Krohg som 

lærer en periode. Edvard Munch, som også var representert med maleriet Døden i sykeverelset 

(ant.1893), kan sees på som den store inspiratoren til Bjørn Carlsen, som også var representert 

med et maleri. I en kunsthistorisk kontekst var linjene mellom kunstnere og kunstverk klare 

også her. Linjene var likevel vanskelig å oppdage. Kunstverkene viste figurkomposisjoner, 

men utvalget av kunstverk virket tilfeldig. Enkelte kunstnere lå svært nærme i tid, mens andre 

fremsto som motsetninger. Det som kom klart frem var at enkelte malerier virket selvfølgelige 

i et rom kalt figurkomposisjon, og andre passet ikke like godt inn.   

 

Det er lett å se at kunstverkene i denne salen var plassert og kanskje også valgt ut for å få 

rommet til å fungere rent estetisk. Den grønne linjen i Hanne Nielsens maleri gikk for 

eksempel igjen i maleriene ved siden av [Bilde nr.12]. Eilif Pettersens maleri ble flankert av 

Fin Serck-Hansens fotografier av Aids-smittede mennesker, og fotografienes burgundertoner 

gikk igjen i bakgrunnen av maleriet [Bilde nr.11 og 27]. Komposisjonen av denne salen fulgte 

altså visse estetiske prinsipper hvor det virker som om farger og former i de ulike maleriene 

har ført til at verk ble stilt ved siden av hverandre. Dette kan settes i forbindelse med 

utstillingsprinsippene i modernismen, der utstillinger ble komponert for å få kunstverk til å 

fungere i forhold til den andre kunsten i utstillingen119.  

 

 
Sal 29 Skulptur-Kropp var en av to saler som var viet til skulpturelle kunstverk. Salen var en 

del av Noen større perspektiver og må slik regnes som en av de salene som skulle sette 

standarden for resten av utstillingen. I denne salen var det en rekke skulpturer [Bilde nr. 13]. I 

likhet med de andre salene var også kunstverkene her fra forskjellige perioder og kunstnere. I 

katalogen omtales salen på en litt diffus måte med en beskrivelse av skulpturenes utvikling og 

plassering i en museumskontekst. Det er ikke mulig å belyse denne historien i korthet på en 

korrekt måte. Det hele fremstår som uklart. I katalogen står det eksempelvis at utstillingen 

skal belyse et gammelt skulpturelt tema; Hvordan skape liv og bevegelse i et statisk og 

                                                
118 Danbolt et al. 2001:250. 
119  Poinsot 2006:47. 

En liten og overfylt sal 
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ubevegelig materiale? Tanken bak sammenstillingene forklares ikke nærmere, noe som kunne 

ha vært greit for de besøkende.   

 

Selv om salen er en av de største i Nasjonalgalleriet, er den på ingen måte stor. Når sytten 

skulpturer av varierende størrelse skulle plasseres her, sier det seg selv at det ble trangt om 

plassen. Skulpturene ble plassert om hverandre foran og bak.  Selv om en skulptur ikke sto 

direkte bak en annen, var det svært lite plass til å betrakte skulpturene hver for seg. Det var 

knappe to meter mellom hver skulptur. Verkene kunne ikke unngå å virke inn på hverandre. 

Det kan hevdes at denne tette oppstillingen virket drepende på skulpturene og at de ikke fikk 

nok plass. På den andre siden kan man tenke seg at kontrastene som kom frem var fruktbare. 

Det er et faktum at det var umulig å se skulpturene isolert i denne salen. Den enkelte 

skulpturen forsvant således i massen. Når dette er sagt, må det sies at salen fremstår som en 

helhet. Men det var muligens en del av problemet. Harmonien i helheten ødela for det enkelte 

verk.   

 
De fem store tema-salene i Nasjonalgalleriets sentrum la på mange måter premissene for 

resten av basisutstillingen. Det var disse rommene man først ble presentert for i guideboken, 

og det var disse salene man først så når man entret museet. Beskrivelsen Noen større 

perspektiver var på mange måter forvirrende. Hadde Nasjonalmuseet noen større perspektiver 

å vise til i disse salene, og hva ønsket museet å formidle?  Noen fellestrekk kunne man finne. 

Det første var den overordnede estetiske organiseringen av kunstverkene. Salene var 

velkomponerte, og formene og fargene i de forskjellige verkene kledde hverandre. De 

kontrastene som utstillingen førte med seg, var tydelige. De sammenstilte eldre og yngre 

malerier. Når det kom til malerienes bakgrunner, viste disse kontrastene seg ikke alltid å være 

like meningsfulle. De forskjellige stilartene skapte kontraster, men førte ofte ikke til noe mer. 

 

Romsentrerte sammenhenger   

I Romsentrerte sammenhenger var det enda flere detaljer å legge merke til enn det var i 

avdelingen Noen større perspektiver. For det første var salene mye mindre. Mange kunne man 

nesten kalle kabinetter. Dette førte til at færre bilder fikk plass i hver sal, og kunstverkene ble 

plassert nærmere hverandre. For å kunne konstruere fungerende sammenhenger i de små 

salene, måtte man være svært presis i valg av kunstverk og plassering.   
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Selv om salene i Romsentrerte sammenhenger hadde tematitler, hadde de også årstall. 

Eksempelvis hadde sal 22 Det fotografiske blikk årstallet 1850-1880. Det var nettopp dette 

som skilte sidefløyene fra midten av utstillingen. Selv om temaene dominerte avdelingen, var 

kronologien også til stede. Kronologien i Nasjonalmuseets Kunst 1 var likevel organisert 

annerledes enn kronologien i Nasjonalgalleriets faste basisutstilling. Romantikken og 

nasjonalromantikken var tildelt hele fem saler i Nasjonalgalleriet. I den nye basisutstillingen 

var nasjonalromantikken tildelt sal 20 og 21, der en av salene knapt kan kalles en sal. 

 

 
Det ikke nødvendig å gå inn på hvert enkelt sal. Enkelteksempler vil bli valgt ut for å vise 

tendensene i de andre salene. Sal 22 hadde betegnelsen Det fotografiske blikk. Maleriene som 

var utstilt her var fra perioden 1850-1880. I denne perioden fikk maleriet en sterk konkurrent, 

fotografiet. Dette gjenspeiles i maleriene fra perioden. Alle maleriene i rommet bortsett fra 

tre, er malt i 1880-årene[Bilde nr.14]. Tittelen Det fotografiske blikk var et godt samlebegrep 

på maleriene som ble stilt ut i salen. Men årstallet var på mange måter med på å skape 

forvirring. Alle maleriene ga tilsynelatende en svært realistisk gjengivelse av motivet. Men 

bak det naturtro uttrykket lå det svært forskjellige intensjoner [Bilde nr. 14].  

 

Adolph Tidemands De ensomme gamle fra 1859 var det eldste maleriet i salen. Tidemand 

jobbet i en nasjonalromantisk ånd som folkelivsmaler. Selv om bildene hans synes å være 

virkelighetsnære, er motivene idealiserte og konstruerte. Han jobbet ikke med øyeblikks 

utsnitt. Han forsøkte ikke å avbilde mennesker og landskaper slik de fremsto i øyeblikket. 

Tidemann var ingen modernist120. Realistene som fulgte etter, oppfattet gjerne hans malerier 

som falske og oppstilte121. Carl Sundt-Hansen fulgte i samme tradisjon. Han var representert 

med to malerier i salen. Dette var En begravelse om bord og I lensmannsarresten (1875). 

Sundt-Hansen hadde en mer eller mindre fotografisk nøyaktig gjengivelse i sine malerier. Det 

er lenge blitt spekulert på om hans malerier var basert på fotografier122. Men likevel følger 

han i Tidemands fotspor. Han var således ikke en del av den realistiske retningen123. Hans 

                                                
120 Danbolt et al. 2001:181. 
121 Ibid. 
122 Petersen, Lathion, og Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design 2005:42. 
123 Danbolt et al. 2001:183. 

Det fotografiske blikk 
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malerier var gjennomkomponerte og viste den norske tradisjonen. Amadeus Nielsens 

”Munkestaava” ved Balestrand (1865) må også omtales som et naturtro bilde, men var heller 

ikke en del av den realistiske retningen. 

 

Christian Krogh, Frits Thaulow og Erik Werenskiold var alle aktive innenfor den samme 

perioden. De hadde visse fellestrekk, for eksempel den naturtro gjengivesen, men malemåten 

og tankene knyttet til maleriene var forskjellige. De tre var lederfigurer for hver sin gruppe 

malere124. Christian Krohg betegnes ofte som den politisk radikale, på kanten til 

modernismen, som brukte kunsten for å formidle et budskap. Werenskiold ønsket en kunst i 

nasjonens tjeneste, og Thaulow ville ha kunst for kunstens egen skyld125. 

 

Kunstnerne i perioden 1850-80 hadde svært forskjellige mål for øyet i sine malerier. Derfor 

kan det bli feil når man setter de inn under ett tema. I dette tilfellet fungerte det på et vis. Alle 

bildene hadde en fotografisk overflate. Problemet var at fellestrekkene i stor grad begrenset 

seg til dette. Selv om enkelte av maleriene hadde en forbindelse, gjaldt ikke dette alle. Bare en 

person med kunsthistorisk bakgrunn ville forstå dette på egenhånd. Det var eksempelvis ikke 

noe informasjonsark i denne salen. Derfor kan det være vanskelig for en tilfeldig besøkende å 

forstå at disse maleriene i bunn og grunn er ganske forskjellige.  

 

På den andre siden kan denne salen også ha vært med på i bryte opp det konstruerte skillet 

mellom Düsseldorferne og 1880-tallets kunstnere. Som nevnt ovenfor er disse to gruppene i 

ettertiden blitt karakterisert gjennom svært forskjellige motiver i sine kunstneriske uttrykk. 

Kanskje var denne salen med på å vise at det faktisk ikke var så ekstremt store forskjeller 

mellom de to ulike kunstneriske grupperingene. 

 

 
I Kunst 1 ble Edvard Munchs enevelde i sal 24 oppløst. I salen Oppbrudd ble Munchs 

malerier satt opp mot norske og internasjonale verker fra den samme perioden [Bilde nr. 15]. 

                                                
124 Ibid.:204. 
125 Ibid.:205. 
 

Munchs malerier i en ny kontekst 
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Malerier av Gustave Courbet, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Edgar Degas, Vincent van Gogh 

og Halfdan Egedius flyttet inn. Men det var likevel ikke tvil om at det fremdeles var Munch 

som hersket i salen, av femten malerier var seks hans. De ovenfor nevnte kunstnerne hadde 

alle en forbindelse med Munchs kunst, og det var ikke første gangen disse sammenligningene 

var blitt gjort. Nasjonalgalleriet påpekte eksempelvis disse sammenhengene i sin katalog 

Høydepunkter.  

 

 
I sal 27 Det sårbare mennesket hang fire bilder. Christian Kroghs Syk pike (1880-81), og 

Edvard Munchs Det syke barn (1885-86) hang på den ene kortveggen, på midtveggen hang 

Ludvig Karstens Tæring (1907), og på den siste kortveggen hang Munchs Vår (1889). 

Sammenstillingen av verkene brakte på alle måter frem salens tittel [Bilde nr. 24].  

 

Munch fikk i sine yngre dager veiledning av den eldre mesteren Christian Krogh. Dette er 

ikke tydelig i maleriene Syk pike og Det syke barn. De to barneportrettene har det samme 

temaet – tuberkulosens grusomheter, men bildene er svært ulike. Sammenstillingen var 

fruktbar på grunn av dette. Maleriene viste to forskjellige måter å avbilde et sykdomsforløp 

på. Verkene viste på forskjellig måte hvordan et menneske – i dette tilfellet et barn – og 

omgivelsene kan være sårbare. Kroghs detaljrike fremstilling var gripende på en annen måte 

enn Munchs ekspresjonistiske fargebruk og pensel. Munchs Vår viste også døden fra en annen 

side, noe tittelen i seg selv understreker. Dette maleriet hadde en lettere tone enn de andre i 

rommet, men hadde likevel samme tema. 

 

Karstens maleri Tæring hang på endeveggen. Den gamle konen i maleriet så ut over de andre 

bildene i salen. Verket skapte også en stor kontrast til Munch og Krogh sine bilder. Maleriet 

viste tydelig forskjellen mellom det at et barn dør og at et eldre menneske dør. Det var ikke 

første gang malerier av Munch og Karsten ble sammenstilt. De to kunstnerne hadde begge 

blikkene rettet langt ut over Norges grenser, og begge var opptatt av de koloristiske 

elementene i sine malerier. Maleriet Tæring er mange ganger blitt sammenlignet med Munchs 

maleri av søsteren Inger fra 1892. Man kan si at sammenstillingen i salen utdypet temaet. 

Temaet kommer frem gjennom maleriene 



 46 

Maleriene fikk en til å innse at et menneskeliv er skjørt. Sammenstillingen ga også et tidsbilde 

fra en periode der sykdommen tuberkulose herjet. 

 

 
Sal 38 skilte seg ut fra de andre rommene. Ikke nødvendigvis på grunn av det som hang der 

Kunst 1, men på grunn av det som var der tidligere. Før nyorganiseringen rommet salen 

Christian Langaards gave til Nasjonalgalleriet fra 1921. I forbindelse med Kunst 1 ble 

Langaard-salen demontert, og kunstverk av en helt annen art ble satt inn [Bilde nr. 16]. Det 

maleriske strøk var tittelen salen fikk i Kunst 1. Verk fra perioden 1950-70 ble vist. 

 

I salen Det maleriske strøk var det fremdeles mulig å se taklisten der ordene ”Christian 

Langaards gave 1923” var risset inn. Med vissheten om hva disse ordene tidligere innebar, var 

det spesielt å se salen etter nymonteringen. Samtlige av maleriene som hang i salen, var fra 

Museet for Samtidskunst sin samling. Tidligere kunne man ikke finne noen av disse maleriene 

i Nasjonalgalleriet. Ved å sette disse kunstverkene inn i en sal som tidligere rommet enkelte 

av Nasjonalgalleriets eldste malerier, utgjorde dette en stor kontrast. Blant annet var Asger 

Jorn, Ludvig Eikaas og Jacob Weidemann representert. Disse er alle anerkjente kunstnere som 

også Nasjonalgalleriet kjøpte inn i sin tid, men samtidig hadde de tidligere ikke hatt den 

samme statusen innenfor Nasjonalgalleriets tradisjonelle rammer. Endringen av Langaard-

salen var kanskje den største endringen i Nasjonalgalleriets lokaler. Forandringen var 

kompromissløs og sendte tydelige signaler om et ønske om nytenkning.  

 

Salene i avdelingen Romsentrerte sammenhenger fungerte bedre enn salene i Noen større 

perspektiver. Grunnen til dette var at intensjonen bak sammenstillingene var klarere. Selv om 

noen av temaene virket påklistret, var det likevel en kontinuitet gjennom kronologien. 

Kunstverkene i de salene som fungerte best, utdypet ulike omstendigheter fra perioden de var 

produsert i. Monteringene i Romsentrerte sammenhenger var i likhet med monteringen i Noen 

større perspektiver også basert på estetiserende prinsipper.  

 

Langaards samling 
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Bilde 7: Sal 16, Møtested. Fra venstre; Olav Strømme Thalatta (1975), Peder Balke Fyr på den norske kyst (ca. 
1855), Istvan Lisztes Dialog (1986), Peder Balke Kystlandskap (ant. 1860-årene). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 8: Sal 17, Landskapsmaleri. Fra venstre; Thorvald Erichsen Fra Kviteseid i Telemark 1900, Marianne 
Heske Mountains of the mind 1988, Edvard Munch Eventyrskogen ca. 1903, Thomas Fearnley Labrofossen ved 
Kongsberg 1837, Caspar David Friedrich Fjellandskap fra Riesengebirge 1835, Paul Cézanne Landskap fra Jas 
de Bouffan 1878-85, Eilif Peterssen Sommernatt 1886, Arne Malmedal Uten tittel 1990. 
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Bilde 9: Sal 17 Landskapsmaleri. Fra venstre; Harald Sohlberg Vinternatt i Rondane 1914, Hans Gude Høyfjell 
1857, Thomas Fearnley Grindelwaldgletchheren 1838, Erling enger Gran 1935, Kitty Kielland Sommernatt 
1886, George Morgenstern Bjerkeskog 1988, Hiroshi Sugimoto Nordishavet Nordkapp I 1990, Johan Christian 
Dahl Fra Stalheim 1842, Hiroshi Sugimoto Norskehavet, Vesterålen 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 10: Sal 31 mot 30, Figurkomposisjon. Fra venstre; Aage Storstein Felespilleren 1940, Henrik Sørensen 
Golgata 1921-25, Karen Holtsmark Mennesket og vilkårene 1935, Hanne Nielsen Du skal hedre din mor så du 
får leve lenge i det landet herren din Gud gir deg 1992, Mikkel McAlinden Under 1994. 
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Bilde 11:Sal 31 Figurkomposisjon. Eilif Peterssen Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom 1875-76, 
Finn Serck-Hansen Olaw Andrew 19.09.67-01.02.96 1993, Edvard Munch Døden i sykeværelset ant. 1893. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 12: Sal 30, Figurkomposisjon. Fra venstre Bjørn Carlsen Kadaveret suges 1982-83, Karen Holtsmark 
Mennesket og vilkårene 1935, Hanne Nielsen Du skal hedre din mor så du får leve lenge i det landet herren din 
Gud gir deg 1992. 
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Bilde 13: Sal 29 Skulptur-Kropp. Fra venstre inni rommet så mot høyre; Auguste Rodin Daniade (1885), Edgar 
Degas Nakenstudie til danserinne med ballettskjørt, 14 år (1879), Christopher Borch Jeftas datter ofres (1876), 
Lars Utne Gutten med beltet (1913), Ervin Løffler liggende form II (1973), Auguste Rodin Iris, gudenes 
sendebud (1890-91), Edgar Degas Spansk dans (1890), Emile Antoine Bourdelle Frihet (1916), Kristian 
Kvakland Protest (1972), Aase Texmon Rygh Liggende kvinne (1950-årene), Ingebrikt Vik Ynglingen (1913), 
Henry More Two-piece sculpture: Interlocking (1968), Aristide Maillol Ile-de-France (1920-25), Henri Laurens 
Sammenkrøpet kvinne med draperi (u.å). 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Bilde 14: Sal 22 Det fotografiske blikk. Fra venstre; Jules Bastien-Lepage Trett (1881), Erik Werenskiold En 
bondebegravelse (1885) og Gjetere, Tåtøy (1883), Gustav Wentzel Et snekkerverksted (1881) og Frokost I. 
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Bilde 15: Sal 24 Oppbrudd. Fra venstre; Gustave Courbet På kanten av stupet (1844-45), Edvard Munch Livets 
dans (1899-1900), Vincent van Gogh Selvportrett (1889), Edgar Degas Kvinne som drar på seg strømpen 
(1883), Edvard Munch Badende gutter (ca. 1895) og Pubertet (1894-95). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 16: Sal 38 Det maleriske strøk. Fra venstre; Asker Jorn Betrængte komplekser (1964), Jens Johannessen 
Figur II (1971), Karel Appell Libellules blessées (1961), Arnold Haukeland Dynamikk II (1963), Kumi Sugai 
Jichin (1928), John Anton Risan Underveis (1967), Asker Jorn Masker (1949). 
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Kunst 3: Verk fra samlingen 1814-1950 

Kunst 3 avløste Kunst 1 17. mars 2007. Tittelen Verk fra samlingen 1814-1950 er en presis 

beskrivelse av innholdet i utstillingen som fremdeles henger oppe. Kunst produsert av 

kunstnere født etter 1920 er ført ut av lokalene. Den tematiske profilen i Kunst 1 er visket 

vekk. Kunstverkene er igjen plassert i en kronologi. Den internasjonale kunsten er på nytt 

skilt fra den norske126.  

 

Det er ikke gitt ut noen katalog i forbindelse med Kunst 3. En brosjyre på noen få sider er til 

salgs i museumsbutikken. En utfyllende beskrivelse av utstillingen kan man finne på 

Nasjonalmuseets nettsider. Hele 284 verk fra utstillingen er avbildet i en nettutstilling127. På 

nettsiden er det også en introduksjon av utstillingen. Denne er skrevet av Nils Messel som var 

kurator for utstillingen. Under fanen Høydepunkter kan man se verkene som blir regnet som 

høydepunktene i utstillingen. Basisutstillingen Kunst 3 er på mange måter en tilbakeføring av 

utstillingsteknikken som ble brukt i Nasjonalgalleriet. 

 

  
Fra trappehallen går man inn til utstillingen. Det er her forventningene til utstillingen skapes. 

To store malerier, Adam og Eva drives ut av paradiset (1877) av Hans Olaf Heyerdahl og 

Kampen for tilværelsen (1888-89) av Christian Krogh, er i tillegg til to skulpturer de eneste 

kunstverkene som er plassert her. De to kjempemaleriene henger på hver sin side av døren, og 

de kler ikke veggene de henger på. De dominerer, men samtidig blir de bleke i forhold til 

hvitfargen i resten av rommet. For det meste fremstår trappehallen som tom, og den skaper 

ikke forventninger til resten av utstillingen.  

 

Kunst 3 er som nevnt ikke en temabasert utstilling. Men salene er likevel blitt tildelt navn.  Sal 

nummer 16 har fått tittelen Kunstneriske strategier(kunstnerportretter)128. Navnene på salene 

fungerer ikke på samme måte som titlene gjorde i Kunst 1, men de antyder likevel hva man 

kan forvente å se i salene.   

                                                
126 Bildene som er omtalt i denne analysen finner du fra side 58 og utvover. 
127 Nettutstillingen er svært godt gjennomført. Og supplerer denne teksten som en verksliste. 
128 Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design 2007. 

Det første møtet med kunst 3 
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I sal 16 møter man altså portretter av kunstnere, både selvportretter, portretter kunstnere har 

laget av andre kunstnere og portretter av kunstnernes familier. Maleriene er produsert i 

forskjellige perioder og er bærere av ulike uttrykk. I nettutstillingen beskrives salen som en 

ingress til resten av utstillingen129. Disse verkene skulle vise hvordan en kunstner på ulike 

måter kunne fremstille sin virkelighetsoppfattning. Dette skjer ikke i realiteten. Hvordan 

denne salen skal bli sett på som en ingress til de andre salene er på mange måter underlig. 

Portrettene strekker seg kanskje over en lengre periode, og flere kunstnere er representert. 

Men som helhet gir salen lite. Det man finner her er på ingen måte representativt for det man 

finner i resten av utstillingen. Det er eksempelvis ingen av de andre salene som har denne 

blandingen av tidsepoker. Salen fremstår som usammenhengende. 

 

 
På samme måte som i Kunst 1 er sal 17 i Kunst 3 viet landskapsmalerier. Men dette er gjort på 

en helt annen måte enn i Kunst 1. Romantiske landskapsmalerier dominerer nå salen. 

Forskjellen mellom de to utstillingene er svært påfallende. Det virker nesten som om dette er 

en tilsiktet effekt. Tilbakeføringen av Nasjonalgalleriets utstillingsteknikk blir her ekstra 

tydelig [Bilde nr.17].     

 

Sal 17 er en av byggets aller flotteste saler. Den er stor med overlys. Veggene er for 

anledningen malt dypt røde. Alle maleriene har tunge gullrammer. Foran maleriene er det satt 

opp bånd som skaper en distanse mellom betrakter og kunstverk130. Johan Christian Dahls Fra 

Stalheim (1842) er fremdeles et av de mest sentrale verkene i salen. Maleriet henger på 

motsatt fondvegg av hva det gjorde i Kunst 1. I Kunst 3 blir maleriet speilet i Thomas 

Fearnleys Labrofossen ved Kongsberg (1837) som henger på den andre fondveggen. De andre 

verkene i salen er også produsert av svært kjente norske kunstnere. Motivet er det samme i 

alle bildene – storslåtte landskaper med vill natur. Båter og folkloristiske elementer samt høye 

tinder dominerer maleriene. Malemåten er til tider ulik. Skyene er den første indikatoren på de 

forskjellige temperamentene i bildene. Måten disse verkene er malt på setter dem inn i en 

utviklingsrekke fra de rolige til de mer temperamentsfulle.  

                                                
129 Ibid. 
130 Båndene er til stede i salen, men vises ikke i fotografiet. 

En annerledes fremstilling av landskapsmalerier 
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Selv om maleriene ved første øyekast virker like, er det ulikheter i kunstnernes intensjoner. 

Kunstverkene som henger på fondveggene understreker dette. Selv om Fearnley var elev av 

Dahl og de vanket i de samme miljøene, hadde de også en personlig agenda i sine malerier. 

Fra Stalheim er et ultradetaljert og idealisert maleri med en klar nasjonal tilnærming. I 

Labrofossen ved Kongsberg er det de stemningsskapende elementene som råder. Den ville 

elven og de tunge skyene understreker dette, og det nasjonale aspektet forsvinner i denne 

sammenhengen.  

 

Andre store norske malerier, eksempelvis Brudeferden i Hardanger (1848) av Adolph 

Tidemand og Hans Fredrik Gude, henger også i rommet. Et tydelig Friedrich-inspirert maleri 

av Dahl er det eneste maleriet som skiller seg betraktelig fra de andre verkene. Dette er først 

og fremst fordi det er et nattmotiv. Bortsett fra dette finnes det få store kontraster i salen. 

Malerier av Friedrich kunne sklidd inn uten problemer, men salen er reservert for malerier av 

norske kunstnere. Samhørigheten mellom maleriene er lett å se både for kunsthistorikere og 

andre. Den romantiske perioden og fremhevingen av det nasjonale slår imot i en i det en går 

inn i rommet, og man forstår raskt hvorfor salen er gitt navnet Romantikkens landskapsmaleri.    

 

 
I denne salen blir Eilif Petersens maleri Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom fra 

1875-76 satt inn i en annen kontekst enn i Kunst 1. Salen har fått navnet Nasjonalromantikk 

og historiemaleri fra 1870-årene. Adolph Tidemann er kraftig representert med maleriene De 

ensomme gamle (1849), Haugianerne (1852), Sittende bonde (1846), Juleskikk (1846) og 

Bjørnejegerens velkomst (1862). Carl Sundt-Hansens maleri Såret (1888) er også i salen. Ut 

fra valg av kunstverk kan det konkluderes med at salen likeså godt kunne ha blitt kalt 

Folkelivsmaleri. Salen gir de besøkende et nærmere blikk på folkene man så i 

landskapsmaleriene i sal 17. Selv om salen er liten, virker den større på grunn av lyset som 

kommer inn gjennom vinduet. Det er også plass til flere malerier fordi de er plassert i høyden. 

Tauene foran maleriene skaper også her en distanse til kunstverkene [Bilde nr. 18]. 

Sal 20 og 21 – Menneskene i landskapet 
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I det man går inn i sal nr 23 ser man umiddelbart de svært påfallende grønne veggene. Den 

grønne fargen setter uten tvil preg på maleriene i salen. Så å si alle bildene fremstår med et 

grønt skjær. Selv om de fleste maleriene har grønne nyanser i seg fordi de viser natur, er det 

veggene som gir dem det grønne draget. Man kan lure på hvordan og hvorfor Nasjonalmuseet 

har valgt ut denne fargen til veggene i akkurat denne salen. Det er mangfoldige grønntoner i 

maleriene som er utstilt [Bilde nr. 19].  

 

Hovedlinjen i salen er fra naturalismen og realismen i 1870- og 1880-årene. Motivene 

strekker seg fra fotorealistiske skildringer av bønder, mindre fotorealistiske skildringer av 

bønder, snapshots av pyntede bønder, landskaper og storbymotiver. Alt fra mennesker i 

fargerike naturskildringer til Christian Kroghs Albertine i politilegens venteværelse (1885-87). 

Dette maleriet har også hovedplasseringen i salen. Også her er gjenskinnet av grønnfargen på 

veggene påfallende. Kiellands stemningsfulle nyromantiske maleri Sommernatt (1886) skiller 

seg ut fra de andre maleriene. Selv om maleriene som henger her er resultat av forskjellige 

strømninger, finnes det klare fellesnevnere mellom deres produsenter. 

 

 
Allerede før Kunst 3 ble et faktum hadde sal 24 blitt gjenopprettet som Munch-salen. Salen er 

fremdeles den eneste som er viet til en kunstner. Salen understreker nå som før Munchs 

betydning i den norske kunsthistorien. De grå veggene legger en demper på Munchs malerier, 

og dreper intensiteten i verkenes farger.  

 

I salen kan man følge utviklingen i Munchs malerier. Utviklingsrekken går fra venstre mot 

høyre i det man entrer salen. Den begynner med Munchs Selvportrett med sigarett (1895), og 

deretter følger portrettet Kunstnerens søster Inger (1892) og ett portrett av Hans Jæger (1989). 

Munchs Det syke barn (1885-86) er også satt inn i rekken. Passende nok henger det sammen 

med Døden i Sykeværelset (1893). Maleriene har felles tema, men er malt på ulike måter. 

Den grønne salen 

Munch-salen 
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Sammenstillingen kan sammenlignes med måten Det syke barn ble stilt opp sammen med 

Christian Kroghs Syk pike i Kunst 1. De to maleriene har samme tema, men er malt på to 

forskjellige måter. Flere av Munchs mest kjente verker er til stede. Livets dans (1889-1900) er 

hengt opp på fondveggen og flankeres blant annet av malerier som Aske (1894) og Skrik 

(1893). Mannen i Kålåkeren (1916) er det siste bildet i kronologien og representerer Munchs 

vri mot den vitalistiske retningen ut over 1900-tallet. 

  

 
Selv om Kunst 3 ikke opererer med temarom, er det lagt opp til en tematisk tolkning av 

verkene i enkelte saler. Sal 27 er i Kunst 3 kalt Friluftsmaleri under naturalismen. Dette er et 

svært beskrivende navn. Hvis salen hadde vært en del av Kunst 1, hadde den blitt kalt vinter, 

kulde eller lignende. Det er dette uttrykket maleriene i den svært lille salen utstråler. De kalde 

tonene dominerer motivene som strekker seg fra realistiske naturskildringer til det mer 

impresjonistiske. Messels beskrivelse er mye sakligere og mer presis enn denne mer tematiske 

tilnærmingen i Kunst 1.  

 

 
Sal 28 er viet de yngre naturalistene. Salen domineres for det meste av interiørstudier. I 

maleriene holder vanlige folk på med hverdagslige sysler. De skjærer brød, drikker te, og 

jobber. I salen er det malerier av Gustav Wentzel, Fredrik Kolstø, Karl Jensen-Hjell, Ivar 

Lund og Christian Krogh. Med andre ord er et assortert utvalg av kunstnerpersonligheter 

representert i salen som bærer navnet De yngre naturalistene. Det er ett maleri i salen som på 

grunn av tematikk og plassering skiller seg ut, spesielt temamessig, fra resten av bildene. 

Kroghs Syk Pike er stuet vekk mellom et brannapparat og en stol beregnet for museumsverter 

[Bilde nr. 26]. Det er ikke bare det at maleriet er hengt på en utsatt plass som er problemet, 

også tematisk sett er maleriet plassert litt skjevt. Maleriet Syk pike er nesten et portrett, selv 

om barnet sitter i et rom, og det passer dårlig inn sammen med de andre interiørskildringene. 

 

Skjulte temarom 

Annerledes plassering av syk pike 



 57 

 
I basisutstillingen Kunst 1 het sal 29 Figurkomposisjon og ble hovedsakelig dominert av 

skulpturer. I Kunst 3 er salen kalt Eventyr og sagn. Det er også det man får presentert i denne 

salen. Mytiske motiver og eventyrlignende settinger går igjen i alle kunstverkene. Halfdan 

Egedius, Theodor Kittelsen og Gerhard Munthe er representert med flere verk. Kunstverkene 

er satt sammen på en usammenhengende måte, og salen fremstår som rotete. Men tematikken 

holder rommet sammen. De fleste kunstverkene har enten sitt tema fra et eventyr, en historie 

fra vikingtiden eller tradisjonelt folkeliv.   

 

 
Langaards samling med malerier har i Kunst 3 gjenerobret sin faste sal. Her er veggene malt i 

en lignende grønnfarge som sal 23. Portretter, religiøse motiver, landskapsskildringer og 

folkelivsmalerier henger om hverandre. Enkelte av maleriene er laget av mindre kjente 

kunstnere. Andre er av kjente navn, eksempelvis Francisco Goya, Jan Steen og Peter Paul 

Rubens. Det kan virke rart at enkelte av maleriene til en hver tid får henge oppe, mens andre 

kanskje mer verdifulle malerier som ikke er en del av denne samlingen blir lagret i magasiner. 

Fordi salen inneholder forskjellige typer kunst er dette den mest inkluderende salen i Kunst 3. 

Møbler, keramikk og et vevd teppe finnes her.  

 

Likevel fremstår Langaard-salen som en raritet. Nasjonalmuseet er tvunget gjennom 

Langaards testamente til å holde hans samling sammen. Enkelte av verkene er så verdifulle at 

museet ikke har råd til å miste dem. Salen står også som levende dokumentasjon av 

kunsthistorie og museum i en spesiell tidsepoke, og minner de besøkende på at det ikke 

nødvendigvis er dagens oppfatninger av museet som er riktig. Det er likevel ikke til å unngå at 

salen føles litt avleggs. Teknikken med å henge malerier i høyden finnes bare i sal 21 annet 

sted i museet [Bilde nr. 18]. I sal 38 er det normen.  

 

Eventyr og sagn 

Langaards samling 
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En av hovedtankene bak Kunst 1 var å blande den norske kunsten med utenlandsk kunst for å 

se strømninger og inspirasjonslinjer. Da Kunst 3 tok over, ble mesteparten av den utenlandske 

kunsten som var inkorporert i Kunst 1, plassert i en midlertidig utstilling under navnet Eldre 

utenlandsk kunst før 1915. I utstilingen Kunst 3 dominerer den norske kunsthistorien. Foruten 

Langaard-salen er det bare Vennenes-sal, sal 37, som inneholder internasjonal kunst. I 

beskrivelsen av utstillingen blir rommet kalt Venners sal. Fransk kunst. Verker fra store 

kunstnere som Picasso, Monet, Matisse, Manet, van Gogh og Leger er til stede. 

Opphengningen er gjort kronologisk etter kunstnerne. Maleriene i salen har det til felles at de 

ble kjøpt av Nasjonalmuseets venneforening fra 1. verdenskrig og utover, og at de er laget av 

utenlandske kunstnere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 17: Sal 17. Fra venstre; Johan Christian Dahl Larvik i måneskinn (1839), Fra Isdalen ved Svartediket nær 
Bergen (1842), og Fra Jelle i Valdres (1851), Hans Gude Hvile ved bekken (1860), Johan Fredrik Eckersberg 
Fra Valle i Setesdal (1852), August Cappelen Skogtun i Nedre Telemark (1852), Thomas Fearnley Labrofossen 
ved Kongsberg (1837), Amaldus Nielsen Morgen ved Ny Hellesund (1885), Joakim Frich Landskap i 
opptrekkende uvær 1855, Hans Gude Vestlandsfjord 1862 og Høyfjell 1857, Tidemand og Gude Brudeferden i 
Hardanger (1848), Johan Christian Dahl Stuguneset på filefjell (1851). 

 

Det internasjonale innslaget 
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Bilde 18: Sal 20 og 21. Fra venstre; Adolph Tidemand Juleskikk (1847), Sognebrud, Hardanger (1860), Sittende 
bonde (1846), Årestue på Voss (1855), Haugianerne (1852), over; De ensomme gamle (1849) og under 
Fanatikere (skisse) (1865).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 19: Sal 23. Fra venstre; Halfdan Strøm Fra arbeidersamfunnets kafé i Torvgaten (1888), Christian Krogh 
Albertine i politilegens venteværelse (1885-87) og Maleren Gerhard Munthe (1885). 
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KAPITTEL 3 

 
Nasjonalgalleriet var, hos oss som i andre kulturland, en historisk og vitenskapelig fundert basisinstitusjon for 

visning av det ypperste i landets billedkunst gjennom tidene. Nå er det omgjort til en postmoderne kunsthall. 2/3 

av galleriets samlinger er blitt fjernet. Representasjonen for en rekke av våre viktigste kunstnere er redusert til 

det absurde, eller simpelthen nullet ut. Nesten all kunst fra før 1800 er borte, herunder Langaardsamlingen, 

ikonene, osv. Selv storheter som Dahl, Munch og Nesch er det kuttet drastisk ned på. […] Institusjonen er blitt 

uegnet for forskning og seriøs undervisning, og folk som vil se en allsidig visning av tradisjonslinjer i norsk 

billedkunst, må reise til Bergen. I Oslo får de bare se et tilfeldig utplukk som kuratorgarnityr131.   

           Lars Roar Langslet (2005) 

 

Her [i Nasjonalgalleriet] skulle man uanstrengt kunne nyte og glede seg over samværet med god kunst. Galleriet 

fulgte her en over 100 år gammel tradisjon i pakt med den presentasjonsform vi møter i alle europeiske nasjonale 

kunstsamlinger. […] Nasjonalgalleriet var den eldste av de institusjoner som ble slått sammen til nasjonalmuseet 

for kunst. For direktør Nordgren må det fra begynnelsen av ha vært en målsetning at Nasjonalgalleriet i sin 

tradisjonsrike form ikke skulle spille en ledende rolle i utformingen og oppbyggingen av Nasjonalmuseet. Hans 

hjerte og kompetanse lå langt nærmere Samtidsmuseet. Sammenslåingen av Nasjonalgalleriet og Samtidsmuseet 

i det nye Nasjonalmuseet måtte derfor foregå på Samtidsmuseets premisser. I dette hadde han sannsynligvis 

styreleder Bjellands fulle støtte132. 

                     Knut Berg (2005) 

 

Sitatene som er gjengitt ovenfor understreker at debatten rundt Nasjonalmuseet omfattet mer 

enn bare de administrative problemene museet hadde. Sune Nordgrens form for museumsdrift 

falt ikke i god jord hos Berg og Langslet, som i sin tid hadde vært med på å bygge opp 

Nasjonalgalleriet133. Debattinnleggene fokuserer på Nasjonalgalleriets tradisjonelle rolle i det 

norske samfunnet, og Nasjonalmuseets Kunst 1 blir sterkt kritisert. I denne utstillingen ble de 

tidligere verdiene i Nasjonalgalleriet snudd på hodet gjennom nedtoningen av det nasjonale 

aspektet, oppløsningen av kronologien og fjerningen av Munch- og Langaard-salen. Videre 

vil disse problemområdene utdypes i de fire delkapitlene: Del 1: Museet i en nasjonal 

kontekst, Del 2: New Public Management, Del 3: Kronologi og historiefremstilling og Del 4: 

Edvard Munch. 

 

 

                                                
131 Langslet(b) 2005. 
132 Berg(a) 2005:12. 
133 Berg som direktør og Langslett som Kultur- og Vitenskapsminister. 
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Del 1: Museet i en nasjonal kontekst 

Nasjonale museumsinstitusjoner 

I 1814 ble unionen med Danmark oppløst, og Norge fikk en friere posisjon i den svensk-

norske unionen. Som et ledd i nasjonsbyggingen trengte Norge et apparat av mektige 

kulturinstitusjoner. Museene var blant de viktigste av disse. Institusjonene ble flittig brukt til å 

markere en distanse til Danmark, og perioden fra 1387 til 1814 ble raskt definert som en mørk 

periode i Norges historie. Flere elementer talte imidlertid imot Norges ønskede status som en 

selvstendig nasjon. Det eksisterte eksempelvis ikke et felles språk, og det man hadde av 

institusjonalisert kultur stammet stort sett fra Danmark. For å finne en egenartet norsk kultur 

måtte man gå helt tilbake til perioden fra Harald Hårfagre til omtrent 1319, da Norge var en 

fri nasjon i den mer moderne betydningen av ordet134. Som et resultat av dette ble ideen om en 

ekte norsk kultur preget av elementer fra mellomalderen, for eksempel stavkirkene.  

 

Da Stortinget i 1836 bevilget penger til å opprette Nasjonalgalleriet var institusjonen først og 

fremst ment som en dannelsesanstalt135. Museet skulle opplyse og forbedre sine besøkende – 

moralsk, sosialt og politisk. For å kunne gjøre dette samlet Nasjonalgalleriet i første omgang 

inn eldre europeisk kunst for å vise at Norge var en kulturnasjon på høyde med de andre 

europeiske landene. Men Nasjonalgalleriets intensjoner om å samle inn eldre europeisk kunst 

lot seg vanskelig gjøre, mest på grunn av manglende økonomiske midler. Norge hadde ingen 

adel som kunne videreføre sin samling inn i museet, slik som det mindre frivillig ble gjort i 

Frankrike og etter hvert også i England136. Derfor gikk museet etter hvert over til å kjøpe inn 

norsk samtidskunst. J.C. Dahls malerier Larvik i måneskinn (1839) og Hellefossen (1838) var 

Nasjonalgalleriets første norske ervervelser. Disse ble kjøpt inn i 1839137. Gjennom det nye 

fokuset ble Nasjonalgalleriet etter hvert et nasjonalmuseum i den mer grunnleggende 

betydningen av ordet. Sigurd Willoch beskrev dette skiftet slik:  

 
Da Stortinget første gang bevilget penger til oprettelsen av et Nationalmuseum, var det i den hensikt 

«tilveiebringe en Dannelsesanstalt for vorende Kunstnere». […] Det er allikevel lenge siden dette oprinnelige 

synet på galleriets oppgave forsvant. Nu er opgaven først og fremst å ta vare på landets egen kunst – og i den 

utstrekning det er mulig på fremragende utenlandsk kunst. […] Vi behøver ikke lete land og strand efter 

                                                
134 Danbolt et al. 2001:158. 
135 Willoch 1937:186. 
136 I forbindelse med den Franske revolusjonen ble øvrighetens overflod ført inn i nasjonale museer, i frykt for en 
lignende situasjon i England ble private samlinger frivillig offentliggjort. (Arrhenius 2006) (Duncan 1991) 
137 Willoch 1937:31. 
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«dannelsesmønsteret», vi har det i vår egen kunst. Ikke til slavisk efterligning, men som en fast linje av tradisjon. 

Vår kunst er vitnesbyrd om en kulturell utfoldelse av dimensjoner138. 

              Sigurd Willoch (1937) 

 

Selv om Nasjonalgalleriet de første årene var et svært lite tiltak, var det en begynnelse, og fra 

1880 begynte Norge å få et blomstrende og mer reelt kunstliv139. Det var på denne tiden 

Nasjonalgalleriet for alvor begynte å kjøpe inn norsk samtidskunst140. Sammen med andre 

unge kunstinstitusjoner som for eksempel Statens kunstakademi som ble etablert i 1909, 

vokste Nasjonalgalleriet seg stort og ble en av de viktigste kunstinstitusjonene i Norge. Med 

tiden utgjorde Nasjonalgalleriets samling kjernen i den norske kunsthistorien. Den satte 

standarden for hva Norges kulturelite definerte som kunst, og for hvilke kunstnere som var 

verdige en plass i den norske nasjonale kulturarven. Dette ble gjort både gjennom 

Nasjonalgalleriets utstilling og den voksende disiplinen med norsk kunsthistorie.  

 

Nasjonale museumsinstitusjoner representerer et sett med teknikker som ble satt sammen i 

forbindelse med dannelsen av den moderne nasjonalstaten141. Som et resultat av dette er det 

flere elementer som ligger latent i strukturene og objektene som museumsinstitusjoner 

presenterer i dag. Nasjonalgalleriets rolle i oppbyggingen av en norsk nasjonalstat med en 

særegen norsk kulturarv må derfor ikke undervurderes.  

 

I de nasjonale museumsinstitusjonene ble diverse objekter satt sammen til historiske løp for å 

vise den enkelte nasjonalstatens dominans. Museene ble brukt for å konstruere en nasjonal 

kulturarv. Staten hadde ansvaret for fremstillingen og vedlikeholdet av den nasjonale 

kulturarven i museene, og slik ble de nasjonale museumsinstitusjonene og deres samlinger i 

de fleste tilfeller nasjonalstatens monopol142. Den nasjonale kulturarven var viktig av flere 

grunner. Spesielt gjaldt dette for Norge, som var en ung nasjon.  

 

I følge Sigurd Willoch hadde bereiste nordmenn fått ideen om et kunstmuseum i Norge 

gjennom reiser og studieopphold i utlandet143. Uviklingen av Nasjonalgalleriet ble satt i 

sammenheng med utviklingen av British Museum, Louvre og andre museumsinstitusjoner 

                                                
138 Ibid.:186. 
139 Danbolt et al. 2001:193. 
140 Kongssund 2006:101. 
141 Preziosi 1998:507-8. 
142 Brian Graham, Gregory John Ashworth og John E. Tunbridge 2007:27. 
143 Willoch 1937:15. 
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som vokste frem på 1700- og 1800-tallet. Nasjonalgalleriet fulgte derfor stort sett tendensene 

man kunne finne i samtidens Europa når det kom til museale organisasjonsprinsipper. 

Institusjoner som British Museum og Louvre ble etablert for å tjene og forene folket144. 

Museumsinstitusjonene skulle danne en nasjonal fellesskapsfølelse, peke ut nasjonens idealer 

samt definere og avgrense innbyggerne i landet. Dette ble ikke gjort av hensyn til den enkelte 

innbyggeren, men for å oppnå en allmenn økonomisk og nasjonal gevinst145. Det var ikke bare 

kunstmuseene som ble brukt til dette formålet, men også de naturhistoriske og de 

kulturhistoriske institusjonene.  

 

I opplysningstiden ble museene presentert som et av tidens fremste vitenskaplige verktøy146. 

Museenes utstillinger ble presentert som et panoramisk utkikkspunkt over nasjonalstatens og 

Europas historie. Gjennom utstillingene gjenkomponerte museet historien og valgte på den 

måten å presentere en spesiell fortid. Fortiden som ble presentert, la også føringer for hva som 

var forventet av nasjonalstaten og den individuelle innbyggeren i fremtiden. Inne i museet ble 

betrakteren plassert i en forvrengt posisjon hvor visse historiske sammenhenger ble helhetlig 

presentert. Her kunne alle typer historiske spekulasjoner virke fornuftige, uunngåelige og 

demonstrerbare147. Dette førte til at de budskaper som museene presenterte, satte standarder, 

og den informasjonen man fikk i museene ble betraktet som absolutte sannheter. I museene 

ble kunstobjektene med andre ord politisert148. De individuelle objektene ble brukt for å skape 

historiske sammenhenger, og på denne måten ble de meningsbærende på en helt annen måte 

enn de hadde vært tidligere.  

 

I museet er alle utstillinger og utstillingsmetoder nøye planlagt og tilrettelangt for at de 

besøkende skal se museumsgjenstandene i et bestemt perspektiv. Som Donald Preziosi så 

treffende hevder; i et museum er alt en felle for blikket149. Museenes besøkende tror gjerne at 

de fører sitt eget blikk rundt i utstillingslokalene. De er ikke alltid like oppmerksomme på at 

den overordnede organisasjonen i utstillingsrommet har en stor innvirkning på hvordan den 

besøkende leser utstillingen. De foretrukne historiske løpene som staten ville at de besøkende 

skulle bli en del av, ble presentert på en måte som gjorde utstillingen lett å lese. Under 

museumsgjenstandene var det plassert beskrivelser av verkene, og historien ble presentert i en 
                                                
144 Brenna 2006:34. 
145 Ibid.:40. 
146 Preziosi 1998:509. 
147 Ibid.:514. 
148 Lending 2006:98. 
149 Preziosi 1998:514. 
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kronologisk rekkefølge. Innbyggerne i nasjonalstaten absorberte således narrativet som ble 

presentert i de offentlige museene og gjorde den til en del av sin egen individualitet150.  Slik 

følte den individuelle borgeren en historisk tilhørighet som var knyttet til nasjonalstaten. Når 

en nordmann var i Nasjonalgalleriet, skulle hun ideelt sett føle en tilhørighet til de 

gjenstandene museet presenterte. I forbindelse med 1800-tallets behov for samlende nasjonale 

institusjoner fikk nasjonalromantikken en spesiell betydning i Norge. I Nasjonalgalleriet ble 

det norske aspektet underbygget av den nasjonalromantiske kunsten fra blant andre J. C. Dahl, 

Adolph Tidemand, Amadeus Nielsen, og Erik Werenskiold. Adolph Tidemands 

folkelivsskildring viste eksempelvis nordmenn i opphøyde tradisjonelle sammenhenger. Ved å 

gjøre nasjonalromantiske verker til høydepunktene i den norske kunsthistorien la man opp til 

en bestemt tankegang. Budskapet som kunsthistorien formidlet viste hvordan nasjonalstatene 

ønsket å fremstå151. Så sent som i 1938 var denne ensrettede nasjonale utviklingslinjen 

fremdeles rådende. I Anders Bugges Nasjonal kunst og norsk kunst fra 1938 kommer den tids 

tanker omkring en norsk nasjonal karakter i kunsten klart frem. Bugges tekst viser at det på 

denne tiden var en allmenn oppfatning av at det fantes en norsk nasjonalkarakter, og at det i 

forbindelse med denne fantes en naturlig utviklingsrekke.  

 

Rase og miljø ble pekt ut som de to viktigste utgangspunktene for den nasjonale kunstens 

vesen. Begrepet miljø omfattet det konkrete landskapet et individ omgir seg med, så vel som 

samfunnet det bor i. Bugge la vekt på at nasjoner generelt sett var mer av sosiologisk art enn 

rasemessig, og at han derfor ønsket å legge mest vekt på miljøet. Han skilte også mellom den 

nasjonale og den lokale tradisjonen. Den lokale tradisjonen ble omtalt som grunnleggende for 

den nasjonale tradisjonen og som mer stødig. Men det nasjonale utgjorde en fellesnevner for 

alle de lokale tradisjonene i et land. Hypotesen Bugge la frem er at den norske kunsten 

gjennom hele sin historie hadde støtt på andre kulturers kunst, men at nordmennene gjennom 

utallige utfordringer hadde klart å holde kjernen i den norske kunsten intakt. Kun det beste i 

de andre kulturenes kunst var plukket ut, fornorsket og videreført av nordmennene.  

 

Det var likevel ikke enkelt for Bugge å definere essensen i den norske kunsten. Han skrev: 

”Gjennem hele den norske kunsts historie møter vi nemlig impulsiv og hensynsløs trang til 

uttrykk, men også en beherskelse som stadig hindrer utglidning”152. Han gav uttrykk for at 

                                                
150 Ibid.:511. 
151 Ibid.:517. 
152 Bugge 1995(1938):188. 
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den norske kunsten alltid hadde møtt utenforliggende impulser, men at nordmennene likevel 

klarte å beholde et nasjonalt særpreg i kunsten. Bugge beskrev også nasjonalkarakteren for en 

rekke andre europeiske nasjonalstater. Englands kunst var kjennetegnet av ”denne elegant 

svungne linje”, den tyske kunst ble omtalt som ”snart lyrisk, snart djerv, snart storladen, snart 

«uberschwenglich»”153. Bugge mente at stavkirkene og folkekunsten med treskjæring og 

rosemaling var det som dannet grunnlaget for den norske kunsten etter bruddet med Danmark. 

Disse elementene manifesterte seg etter hvert i landskaps- og figurmaleriet med J.C. Dahl og 

Adolph Tidemand. 1880-årenes naturalister nevnes også med sin evne; ”til å gjengi landet og 

menneskene som de virkelig så ut og med de sanne farver”154. Anders Bugge var en mann av 

sin tid. Det var også denne måten å tenke på som var gjeldene i Nasjonalgalleriet. Gjennom 

kunsten som ble utstilt her kunne man finne kjernen i det norske samfunnet.  

 

Den Andre 

Sammen med tanken om en nasjonal tradisjon kom nødvendigvis også tanken om Den 

Andre155. Den Andre var ekskludert fra den nasjonale tradisjonen og stod som en kulturell 

motpol til ideologien i den vestlige verden. Selv om Nasjonalgalleriet hadde flere 

internasjonale kunstverk i sin samling, var denne kunsten hovedsakelig vestlig. 

 

I kolonitiden var det slik at Europas nasjonalstater hevdet sitt overherredøme i forhold til de 

ikke-vestlige områdene. Et av verktøyene de brukte i denne sammenhengen var 

kunstmuseene. Tanken var at kunsten avspeilet etisk og kognitiv fremgang. Alle folkeslag og 

steder hadde sin egen sanne kunst156. Dette førte automatisk med seg en sammenligning 

mellom de europeiske nasjonalstatene og de utenforliggende områdene. Denne tankegangen 

var, som vist gjennom Anders Bugges tekst, også rådende i Norge. En nasjons kunst kunne 

plasseres på et eget stadium i en evolusjonistisk stige157. Europas kunst raget på toppen, og 

ikke-europeerne på bunnen158. Kunsthistorien ble med andre ord en gylden standard hvor alle 

samfunn kunne måles opp mot hverandre for å se hvilket trinn de befant seg på i en 

                                                
153 Ibid. 
154 Ibid.:190. 
155 Den Andre, eller grunnleggende andre, er et nøkkelkonsept i den kontinentale filosofien, som motsetning til 
det Samme. Her refererer det til den ikke-vestlige verden. Edward Said demonstrer dette begrepet i boken 
Orientalisme. Vestlige oppfatninger av Orienten som ble utgitt for første gang i 1978. (Said 2004) 
156 Hegel og folkeånd. ”The claim that art moves forward through time in accord with certain specifiable laws; 
and the claim that at any given time, all the arts of a culture are in harmony” (Elkins 2002:52) 
157 Preziosi 1998:516. 
158 Ibid.:514. 
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utviklingsstige. Ideologiene som museene og kunsthistorien produserte var, da også et av de 

store virkemidlene i vestens kolonialiseringsprosjekt159. De vestlige museologiske 

organisasjonsprinsippene ble spred til resten av verden gjennom Europas imperialistiske 

prosjekter. Norges posisjon i forhold til imperialistiske bedrifter har ikke blitt tillagt stor 

oppmerksomhet i den norske historieskrivningen, men det er et faktum at nordmenn var med i 

dette prosjektet mens de fremdeles var i union med Danmark160. Preziosi hevdet at det i dag 

ikke finnes en kunstnerisk tradisjon som ikke er fabrikkert gjennom historismen og 

essensialismen i europeisk museologi og museografi, og deretter i hendene på de 

kolonialiserte selv161.  

 

Utestengningen av den ikke-vestlige delen av verden er en klar indikator på at museene og de 

teoriene som tilhørte denne sfæren i sine glansdager, produserte mektige og effektive 

tolkninger av estetikk, etikk, religion og politikk162. De idealistiske og dermed også rasistisk-

historiske antagelsene ble så eksplisitt formulert i museologien og kunsthistorien at den 

fremdeles er en influerende faktor i mange kunsthistoriske praksiser. På denne måten var 

kunsthistorien, sett med postkoloniale øyne, et av de mest gjennomgående imperialistiske 

verktøyene163. Fremdeles preges kunsthistoriefaget i Norge og store deler av Europa av stort 

fokus på den vestlige kunsten164. Ikke-vestlige estetiske objekter blir oftere studert av 

sosialantropologer enn kunsthistorikere. Det er selvfølgeig mange grunner til dette skillet, og 

disse grunnene har endret seg gjennom årene. I dag er et av hovedargumentene at en 

kunsthistoriker må vite noe om kulturen kunstobjektene er produsert i før hun kan studere 

dem. I kinesisk kunst er det eksempelvis ofte skrifttegn i kunstverket, og om en 

kunsthistoriker skulle jobbet med denne kunsten, måtte hun enten ha kunnet kinesisk, eller fått 

hjelp til å tolke dem.  

 

Gitt den konstruerte karakteren i de historiske fremstillingene er det betenkelig at så mange 

kritikere reagerte på nedbrytningen av det nasjonale aspektet i Kunst 1. Utstillingen var en 

drastisk forandring. I tillegg til det totale bruddet med de tidligere utstillingene i bygget, ble 

den norske kunsten blandet med utenlandsk kunst i flere av salene. Selv om mesteparten av 

                                                
159 Ibid.:513. 
160 Bromark og Herbjørnsrud 2008:193. 
161 Her har jeg gått ut fra at Preziosi bruker termen museologi på teoriene som omspinner museet, og at 
kunsthistorien og museografien er deler av dette mer omfavnende begrepet. (Preziosi 1998:513-14) 
162 Ibid.:519. 
163 Ibid. 
164 I Amerika er studier av ikke-vestlig kunst hyppigere.  
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den internasjonale kunsten representerte et vestlig utgangspunkt, forstyrret de likevel den 

tradisjonelle organisasjonen av den norske kunsten i Nasjonalgalleriet165. 

 

Mot en nøytral kulturell identitet 

Da Nasjonalmuseet ble opprettet i 2003 var det hele 167 år siden Nasjonalgalleriet ble dannet. 

Grunnlaget for å opprettholde museumsinstitusjoner, spesielt nasjonale museumsinstitusjoner, 

hadde endret seg enormt på den tiden. I Om kunst, makt og endring fra 2004 påpeker Siri 

Meyer at det gav mening å snakke om en kunst for ”folket” så lenge kulturpolitikken betraktet 

kunsten som en del av nasjonsbyggingen og velferdsstaten. Hun fremholder at folket ikke 

lenger kan oppfattes som en ensartet og lukket størrelse i samfunnet. Nye teknologier og 

globalisering blir pekt ut som grunnene til at den eldre formen for identitetsdannelse ikke 

lenger er mulig. Meyer mener staten verken har ambisjoner eller makt til å opptre som 

normaliseringsmakt i våre dager, og at tiden da dette var mulig definitivt er over166.  

 

Det er altså klart at kulturpolitikken i Norge har endret seg siden Nasjonalgalleriet ble etablert 

i 1836. Men den faste utstillingen i Nasjonalgalleriet var på mange måter preget av 1800-

tallets strukturer helt frem til Nasjonalmuseet ble en realitet i 2003. Nasjonalgalleriet var fra 

begynnelsen av en nasjonal institusjon, subsidiert av offentlige midler. Som et resultat av 

dette skulle deres samling være representativ i en nasjonal sammenheng. Institusjonens 

opprinnelige intensjoner lå på mange måter latent i samlingen og presentasjonen av denne i 

salene. Den nasjonsfremmende kunsten fra Johan Christian Dahl til Edvard Munch var ved 

sammenslåingen fremdeles den mest sentrale i Nasjonalgalleriets bygg. Det at den moderne 

kunsten ble skilt ut fra Nasjonalgalleriets lokaler ved opprettelsen av Museet for samtidskunst 

i 1987 ga signaler om at kunsten som ble oppbevart i Nasjonalgalleriet representerte noe eget, 

og som var uforenlig med den moderne kunsten. Verkene man kunne finne i 

Nasjonalgalleriet, var grunnsteinen i den norske kunsten og av stor betydning for den norske 

identiteten. Fortellingen med det nasjonale budskapet sluttet med kunstnerne født før 1920, 

der skillet mellom de to kunstinstitusjonene ble satt. Utskillelsen av den moderne kunsten 

kunne også si litt om hvilket museum man ønsket at Nasjonalgalleriet skulle være.  

 

                                                
165 Den japanske kunstneren Hiroshi Sugimoto kan sees på som et motstykke til denne kunsten i sal 17, men 
verkene han var representert med heter Nordishavet, Nordkapp I og Norskehavet, Vesterålen er hans kunst 
fremdeles sterkt knyttet til et vestlig og norsk perspektiv. 
166 Bjørkås og Meyer 2004:16. 
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 I 2003 da samlingen og bygget ble ført inn i Nasjonalmuseet, skulle Nasjonalgalleriets 

samling etter hvert spille en helt annen rolle. Men selv om utstillingen ble borte var noen av 

kunstverkene fremdeles i utstillingen, eksempelvis mistet ikke Brudeferden i Hardanger sin 

verdi i det nye museet. Dette maleriet hadde gjennom tiden blitt kraftig institusjonalisert og 

innarbeidet i den norske kulturarven. Det at enkelte av disse nasjonsfremmende kunstverkene 

var til stede i Kunst 1 understreket det faktum at Nasjonalgalleriets nasjonsfremmende 

ustilling i andre etasje var borte.  

 

Selv om den nasjonale kulturarven ikke er like ensrettet og tydelig i dagens samfunn som den 

var på 1800-tallet er den fremdeles sentral. I St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap 

og oppleving. Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige 

rammevilkår på kulturområdet kommer dette frem. Her slår staten fast at nasjonens kulturarv 

også i dag har mye å si for nordmenns kulturelle identitet167. Det legges vekt på at kulturarven 

skal være et resultat av en nøytral oppfatning av tidligere tider. Tanken om en positiv 

selvfølelse, det å være kry av sitt eget, ansees som viktig både for individ, grupper og 

nasjoner168. Den kulturelle identitetens bakside fremheves også, og det påpekes at man ikke 

bør basere sin egen nasjonale identitet på nedvurdering av andres kulturelle selvforståelse169. 

Det blir også lagt vekt på at man i dagens samfunn, som er i stadig endring, hele tiden må 

vurdere sannheten som blir presentert i kulturinstitusjonene170. 

 

Nytt navn – nytt innhold 

Nasjonalmuseets interimsstyre ønsket at Nasjonalmuseet skulle få navnet Nasjonalmuseet for 

kunst. Dette forslaget ble etter hvert utvidet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 

Anniken Thue, en av representantene i interimsstyret, har i en samtale forklart at det for 

interimsstyret var naturlig at den nye institusjonen skulle ha begrepet nasjonal knyttet til seg, 

ettersom det var de nasjonale samlingene som skulle inngå i museet171. I ettertid har det vist 

seg at institusjonens navnelikhet med Nasjonalgalleriet mest sannsynlig har vært kilden til 

flere misforståelser og konflikter. I artikkelen Basisutstillinger skrev Øyvind Storm Bjerke:  

 

                                                
167 St.meld. nr. 22(1999-2000):17. 
168 Ibid.:18. 
169 Ibid. 
170 Ibid.:19. 
171 Personlig kommunikasjon. 
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Allerede i navnet «Nasjonalmuseet for kunst» ligger en mulig føring for en utstillingsprofil. Vi kan tolke 

nasjonalt i navnet som en henspilling på et eierforhold: eierskapet ligger hos den norske stat som sikrer driften 

og ikke «nasjonal» tolket som en videreføring av «nasjonal» slik dette kunne tolkes i tilknytning til 

Nasjonalgalleriet. Nasjonalgalleriets historie og praksis viser at denne institusjonen har vært et sentralt ledd i 

oppbyggingen av en norsk nasjonal identitet slik vi kan betrakte dette som et 1800-talls prosjekt med røtter i 

romantikken. Ved at man har valgt å knytte begrepet «nasjonalt» til det nye museet, hvilket ikke er noen selvsagt 

ting at man skal gjøre, kan vi ikke uten videre gå fremover uten å kaste et blikk på hva som ligger av føringer i 

dette172.  

                               Øivind Storm Bjerke (2004) 

 

Bjerke tolket den nasjonale biten av Nasjonalmuseet som en understreking av at det er staten 

som eier institusjonen, ikke nødvendigvis som en videreføring av verdiene ved 

Nasjonalgalleriet. Men det statlige eierskapsforholdet var også sentralt ved Nasjonalgalleriet. 

Så selv om ikke Nasjonalmuseet var en videreføring av Nasjonalgalleriet, hadde museene like 

forutsetninger og var på mange måter paralleller. Navnet på det nye stormuseet indikerte 

dermed en videreføring av de tradisjoner som Nasjonalgalleriet også forvaltet. Men 

videreføringen av det nasjonale aspektet skjedde ikke i praksis, selv om allmennheten kanskje 

oppfattet at det skulle være slik.   

 

I 2006 ble Sune Nordgrens ”tankebok” Tanker om kunst gitt ut. Boken ble utgitt på svensk 

allerede i 2002173. Den norske utgaven var oversatt og revidert. Da den ble gitt ut i Norge, var 

Nordgren fremdeles direktør ved Nasjonalmuseet. I boken er det et kapittel med tittelen 

Verdens beste nasjonalmuseum?. I dette kapittelet blir det påpekt en rekke problemer som er 

knyttet til nasjonale kunstinstitusjoner. Nordgrens refleksjoner i dette kapittelet tyder på at 

han har vært bevisst – eller siden ansettelsen i 2003 blitt bevisst – på hva som er et 

nasjonalmuseums oppgaver. Nordgren skrev at et nasjonalt museum burde være ”et best 

mulig visuelt og kollektivt minne for landet og en kilde til historisk identitet og kulturell 

forståelse174”. Men like etter spurte han hva dette egentlig betydde. Nordgren påpekte også at 

de fleste museene i dag kun har anledning til å vise en brøkdel av sine verker, og at museene 

derfor må gjøre et utvalg. Han mente dette utvalget måtte være i samsvar med et tenkt 

nasjonalt ansvar175. Dette påpekte han deretter som problematisk: 

 

                                                
172 Bjerke 2004:84-93. 
173 Nordgren 2006:omslag. 
174 Ibid.:159. 
175 Ibid.:160. 
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Utfordringen er å skape et museum for alle nordmenn. Hvordan ser da et nasjonalmuseum ut i en globalisert 

verden? Der regionene ser ut til å få større betydning enn de ofte rent skrivebordskonstruerte landegrensene. Der 

språk, religion og rase krysser grensene og er sterkere fundamenter for identiteten enn hvilke som helst nasjonale 

symboler, samme hvor tradisjonsbundne de er. Dette er et globalt problem som ingen nasjon i dag kan løse 

innenfor sitt eget revir. Så hva er da et museum for en nasjon?176. 

             Sune Nordgren (2006) 

 

Nordgren markerte et av dagens sentrale problemer i forhold til nasjonale museer. Navnet 

Nasjonalmuseet skapte på mange måter en ramme for institusjonen og dannet derfor også 

begrensninger i forhold til driften av den. Nordgren virket ikke fornøyd med navnevalget på 

museet. Det er mulig dette var grunnen til en intern navnekonkurranse ved Nasjonalmuseet 

sommeren 2004. Resultatet av denne konkurransen ble Navnet Tullin etter Tullinløkka177. 

Fordi dette navnet var upresist, alle byggene lå ikke på Tullinløkka, ble det ikke med mer enn 

forslaget.  

 

Det nasjonale aspektet i Kunst 1 

De fleste høydepunktene i den norske kunsthistorien ble videreført i Kunst 1. Likevel ble det 

oppstyr rundt utstillingen. Noen reaksjoner var nok knyttet direkte til oppløsningen av 

Nasjonalgalleriet. På mange måter var det akkurat dette Kunst 1s kuratorer Vibeke Petersen 

og Øystein Ustvedt la opp til. I forbindelse med utstillingen påpekte de dette: 

 
De nasjonale skillelinjer er under oppløsning og som nasjon har ikke Norge lenger det sterke behovet for 

særegen nasjonal bekreftelse som det en gang hadde. Heller ikke i kunsten. Når vi har valgt å blande norsk og 

utenlandsk kunst om hverandre er det også fordi vi mener at den norske kunsten står seg best og mest 

meningsfylt i en større internasjonal sammenheng. […] Enhver slik montering vil være preget av tiden den er 

laget i. Vi for vår del har tatt utgangspunkt i det faktum at det ikke lenger er troverdig å presentere kunstens 

historie som én sammenhengende, kronologisk utvikling, slik det klassiske, nasjonale kunstmuseet som så 

dagens lys i løpet av 1800-tallet la opp til. […] Det mest interessante med slike encyklopediske fremstillinger er 

gjerne hva de utelater, undertrykker eller stenger ute178. 

                    Vibeke Petersen og Øystein Ustvedt (2005) 

 

Med Kunst 1 ble det gjort plass til flere i det norske nasjonale museet. Samtidskunsten kom 

eksempelvis tilbake. Det er mulig at reaksjonene i etterkant av utstillingsåpningen var en 

                                                
176 Ibid.:161. 
177 Aftenposten 2004. 
178 Ustvedt og Petersen 2005. 



 71 

konsekvens av dette. Ut fra gjennomgangen av den permanente utstillingen i Knut Bergs 

direktørperiode kan man konkludere med at Nasjonalgalleriet i sin tidligere form på ingen 

måte var inkluderende. Dette gjaldt ikke bare i forhold til ekskludering av ikke-vestlig kunst i 

den permanente utstillingen, men også i forhold til andre kunstformer enn maleri, grafikk og 

skulptur. Tekstilkunst var med få unntak i lengre tid sett på som kunsthåndverk og ble 

systematisk holdt utenfor. Da Museet for Samtidskunst ble åpnet i 1990 ble dette 

ekskluderende aspektet ved den norske nasjonale kunstinstitusjonen enda tydeligere. 

Nasjonalgalleriet som skulle ivareta Norges kunsthistorie hadde på mange måter blitt lukket 

for nye impulser. Museet eksisterte som en tidskapsel hvor Johan Christian Dahl og Edvard 

Munch regjerte. Nasjonalromantikken ble tildelt stor plass i Nasjonalgalleriet. Det er derfor 

påfallende at denne perioden i Kunst 1 ble viet to små saler. I Kunst 1 ble bare høydepunktene 

beholdt, og resten ble plassert i magasinene. Nasjonalmuseets Kunst 3 må i denne 

sammenhengen sees på som en retrett tilbake til opphøyelsen av den norske kunsten. 

 

De nye basisutstillingene i Museet for Samtidskunst og Kunstindustrimuseet fikk ikke like 

mye kritikk som Kunst 1. Tvert imot ble de nærmest unevnt forbigått. Det kan være flere 

grunner til dette. Kunstindustrimuseet forvaltet også den nasjonale kulturarven, men det ble 

ikke gjort drastiske endringer i dette lokalet. Museet for Samtidskunst har ikke tidligere 

betydd like mye for den norske nasjonalfølelsen. Museet ble først opprettet i 1988. Det var et 

samtidsmuseum hvor endringer heller ble mottatt enn forkastet. Museet for Samtidskunst 

hadde heller ikke en permanent utstilling. Utstillingene ble skiftet omtrent en gang hvert 

halvår. Reaksjonene mot Kunst 1 kan altså ha vært reaksjoner mot oppløsningen av den 

nasjonale kulturarven. 

 

Museene, kunstobjektene og kunsthistorien har som vist sin opprinnelse i nasjonalstaten og 

den vestlige kulturen. Selv om museene i våre dager presenterer kunstobjektene ved hjelp av 

nye utstillingsmetoder, ligger museets, kunstobjektenes og kunsthistoriens opprinnelige 

strukturer og betydninger på mange måter dypt begravd i museene og kunsthistorien. I dag er 

betrakteren ofte klar over de prefererte historiske linjene som ligger latent i institusjonen. 

Denne informasjonen kan man, om man ønsker, bruke til å rette kritiske kommentarer mot 

museet. Le Corbusier mente for eksempel at det burde plasseres et skilt over inngangspartiet 

til museet som sa: ”Her inne gis den mest ufullstendige og minst overbevisende 



 72 

dokumentasjonen av tidligere epoker; la det være klart og ha det i mente!”179. Men selv om de 

fleste er klar over museenes skjulte budskap, ligger det også en nostalgi over det museene 

presenterer. Tanken om at det er nasjonens kulturarv som blir oppbevart, er ikke glemt. Selv 

om museene legger frem sine utstillinger på nye måter og prøver å kommunisere med og 

underholde sine besøkende, er museets hovedoppgave fremdeles å presentere historie. Museer 

har, slik som Lending påpeker, det samme formålet som det alltid har hatt. De gjør kunst til 

historiske objekter180. 

   

Del 2: New Public Management 

Effektivisering og kommersialisering av museumsinstitusjoner 

På grunn av en rekke sosiale og politiske endringer i den vestlige verden ut over 1900-tallet 

forandret museumsinstitusjonene seg. Kjerneoppgavene til et kunstmuseum hadde vært å 

tolke, samle, bevare, studere og stille ut kunstobjekter. Museene hadde vært en høyborg for 

informasjon og sannhet. Utover 1900-tallet ble det rettet krav mot museet om større forståelse 

og demokratisering. Det ble hevdet at museene presenterte en elitistisk virkelighet, der 

minoriteter i samfunnet ikke ble prioritert på samme nivå som de privilegerte. Museene måtte 

begynne å høre på kreftene rundt seg og gi plass til flere grupper som kvinner og 

innvandrere181. De måtte også ta utgangspunkt i samfunnet og det som betrakteren ønsket å 

se. Fra å være autoriteter og sentre for vitenskap ble det krevd at museene skulle være mer 

demokratiske182.  

 

På 1980- og 1990-tallet måtte museene også tilpasse seg en ny form for økonomisk styring. 

Den nye måten å drive museene på var mer provokativ enn reaktiv. Før hadde det historiske 

objektet kommet til museet for å bli dokumentert, preservert, utstilt og tolket. Mot slutten av 

1900-tallet skulle museene ideelt sett være deltakere og ikke bare observatører. De skulle 

være med på det som skjedde i tiden. Resultatet var at museene etter hvert ble mer følsomme 

for tidens sosiale, politiske og økonomiske tilstander183. Museet var først og fremst til for de 

besøkende. De nye museene ble styrt etter det man kan kalle en forretningsmodell. Museene 

skulle begynne å generere verdier. Arven museene forvaltet, skulle presenteres på en måte 
                                                
179 Le Corbusier 1925:226. 
180 Lending 2006:97. 
181 Harrison 2007:40. 
182 Ibid. 
183 Ibid.:43. 
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som førte til økonomisk vinning184. For å få dette til måtte museenes tradisjonelle posisjon 

regenereres, og det ble satset på nye områder.   

 

New Public Management er nøkkelkonseptet i denne sammenhengen. Dette går ut på å 

omlegge og drive offentlige institusjoner som tidligere hadde dårlig avkastning, på en slik 

måte at de lønner seg. Omstrukturering, omlegging og sentralisering er noen av stikkordene. 

Denne formen for museumsstyring kom blant annet klart til syne i England på 1990-tallet. De 

sentrale myndighetene viste en ny interesse i bestyrelsen og utnyttelsen av sine ressurser. 

Dette gjaldt ikke bare for kulturinstitusjonene, men for alle institusjoner som var under statlig 

eie185. Det ble lagt vekt på underholdning og opplevelser. Museer skulle være en plass der 

man hadde det gøy. Alle skulle finne seg til rette her186. Turisme ble også en av de nye 

inntektskildene. For å tiltrekke seg turister måtte man kunne presentere unike og spennende 

utstillinger som man ikke kunne finne andre steder187. 

 

I de nye museene var det derfor viktig å gjøre historien visuell og interaktiv. Hvem som helst 

skulle kunne forstå og sette pris på det museet presenterte. Omorganiseringen fra den 

tradisjonelle til den mer kommersielle museumsdriften medførte også at det etablerte seg en 

ny type profesjonelle aktører. De nye museumsbestyrerne og kuratorene var ikke alltid like 

opptatt av historisk nøyaktighet – underholdningsverdien for de besøkende var viktigere188. 

Dette stred kraftig mot tanken om museet som ett av hovedsetene for den nasjonale historiens 

forvaltning. 

 

To av de engelske museene som opplevde drastiske skiftninger i fokus var The Victoria and 

Albert Museum og The London Natural History Museum. Disse forandringene gjorde at 

museene fjernet seg fra sitt strenge og seriøse image. Antallet ansatte ble kuttet ned, og 

egeninntektene via billettsalg og museumsbutikker økte189. Ved The London Natural History 

Museum ble de ansatte sendt på kurs hos Disneykonsernet for å skaffe seg 

markedsføringskompetanse. Disney-tilnærmingen ved det naturhistoriske museet er i dag til 

stede i utstillingen deres. De fleste salene er interaktive, og store kulisser danner stemningen 

for det man opplever og lærer.  Salene i museet kan til tider minne om et lekerom.   
                                                
184 Ibid.:42.  
185 Lumley 2007:22. 
186 Harrison 2007:44. 
187 Ibid.:42. 
188 Lumley 2007:22. 
189 Harrison 2007:44. 
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New Public Management i Norge 

Allerede på 1980-tallet ble disse tankene viktig i alle de nordiske landene190. Siden 1990-tallet 

har denne effektiviseringstendensen vært synlig til stede i kultur-Norge. I 1991 ble 

Stortingsmelding nr. 61 (1991-92) Kultur i tiden, lagt frem. Her ble det foreslått nærmere 

samarbeid og samlokalisering mellom museum- arkiv- og biblioteksektorene i Norge191. Dette 

resulterte i et samarbeid mellom Kultur- og kirkedepartementet, og i 2003 ble ABM-utvikling 

opprettet. ABM står for Arkiv, Bibliotek og Museum. En effektiviseringsprosess var også i 

gang innenfor museumsfeltet. Dette resulterte blant annet i Nasjonalmuseet for kunst, 

arkitektur og design. 

 

I utredningsrapporten NOU 1996: Museum - Mangfald, minne, møtestad, ble Norges 

museumslandskap kartlagt, og forslag til effektiviseringstiltak ble fremlagt. Dette var en 

offentlig utreding fra et utvalg som ble oppnevnt av staten. I utredningen ble det påpekt at 

museumslandskapet i Norge var preget av et desentralisert mangfold. Dette mangfoldet ble 

karakterisert som positivt. Institusjonene hadde ofte en viktig rolle i sitt lokalmiljø. Det var 

den desentraliserte delen av begrepet desentralisert mangfold som ble omtalt som 

problematisk. For å effektivisere landets mange museumsinstitusjoner ble det foreslått en 

sammenslåing mellom institusjonene på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå192. Dette skulle 

først og fremst gagne museene. Omstruktureringene ville føre til at institusjonene ville få 

utnyttet sitt potensial. Museene skulle bli gitt forskjellige oppgaver. Enkelte museer skulle bli 

ansvarsmuseer, og disse skulle bedrive innsamling til forskning og bevaringsarbeid, og de 

skulle drives fra statlig hold. De mindre museene skulle være knyttet til et ansvarsmuseum, og 

skulle bedrive formidling og utstillingsaktivitet i sine lokalsamfunn193. Nasjonalgalleriet ble i 

utredningen sett på som et naturlig ansvarsmuseum fordi det allerede var en tung 

forskningsinstitusjon. I utredningen var det ennå ikke foreslått et stormuseum i Oslo. En 

eventuell gjenforening mellom Nasjonalgalleriet og Museet for Samtidskunst ble derimot 

diskutert194. Det ble også nevnt at staten de siste årene hadde lagt opp til en mer 

resultatorientert ordning for museene. Den økende interessen fra styresmaktenes side 

begrunnes med et ønske om å tilrettelegge noen rammevilkår som skulle gi faste premisser og 

                                                
190 Bjørkås og Meyer 2004:14. 
191 NOU 1996:227. 
192 Ibid.:225. 
193 Ibid. 
194 Ibid.:253. 
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føringer for selve museumsarbeidet. Forventninger og fagspesifikasjoner skulle her være like 

selvfølgelige deler som økonomiske løfter195. 

 

Tanken om et nytt stort nasjonalt kunstmuseum ble for første gang presentert i 

Stortingsmelding nr. 22(1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving. Om arkiv, bibliotek og 

museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår på kulturområdet. Her ble 

forslagene fra 1996 videreutviklet. Det ble foreslått at seks store kunstinstitusjoner skulle bli 

slått sammen til et nasjonalt kunstmuseum. Disse var: Nasjonalgalleriet, Museet for 

Samtidskunst, Riksutstillingene, Kunstindustrimuseet, Norsk Arkitekturmuseum og Henie-

Onstad Kunstsenter. Av disse var det bare Henie-Onstad Kunstsenter som ikke ble med i den 

endelige koalisjonen. Argumentene knyttet til sentraliseringen var lik de som ble presentert i 

1996. Det var de faglige og administrative funksjonene som i første omgang ble trukket frem. 

Det ble også påpekt at institusjonene i utgangspunktet var forskjellige, men at en 

sammenslåing kunne gi en bedre plattform for samordning og strategiutvikling. I en 

sammenslått enhet ville kommunikasjonen gå lettere, og måtte ikke foregå mellom enheter 

slik det var før sammenslåingen196. Ved sammenslåingen skulle enhetene bli mer robuste, og 

faglig samarbeid skulle bli et positivt resultat197.  

 

Det påpekes også at det kunne reises innvendinger mot sammenslåingen. Opprettholdelsen av 

institusjonenes selvstendighet var en av disse. Som svar på dette ble det sagt at de strukturelle 

og organisatoriske endringene ikke var et mål i seg selv, men at disse ville fremme et større 

gode. Det påpektes også at det var plass til flere fagfelt i en større institusjonell ramme. For å 

forhindre problemer i en konsolidert enhet satte departementet i gang en dialogsprosess med 

de aktuelle institusjonene med ønske om å danne et nytt nasjonalt museum198. I etterkant av 

dette ble Nasjonalmuseets interimstyre opprettet med arbeidstittelen Prosjekt Nasjonalt 

Kunstmuseum. Interimstyret presenterte sin innstilling til Kultur- og Kirkedepartementet 1. 

juli 2002, og dermed var prosessen i gang.  

 

                                                
195 Ibid.:259. 
196 St. meld. nr. 22 (1999-2000):158. 
197 Ibid.:9. 
198 Ibid.:159 og 160. 
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Nasjonalmuseets kommersielle side 

Nasjonalmuseet er altså et resultat av effektiviseringsprosessen som ble satt i gang på 1990-

tallet. Gjennom nye prioriteringer fra statens side, eksempelvis krav om høyere besøkstall, 

flere aktiviteter og større egeninntekter måtte man også ved Nasjonalgalleriet ha merket det 

nye fokuset199. Men Nasjonalgalleriet gjorde ingen store omveltninger for å komme dette 

effektiviseringskravet i møte. Det var eksempelvis først i 2002 at museet fikk en kafé. Dette 

skjedde altså lenge etter at de fleste kunstmuseer hadde innsett betydningen av slike 

ekstratilbud til sine besøkende. Da Sune Nordgren ble ansatt som direktør ved 

Nasjonalmuseet ble effektivitet og nytenkning satt i høysetet. Nordgren avføyde ikke 

nødvendigvis museumsinstitusjonenes tradisjonelle oppgaver i forhold til bevaring og 

forskning. Han mente at disse oppgavene på mange måter kunne kombineres med et mer 

populistisk museum, som hadde som hovedmålsetning å oppnå høye besøkstall200. Nordgren 

hadde intensjoner om å opprettholde en forskerprofil ved museet, men gjennom de store og 

ressurskrevende utstillingene hadde ikke museet anledning til å prioritere forskningen. 

 

Man kan knytte Nordgrens virksomhet ved Nasjonalmuseet opp mot hans rolle ved BALTIC. 

I England hadde Nordgren ansvaret for å bygge opp BALTIC. Dette var nok en av 

hovedgrunnene til at han fikk jobben i Norge, siden det også her skulle bygges ett nytt 

museum. De to institusjonene har likevel svært forskjellig basis. Nordgren har selv beskrevet 

BALTIC som en kunstfabrikk, en plass for; ”kreative mennesker der Prosessen var viktigere 

enn Produktet. Der skulle det være viktigere å stille spørsmål enn å gi svar. Der skulle 

utstillingene oftest genereres fra atelierene og verkstedene i huset, og samlingene være et 

arkiv mer enn et kunstlager, med fleksible grenser mellom dokument og kunstverk, kopi og 

original. Akkurat som i virkeligheten”201. Denne tankegangen var ikke i overensstemmelse 

med hans oppgaver som direktør for Nasjonalmuseet. I Norge skulle han være direktør for 

landets største kunstinstitusjon, og i en slik sammenheng er bevarelsen av det nasjonale 

aspektet sentralt.  

 

Etter ansettelsen i Norge ga Nordgren tydelig uttrykk for at han syntes at deler av det 

konsoliderte museet var avleggs. Nordgren mente museene i Oslo hadde; ”høye trapper, tunge 

                                                
199 Meyer 2003:54. 
200 Nordgren 2006:164. 
201 Ibid.:21. 
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dører og Falkenvakter”202.  Med dette mente han at de besøkende møtte mye motstand før de 

kom inn til kunsten. Mye av denne kritikken ble rettet mot det tidligere Nasjonalgalleriet. 

Nordgren ytret et ønske om at Nasjonalgalleriets gamle bygg i fremtiden skulle gjøres om til 

et bygg for temporære utstillinger203. Angående Nasjonalgalleriets tidligere utstilling uttalte 

han: ”De tekstilveggene var jo helt grusomme” og etter åpningen av Kunst 1 sa han: ”Nå er 

alle veggene nymalte i enkle, stilrene farger”204. Problemet med Falkenvaktene løste 

Nordgren ved å avvikle denne ordningen raskt og sette inn museumsverter til å gjøre deres 

jobb. Museumsvertene skulle drive informasjon i tillegg til å ha ansvaret for vakthold i salene. 

Dette gjorde Nordgren fordi han ville ha ansatte som kunne formidle kunstfaglig kunnskap til 

de besøkende. I stedet for å ha Falkenvakter som ikke kunne noe om den utstilte kunsten, 

gjorde folk med kunstkompetanse den jobben Falkenvaktene tidligere hadde hatt. Endringene 

var store i forhold til Nasjonalgalleriets gamle profil.  

 

Sune Nordgren lanserte en ny og felles grafisk profil for museet 1. juli 2004205. Dette innebar 

lik merking av byggene, felles visittkort og lignende tiltak. Gjennom de nye basisutstillingene 

og den temporære utstillingen Kyss frosken! i 2005 ble Nasjonalmuseets profil for alvor 

markert. I forhold til basisutstillingene ble dette aspektet underbygget gjennom tre 

utstillingskataloger som alle hadde den samme designen og museets logo på framsiden. Med 

disse tiltakene ønsket Nasjonalmuseet å fremstå som en institusjon med en enhetlig profil. 

Den enhetlige visuelle profilen kan sees på som en form for merkevarebygging. På en svært 

forretningsmessig måte ble det nye museet markedsført. De brukte de samme metodene som 

en reklameprodusent eksempelvis bruker for å reklamere for en ny type sjampo. I utstillingen 

Kunst 1 ble Nasjonalgalleriets faste samling for første gang stilt ut i en eksplisitt kommersiell 

kontekst.  

 

Det er ikke dermed sagt at det kommersielle aspektet ikke var tilstede ved de enkelte 

institusjonene før koalisjonen. Fordi museene i Norge ofte er helt eller delvis statsfinansiert 

har de alltid vært avhengige av donasjoner fra privatpersoner og organisasjoner for å 

finansiere innkjøp eller store prosjekter. Disse personene og organisasjonene har som en 

naturlig følge av dette fått sitt navn i kataloger, veggtekster og lignende. Oppslag i avisene, og 
                                                
202 Hansen 2007:204. 
203 Ibid. 
204 Sørheim 2005. 
 205Nordgren mente at de konsoliderte enhetene tidligere hadde svake profiler. Det han muligens glemte var at 
selv om museenes grafiske profil ikke nødvendigvis var tydelig, så hadde institusjonene opparbeidet en klar 
profil hos sitt publikum. (Hansen 2007:203) 
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plakater har alltid vært en naturlig del av profileringen av nye utstillinger. Men i 

Nasjonalmuseet ble dette aspektet svært tydelig, det ble systematisert og profesjonalisert. 

 

Nasjonalmuseets storsatsning Kyss frosken! lignet de høyprofilerte utstillingene ved store 

kunstinstitusjoner i utlandet. Dette er såkalte blockbuster-utstillinger, hvor utstillingene blir 

kraftig promotert gjennom kommersielle kanaler206. I en slik utstillingssammenheng blir 

enorme plakater og kraftig markedsføring brukt for å skape publisitet rundt utstillingen og 

dermed trekke et stort antall besøkende. Sune Nordgren var vandt til denne utstillingsformen 

fra BALTIC i England. Sammen med de nye basisutstillingene skulle Kyss frosken! markere 

Nasjonalmuseets nye nærvær i det norske kulturlivet. Nasjonalmuseet promoterte utstillingen 

på flere fronter, spesielt gjennom media. I museumsbutikken kunne man finne penner og t-

skjorter med froskemotiv. Alle formidlingskanaler ble tatt i bruk for å spre budskapet om den 

grønne plastfrosken på Tullinløkka. Store ressurser ble bevilget for å gjennomføre 

utstillingen. Håpet var at Kyss frosken! også skulle få oppmerksomhet internasjonalt207. 

Utstillingen fikk i likhet med Kunst 1 mye kritikk. På tross av, og kanskje som en følge av 

dette, var det da også mange som besøkte utstillingene. Selv om Kyss frosken! satte rekord 

med 116 000 besøkende, ble den i mange medier beskrevet som en fiasko. Nordgren hadde 

estimert at det skulle komme opp mot en halv million besøkende208. Når dette ikke skjedde 

ble han angrepet for feilvurderingen. Utstillingen fikk også en del kritikk på grunn av de 

verkene som ble utstilt. Det var spesielt lånet av Lars Rambergs tre utedoer i rødt, hvitt og 

blått som provoserte. 

 

Forandringene førte med seg en enorm publisitet. Alle de store mediene blåste saken ut av 

proporsjoner, og kulturpersonligheter uttalte seg. Det var også mange personangrep. Disse ble 

ofte rettet mot Sune Nordgren og kuratorene for de nye basisutstillingene. Nordgren svarte på 

denne kritikken med like sterke angrep på sine motstandere. En slik enorm respons og debatt 

rundt en utstilling er ikke hverdagslig i Norge. For mange var endringene uakseptable. De 

første tegnene på Nasjonalmuseets retrett var gjenetableringen av Langaard- og Munch-salen. 

I tilfellet med Langaard-salen hadde ikke Nasjonalmuseet noe annet alternativ enn å 

remontere samlingen. Nordgren spurte ikke Langaards arvtagere om tillatelse til å forestå 

demontering av samlingen. Som direktør burde han visst at gaver på denne størrelsen ofte blir 

                                                
206 Begrepet er blant annet brukt i Miller 2006:269. 
207 Coles, Brandtzæg og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 2005:6. 
208 Larsen 2004. 
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gitt med betingelser, og at museet derfor ikke disponerte samlingen fritt. En lignende situasjon 

var å finne ved Bergen Kunstmuseum på denne tiden. Dette museet disponerer to store gaver 

som i utgangspunket har sine egne bygg, Rasmus Meyers Samling og Stenersens Samling. 

Begge er svært verdifulle, og de danner basisen i kunstmuseets samling. På samme tidspunkt 

som planene i Oslo var i ferd med å bli realisert gjennom Kunst 1, hadde Bergen 

Kunstmuseum også et vendepunkt. Et nytt bygg var ferdig restaurert, og en ny basisutstilling 

skulle presenteres. I forbindelse med den nye basisutstillingen, ønsket Bergen Kunstmuseum å 

flytte deler av Stenersens Samling til det nye bygget. Problemstillingene var altså ganske like. 

Forskjellen var at Bergen Kunstmuseum i forkant av endringene fikk godkjennelse fra 

Stenersen-stiftelsen til å gjøre disse endringene. Hadde Nordgren vært føre var, kunne denne 

siden av kritikken vært unngått. Munch-salen hadde ikke de samme betingelsene knyttet til 

seg, men Nasjonalmuseet valgte også å remontere den. Det at salene så raskt ble gjenmontert 

var en tydelig bekreftelse på betydningen av disse rommene – offentligheten krevde de 

gjenetablert.   

 

Etter tre stormfulle år som direktør ved museet, trakk Sune Nordgren seg som seg fra sin 

stilling 11. august 2006. Nordgrens visjoner for det nye Nasjonalmuseet var et kraftig 

sammenstøt med verdiene som tidligere hadde rådet ved Nasjonalgalleriet. I denne 

forbindelsen må ikke styret og Christian Bjelland glemmes. De måtte ha vært svært klar over 

Nordgrens bakgrunn da de ansatte han. Her ble det valgt en mann med et samtidig syn på hva 

et museum skulle være. Nordgren ble hentet inn for å gjøre en jobb. Han skulle ha ansvaret 

for et nybygg, noe han også hadde hatt ansvaret for i England, og han skulle sørge for at 

museet produserte utstillingen som var nyskapende, utstillinger det forhåpentligvis ville gå 

gjeteord om internasjonalt. Gjennom ansettelsen av Sune Nordgren signaliserte styret altså 

retningen Nasjonalmuseet senere skulle ta. En ny profil ble presentert, og en annen måte å 

tenke museum på tok form. Hans visjoner for det norske nasjonalmuseet sto langt fra det 

ståstedet Thiis, Willoch og Berg hadde. Nordgrens tidligere bedrifter hadde på de fleste nivåer 

bevist dette, og omveltningene han senere skulle utføre ved Nasjonalmuseet skulle 

understreke det. Disse elementene kom ikke særlig klart frem i debatten på denne tiden, og det 

ble et enormt personfokus rettet mot Nordgren. Det var nok dette som til slutt førte til at han 

valgte å gå av. Kunst 1 var et forsøk fra Nordgrens side på å gjøre noe nytt, og kritikken kom 

hovedsakelig fra en gruppe med et svært tradisjonelt syn på kunst og museer.  
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Det siste steget på Nasjonalmuseets retrett var utstillingen Kunst 3. som ble presentert 17. 

mars 2007. Den nye basisutstillingen er et langt steg tilbake mot Nasjonalgalleriets faste 

utstilling. Denne utstillingen åpnet etter at Sune Nordgren trakk seg fra sin stilling, men han 

satt likevel som direktør under en del av planleggingen. Nils Messel var hovedkurator for 

utstillingen, som er en kronologisk gjennomgang av den norske kunsthistorien tilnærmet lik 

den Knut Berg brukte. Kunstverkene henger ikke der de gjorde under Bergs storhetstid, men 

det er de samme verkene som går igjen. Dette tyder på at den voldsomme kritikken av Kunst 1 

og Kyss frosken!  førte til en tilbakeføring til en mer tradisjonell utstillings teknikk i 

Nasjonalgalleriets tidligere lokaler. Museets kommersielle profil var med andre ord ingen 

suksess i denne omgang. 

 

Del 3: Kronologi og historiefremstilling 

Kronologi i museet og kunsthistorien 

I 1795 utviklet en franskmann med navn Alexander Lenoir en av de første 

museumsutstillingene med en historisk-kronologisk presentasjonsform209. Han tok 

gjenstander som var blitt konfiskert under den franske revolusjonen og plasserte dem i 

forskjellige rom ut fra hvilken periode de stammet fra. Lenoir brukte flere virkemidler for å 

understreke den historisk-kronologiske utstillingen. Belysningen i rommene var slik at jo 

nærmere man kom nåtiden og opplysningstiden, jo lysere ble rommene210. Objektene ble 

arrangert etter et statskontrollert budskap om opplysning og fremgang. Museumsrommet ble 

opplevd som regenerativt og det gamle regimets symboler fikk en ny mening her211. 

Monumentene som var blitt konfiskert skulle blant annet studeres for å oppnå kunnskap.  

 

Utviklingen av museet må sees i sammenheng med utviklingen av disiplinen kunsthistorie 212. 

Kunsthistorien har på samme måte som museet vært et instrument for å tenke representativt 

og historisk. På en måte kan man se for seg kunsthistorien som et imaginært museum, og som 

en encyklopedi hvor all verdens kunst er samlet under ett tak213. Et eksempel på dette i Norge 

er Knut Bergs utvidelse av Nasjonalgalleriets samling som redaktør for Norges Kunsthistorie. 

Museets areal og samling var begrenset, men ved å bruke museets mest kjente verker som 
                                                
209 Arrhenius 2006:75. 
210 Ibid.:76. 
211 Ibid.:77. 
212 Preziosi 1998:508. 
213 Ibid.:509. 
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hovedeksempler i Norges Kunsthistorie ble grensene for deres samling utvidet gjennom 

presentasjonen, sammenstillingene og illustrasjonene i flerbindsverket. Nasjonalgalleriet ble 

på denne måten stedet hvor mesterverkene i den norske kunsthistorien ble vist frem til 

publikum. Kunsthistorien hadde altså anledning til å romme mye mer enn museet, som 

nødvendigvis hadde en begrenset samling og utstillingsareal. I kunsthistorien kunne også 

verden bli satt sammen og forklart på en helhetlig og systematisk måte. 

 

At en periodes kunst forholder seg til den foregående kunsten, og at den igjen blir avløst av 

neste periodes kunst er en relativt innarbeidet forestilling innenfor kunsthistoriedisiplinen. 

Tanken er at kunsten er i stadig utvikling, og at denne utviklingen er i et avhengighetsforhold 

til det som har skjedd tidligere. Kunsten i de ulike periodene blir også påvirket av den 

kulturen og tiden den er laget i. Denne tankegangen har vært rådende innenfor den 

kunsthistoriske disiplinen siden 1800-tallet. I Tyskland ble det skrevet kunsthistoriske 

håndbøker med en stilhistorisk uviklingslogikk av blant annet Kugler, Schnaase, Springer og 

Lübke214. Heinrich Wölfflin satte standarden for en kronologisk tolkning av kunst med sine 

systematiske analyser av form og stil. Stil er et nøkkelord i forbindelse med tanken om en 

kronologisk utviklingslogikk. Meyer Schapiro definerte i 1953 stil som; “[…] the constant 

form – and sometimes the constant elements, qualities, and expression – in the art of an 

individual or a group. The term is also applied to the whole activity of an individual or 

society, as in speaking of a `life style´ or the `style of a civilization´”215. Schapiro understreker 

at en stilhistorisk utviklingslogikk er spesielt viktig for kunsthistorikere i deres undersøkelser 

av ulike tiders kunst216. Tanken er at hver stil er spesiell for en periode i en kultur, og at det i 

en gitt kultur og periode bare er en type stil eller et begrenset antall stiler. Stiler som er 

produsert i en periode, kunne ikke ha blitt produsert i en annen217.  

 

I museet og kunsthistorien var ideen om den kronologiske utviklingen av kunsten 

grunnleggende. Tanken var at kunstutviklingen avspeilet den allmenne kulturutviklingen. 

Kunstutviklingen kunne også oppfattes som utviklingen av folkets kollektive ånd218. 

Kunstobjektenes etiske, estetiske og kognitive egenskaper ble målt for å finne den riktige 

plasseringen i en kronologisk historie. Kunstverk fra visse tidsepoker og områder, med 
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216 Ibid. 
217 Ibid.:144. 
218 Karlholm 1996:150. 
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samme stil, tematikk og fokus ble satt sammen til kunsthistoriske perioder. Disse kronologisk 

progressive periodene markerte gradvise forandringer, og periodenes underliggende 

tidsånd219. Denne måten å tenke kunsthistorie på var altså en konstruksjon hvor enkelte 

perioder ble sett på som mer verdifulle enn andre. Den greske kunsten ble siden Winckelmann 

regnet som den skjønneste, og museenes historisk-kronologiske utviklingsperspektiv 

reflekterte dette synet. Kunsthistorien var for og av europeere, og utgangspunktet for all god 

kunst kunne man finne i den greske antikken220. Den stilhistoriske utviklingslogikken har med 

tiden blitt sett på som utilstrekkelig og formaliserende. Men den var lenge rådende, og dette 

viser seg på mange måter gjennom den typiske kronologiske gjennomgangen i kunsthistorien 

og museene. De fleste kunsthistorikere forholder seg fremdeles til kunsten gjennom disse 

store vestligkonstruerte periodene221. Hvor stor vekt den enkelte kunsthistorikeren legger på 

de ulike punktene, og hva som blir sett på som høydepunkter, kan variere med interessefelt.  

 

Kronologiens betydning kan eksemplifiseres gjennom Nasjonalgalleriets gipssamling med 

kopier av antikke greske statuer og relieffer. Nasjonalgalleriet var i sine første år leietaker i 

Skulpturmuseets lokaler. Skulpturmuseets samling besto først og fremst av en mengde 

gipskopier av antikke skulpturer. Da Skulpturmuseet ble inkorporert i Nasjonalgalleriet, fikk 

gipskopiene også en sentral plass i Nasjonalgalleriets lokaler og ble de en viktig del av deres 

samling. Man kunne komme til Nasjonalgalleriet for å se kopier av kjente antikke verk. 

Gipsskulpturene var med på å bringe den antikke kunsten til flere. Ikke alle besøkende hadde 

anledning til å reise ut og oppleve originalene. Skulpturene kom også til nytte i andre 

sammenhenger, og kunstelever kunne for eksempel bruke Nasjonalgalleriets samling i sin 

undervisning. Det var ikke bare ved det norske Nasjonalgalleriet dette var en vanlig praksis, 

også ved andre store museer ble dette mediet tatt i bruk. Først og fremst gjaldt dette nasjoner 

som ikke hadde anledning til å skaffe seg originale antikke kunstverk. Jens Thiis og Sigurd 

Willoch sitt fokus på gipskopiene viser tydelig deres interesse for den vestlige kulturens 

opprinnelse og dens tenkte kronologi. Da Sune Nordgren tok over kontrollen av 

Nasjonalmuseet, var gipsskulpturene på ingen måte med i de videre planene, og de ble raskt 

fjernet. Dette var da også noe museet fikk lite kritikk for. En forklaring på dette kan være at 

Knut Berg også kuttet ned på gipssamlingen i sin tid. I dette tilfellet var altså de to svært 

forskjellige direktørene enige. Dette reflekterer også den nyere tidens nedprioritering av 
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gipsskulpturer. Siden det ikke er originalverk man har med å gjøre får de heller ingen verdi 

innenfor museets vegger. 

 

I kunsthistorien blir enkelte kunstverk omtalt som mesterverk. I renessansen var Leonardo Da 

Vinci og hans Nattverden (ca. 1495-1498) og Mona Lisa (ca.1503-1505) blant de ypperste. I 

Barokken var Rembrandt Van Rijn og hans Nattevakten fra 1642 et av høydepunktene. 

Kunstverkene ble pekt ut som eksempler på den historiske utviklingen og fikk etter hvert stor 

verdi. På denne måten var institusjonaliseringen av kunstverkene med på å skille den store 

historiske kunsten fra det som ble ansett som mindre verdifull kunst. Når kunst først er blitt 

gjort til historiske størrelser i et museum, er det mer eller mindre umulig å reversere denne 

prosessen. Kunstverk blir innlemmet i den kunsthistoriske tradisjonen som et fragment i en 

kronologi. Det går faktisk så langt at det ikke bare er de kunstverkene som blir plassert i 

museene, som blir gjenstand for denne historiseringsprosessen. Har en kunstner fått en del av 

kunstverkene sine kanonisert gjennom kunsthistorien, vil verdien som er lagt til disse 

kunstverkene smitte over til hele kunstnerens produksjon. Selv om kunstverkene blir 

presentert i et tilsynelatende nøytralt og autonomt rom, holder de på sin historiske betydning. 

Dette kan vi finne bevis på flere steder. Noe av det som avslører dette, er de historiske 

kunstverkenes skyhøye priser. Et eksempel er Edvard Munchs grafiske trykk Vampyr som ble 

solgt for 11,8 millioner kroner høsten 2007. Slike summer tilsier at verket har en verdi utover 

den behagelige estetiske følelsen.  

 

Knut Berg hadde generelt sett en typisk akademisk tilnærming til Nasjonalgalleriets samling. 

Dette inkluderte en svært lineær kronologisk tankegang. Kunstverkene fikk sin plassering i et 

bestemt rammeverk ut fra tidsepoker og fysisk opprinnelse. Nasjonalgalleriet hadde ikke for 

vane å forandre kunstverkenes faste plassering. Var et bilde først hengt opp i en sal, ville man 

kunne finne det maleriet der hvis man ønsket det.  

 

Bruddet med kronologien 

Mot slutten av 1900-tallet ble den historisk-kronologiske tenkemåten for alvor trukket i tvil, 

og en ny type kunsthistorie ble presentert. Tate Modern var blant de første museene som gikk 

vekk fra den kronologiske utstillingsformen og tok i bruk en temabasert basisutstilling. Dette 

skiftet i fokus stemmer godt overens med endringene i Kunst 1. Vibeke Petersen og Øystein 
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Ustvedt var kuratorer for Kunst 1222. I et avisinnlegg fra 2005 kan man ane intensjoner og 

forbilder knyttet til utstillingen: 

 
Vi lever i 2005 og mye har endret seg siden det nasjonale museet vokste frem på 1800-tallet. Ny teknologi og økt 

mobilitet gjør historien mer tilstedeværende og publikum har større kompetanse. Er du ute etter kunsthistorien, 

kan du kjøpe deg en bok, sier Tates direktør Nic. Serota og MoMAs nye basisutstilling diskuteres med samme 

type heftighet som her. Disse endringene handler ikke om tematikk versus kronologi, ny og gammel kunst 

adskilt eller om hverandre. De handler om kunstforståelse av seg selv som historiefortellere223. 

            Øystein Ustvedt (2005) 

 

I innlegget refererer Ustvedt direkte til Sir Nicholas Serota, som har vært Tates direktør siden 

1988. Serota var også en av pådriverne i forbindelse med opprettelsen av Tate Modern, som 

siden åpningen i 2000 har basert basisutstillingen på en tematisk presentasjon. Det er åpenbart 

at Nasjonalmuseets kuratorer har hentet inspirasjon fra denne institusjonen. I Elisabeth Values 

hovedfagsoppgave Tate Modern: Fra kronologi til tema. Fra kraftverk til kunstmuseum 

beskrives en avdeling av denne utstillingen224.  

 

I forbindelse med utviklingen av Tate Modern ble to kuratorer ansatt høsten 1997225. De fikk 

ansvaret for den nye utstillingen som skulle åpne i 2000. En av de to, Frances Morris, fikk 

ansvaret for ferdigstillingen av basisutstillingen. I monteringsperioden, som varte fra januar til 

april i 2000, fikk han hjelp av seks team. Disse teamene besto av en kurator, en 

assistentkurator, en programkurator, en installeringsgruppe og et pedagogisk team226. På det 

faglige plan hadde altså Tate Modern alle mulige forutsetninger for å gjøre en god jobb, både 

når det kom til tid og menneskelige ressurser. Bygget utstillingen skulle presenteres i, var 

også nyrenovert spesielt med tanke på de utstillingene som skulle komme227. Målene for Tate 

Moderns basisutstilling var klare; nyere kunsthistorieteorier skulle komme til uttrykk gjennom 

utstillingen, og den skulle vise det nasjonale opp mot det internasjonale. Det skulle lages en 

utstilling som skulle vise styrken og redusere manglene ved samlingen228. Ut fra disse 

forutsetningene ble det konstruert en utstilling som var basert på ulike produksjonsstrategier 

fra 1700-tallets sjangerhierarki. Dette hierarkiet besto hovedsaklig av fire områder; det 
                                                
222 Frode Haverkamp var også tilknyttet utstillingsarbeidet i en rådgivende posisjon. 
223 Ustvedt 2005. 
224 I Values hovedfagsoppgave blir de underliggende strukturene i avdelingen Still Life/Objekt/Real Life 
analysert ut fra en posisjon som besøkende kunsthistoriker. Utstillingen blir beskrevet slik den sto vinteren 2003. 
225 Value 2004:25. 
226 Ibid.:28. 
227 Ibid.:16. 
228 Ibid.:25. 
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narrative historiemaleriet (allegori), portretter og aktmaleri, landskap og stilleben229. I tillegg 

til Tate Moderns faste samling skulle basisutstillingen suppleres med innlånte verk. På grunn 

av dette ble det kontinuerlig gjort forandringer i basisutstillingen, men rammeverket var hele 

tiden det samme.  

 

Values hovedfagsoppgave beskriver en vandring i avdelingen Stil Life/Object/Real Life som 

var basert på sjangeren stilleben. Hvert rom i avdelingen hadde sin egen undertittel, og hvert 

utstillingsrom viste svært forskjellige kunstverk fra modernismen til samtiden. Dette omfattet 

alt fra malerier, skulpturer videoinstallasjoner med mer. Alle verkene ble knyttet opp til 

avdelingens tittel og kunne derfor på en aller annen måte knyttes til stillebensjangeren. Value 

la vekt på at disse sammenstillingene var med på å utvide betrakterens horisonter også i et 

kunsthistorisk perspektiv. Utstillingen bekreftet og utvidet sjangeren og førte til en større 

forståelse. Kunstverk hun tidligere ikke hadde forbundet med stillebenskangeren, fikk 

gjennom sammenstillingen i utstillingen en utvidet betydning. Et av eksemplene Value 

presenterte, omhandlet Paul Cezanne. I kunsthistorien blir man lært opp til å lese Cezannes 

verker som formale uttrykk, hvor måten han malte på var det viktigste. Det faktum at han 

også malte stilleben var av mindre betydning. Når Value så Cezannes bilder i en tematisk 

sammenheng der stilleben var det overordnede temaet, ble hun også nødt til å se de som 

stilleben og ikke som en modernistisk og formal konstruksjon230. Value opplevde også en økt 

erkjennelse fra rom til rom og oppdaget etter hvert som hun gikk gjennom salene sider ved 

kunstverkene som hun tidligere ikke hadde lagt merke til. Kunstverk fra tidligere saler ble 

også utvidet gjennom tematikken i salene som fulgte.  

 

Value påpekte også at utstillingen i seg selv minnet betrakteren på at utstillingen var bygd opp 

av kuratorenes valg231. Utstillingen var altså på denne måten selvreflekterende. Value påpekte 

at ”Tate Moderns utstillingsstrategi gir oss fruktbare problemstillinger og overraskelser”232. 

Gjennom sammenstillingene i basisutstillingen stilte institusjonen selv spørsmål ved sin 

utstillingsstrategi. Hun skrev; ”Dette gjøres ved at enkelte rom tilrettelegges for kunstverk og 

kunstnere som gjennom sitt kunstnerskap nettopp reiser essensielle spørsmål vedrørende 

kunstmuseers utstillinger”233. Altså, Tate Modern har i sin besittelse så store og 

                                                
229 Ibid.:26. 
230 Ibid.:33. 
231 Ibid.:73. 
232 Ibid.:111. 
233 Ibid.:104. 
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betydningsfulle verk fra modernismen og fremover, at de bevisst kunne problematisere 

museets egen utstillingspraksis gjennom å endre den i forhold til disse verkene. Slik speilet 

utstillingen også samtidige kunstteorier234. Steget bort fra den kronologiske utstillingsmetoden 

ble således fruktbar.  

 

I møtet med dette eksemplet må flere elementer belyses. For det første er Tate Modern, som 

navnet tilsier, et kunstmuseum som hovedsaklig har ansvar for moderne kunst. Tate har fire 

forskjellige avdelinger i Storbritannia: Tate Britain, Tate Liverpool, Tate St Ives og Tate 

Modern. En av disse avdelingene, Tate Britain, har hovedansvaret for den britiske kunsten, og 

den er på mange måter en parallell til Nasjonalgalleriet og dets tidligere hovedfunksjon235. 

Tate Modern har ansvaret for den internasjonale moderne kunsten og samtidskunst og er en 

parallell til det tidligere Museet for Samtidskunst. Dette betyr at Tate Modern kun 

eksperimenterte med det som i utgangspunktet var eksperimentell kunst. Selv om denne 

institusjonen er innehaver av noen av den nyere kunsthistoriens aller største verker, og disse 

for lengst er satt inn i en kronologi, blir det en større frihet til å velge hva denne kunsten skal 

brukes til. Grunnen er nettopp det at Tate Modern gjorde dette på kunstens egne premisser. I 

Nasjonalmuseets utstilling Kunst 1 ble samtidskunst blandet med J.C. Dahls romantiske 

visjoner. Linjen ble lang, og man skal ikke uten videre avfeie slike utstillingsstrategier. Men 

hvis slikt skal gjøres, må det være nøye planlagt, og man må ha klare motiver og ideer bak 

disse sammenstillingene.   

 

I artikkelen Kunstmuseets omgang med kunst. Noen organiseringsprinsipper fra 2004, 

påpeker Øystein Ustvedt hvordan museenes organisasjonsprinsipper har endret seg de siste 

tretti årene236. Han drar frem Astrup Fearnley Museet i Oslo som et eksempel. I Astrup 

Fearnley Museets utstillinger Museum (2000) og Museum 2 (2001), som var basert på deres 

egen samling, ble kunstmuseet som en konstruert institusjon tematisert. Kunsten ble satt inn i 

teoretiserende sammenhenger som belyste museets tradisjonelle rolle. Ustvedt var selv kurator 

for disse utstillingene og Kunst 1. Dette eksemplet viser at det også hadde vært tematiske 

utstillinger av samlingene i et museum i Norge før Nasjonalmuseets Kunst 1. Fordi Astrup 

Fearnley Museet er en langt yngre privat institusjon som hovedsakelig formidler 

samtidskunst, ble det ikke like mange reaksjoner på disse utstillingene. Sune Nordgren var 
                                                
234 Ibid.:105. 
235 Den historiske europeiske kunsten befinner seg i National Gallery, og har derfor i større grad samme rolle i 
Storbritannia som Nasjonalgalleriet har i Norge enn det Tate Britain har.  
236 Ustvedt 2004. 



 87 

altså på ingen måte den første som presenterte en temabasert basisutstilling i Norge. Ideen om 

temabaserte utstillinger som Kunst 1 hadde som nevnt blitt gjennomført i enkelte av verdens 

mest kjente kunstinstitusjoner som MOMA og Tate Modern. Basisutstillingen ved Tate 

Modern er vel muligens den best kjente av disse to, da denne kunstinstitusjonen sverger til 

denne utstillingsteknikken og bruker den gjennomgående i hele sin basisutstilling.  

 

Med gjennomføringen av Kunst 1 forkastet Nasjonalmuseet alle de tradisjonelle museale 

verdiene som var så godt innarbeidet ved Nasjonalgalleriet. De skiftet fra en stedsspesifikk 

kronologisk utstilling til en temabasert utstilling der kronologien fikk mindre betydning. 

Hovedverkene fra Nasjonalgalleriets tidligere samling hadde fremdeles en fremtredende plass 

i den nye utstillingen, men mange av de andre og kanskje mindre kjente verkene ble 

magasinert237. Det var kun de mest kjente maleriene laget av kunstnere født før 1920 som fikk 

være med. Disse kunstverkene ble spredt rundt i de temabaserte salene og satt sammen med 

kunstverk fra det som tidligere var Museet for Samtidskunsts samling. Her ble kunstverk som 

var flere hundre år gamle satt opp mot nyere kunst og samtidskunst. Med dette ble det skillet 

som tidligere hadde blitt konstruert mellom Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst, 

raskt brutt ned. I intervjuet Absolutt Sune beskriver Nordgren oppgaven han ga sine kuratorer 

i anledning Kunst 1: ”Fortell norsk kunsthistorie fra i dag og 200 år tilbake i tid. Samtidig var 

det et moment å sette den norske kunsten i et internasjonalt perspektiv. Se norske maleri i en 

sammenheng”238. Det var denne oppgaven Øystein Ustvedt og Vibeke Petersen, kuratorene 

for den nye basisutstillingen Kunst 1, hadde i bakhodet da de satte den sammen. For å leve 

opp til sine forbilder måtte Kunst 1 bidra til innsikt i kunstens vesen og i kunstinstitusjoners 

rolle som konstruktør av den kunsthistoriske kanon, på samme måte som Tate Modern gjorde.  

 

I Kunst 1 var ikke den teoretiserende siden tydelig. Som vist er det viktig at en temabasert 

utstilling er fullstendig gjennomtenkt med et relevant motiv. Hvis disse to elementene ikke er 

tilstede, visner utstillingen bort. I Kunst 1 var det flere elementer som ikke hang sammen. I to 

av de største temasalene, sal 17 og 30/31, var det uendelig mange tråder å følge. Det var 

umulig å fange alle, og motivet kuratorene hadde for sammenstillingene forsvant helt. Slik 

forsvant også utstillingens muligheter til å problematisere seg selv. Det hele ble overfladisk 

og kan ikke sees på som noen annet enn et forsøk på å gjøre noe nytt. Det er også andre 

problemer som oppstår når man setter nytt og gammelt sammen. Dag Solhjell nevner i sin 

                                                
237 Med hovedverker menses de kunstverkene som blir omtalt i katalogen høydepunkter. 
238 Opedal 2005. 
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kritikk av Kunst 1 at sammenstillingen mellom gammelt og nytt kan vise seg å være lite 

givende på flere måter239.  Blant annet nevner han lysforhold. Han sier at eldre malerier er 

malt i dagslys eller stearinlys, og nyere malerier er malt i elektrisk lys. Nasjonalmuseet kunne 

ikke tilfredsstille malerier fra flere tidsepoker med den lyssettingen som museet hadde.  

 

Det at den tematiske tilnærmingsmåten ble tatt i bruk i Nasjonalmuseets basisutstilling, sendte 

et bestemt budskap. Hadde teknikken blitt brukt på en temporær utstilling, ville den vært 

lettere å gjennomføre. I en temporær utstilling velger man mer konkret ut de verkene man 

ønsker å benytte seg av. Man er ikke nødvendigvis pålagt å ta med visse kunstverk. En 

temporær utstilling har heller ikke den grunnleggende betydningen som en basisutstilling har. 

Et museums basisutstilling bør vise bredden til museet. Selv om utstillingen er temabasert, bør 

den fortelle en form for historie som skal gjøre de besøkende engasjerte, der målsetningen er 

at utstillingen skal formidle kunsten. Det er ikke alltid like enkelt når man samtidig ønsker å 

presentere noe nytt og ha et krav om bredde. Hvis Sune Nordgren kun hadde brukt disse 

organiseringsprinsippene i for eksempel Kyss frosken!, ville nok denne utstillingen ha møtt 

mindre motstand.  

 

Det oppsto også problemer i forhold til Tate Moderns basisutstilling. Kvaliteten på 

utstillingen i Tate Modern ble på mange måter holdt oppe av kunstverk som var på innlån. På 

en annen side gjorde disse innlånte kunstverkene det vanskelig å lage en utstillingskatalog, da 

kunstverkene i museet kontinuerlig ble byttet ut. Utstillingskatalogen var hovedsaklig preget 

av utfyllende tekster om de mer etablerte kunstnerne. De mindre kjente kunstnerne som det 

fra før av fantes lite litteratur på, ble ikke omtalt i samme grad240. Tate Moderns romplan var 

det som først og fremst ga en indikasjon på hvilken kunst man kunne finne i bygget. Korte 

tekster trykket på salenes vegger skulle gi en innføring, men de var ikke tilstrekkelig 

omfattende. Mangelen på utfyllende utstillingskataloger er felles for Tate Modern og 

Nasjonalmuseet. Nasjonalgalleriets store forskningsbaserte utstillingskataloger forsvant også i 

Nasjonalmuseet. Kunst 1. Guidebok: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design kan 

knapt beskrives som omfattende og har kun en kort innledning og en beskrivelse av de ulike 

temasalene. Det er ikke en utstillingskatalog. Det er en guidebok som man skulle bære med 

seg rundt i utstillingen.  

 

                                                
239 Solhjell 2005. 
240 Vaule 2003:108. 
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Nasjonalmuseet ønsket et tydelig brudd med utstillingskonvensjonene i Nasjonalgalleriet da 

de presenterte Kunst 1. Forandringene kunne også tyde på et ønske om å tenke kunsthistorie 

på en ny måte. De brutte kunsthistoriske linjene i salene var tydelige. Nasjonalgalleriets 

tidligere utstillinger lå fremdeles i hukommelsen til Nasjonalgalleriets faste brukere. Den nye 

basisutstillingen symboliserte en ny måte å tenke på. Ved å kaste ut den tradisjonelle 

opphengningsmåten, ga det nye Nasjonalmuseet et klart signal om at museumsinstitusjonen 

ønsket nytenkning. Nasjonalmuseet ville gå vekk fra det tradisjonelle og skape noe nytt, noe 

som hang tettere sammen med det nye stormuseets visjoner. De tidligere individuelle 

institusjonenes kjennetegn, i denne sammenhengen Nasjonalgalleriets, ble visket ut for å 

passe inn i en større helhet. Denne helheten var på mange måter for påfallende. Kuratorene for 

Kunst 1 måtte ha montert verkene for at de skulle fungere i en estetisk helhet. Selv om 

utvalget av kunstverk i mange tilfeller virket tilfeldig og uinteressant, var verkene montert 

etter tydelige estetiserende prinsipper. Som nevnt i kapittel 2 ble eksempelvis verkene i sal 

30/31 satt opp mot verk som hadde de samme fargenyansene. Disse estetiserende prisnippene 

var blant de fremste i modernismen. I slike estetiserende utstillinger blir de enkelte verkenes 

individuelle verdi på mange måter utslettet for å gå inn i en større helhet som et estetisk 

opplevelsesrom241. Nasjonalmuseet presenterte Kunst 1 med et ønske om nytenkning, men på 

grunn av den estetiserende modernistiskinspirerte opphengningen mistet utstillingen dette 

aspektet. Kunst 1 hang således på mange måter igjen i den første halvdel av 1900-tallet. Om 

kuratorene hadde sett bort fra en slik opphengingsmåte, kunne de kanskje ha oppnådd mer 

spennende og kontrastfulle sammenstillinger. Det var hovedsakelig to elementer som holdt 

Kunst 1 sammen, de hvite veggene og den estetiserende opphengsmåten. Men disse to 

aspektene var også med på å forhindre spennende sammenstillinger mellom kunstverkene. De 

hvite rommene fremmet på mange måter kunstverkenes individuelle egenskaper, men 

samtidig var de med på å forme utstillingen til en enkel enhet. Nasjonalmuseets hvite vegger 

skilte seg ut fra de fargerike rommene i Nasjonalgalleriet, men i en større kontekst er den 

nøytrale hvite kuben for lengst blitt et av museenes fremste kjennetegn, og var derfor på 

mange måter uinteressant242. 

 

                                                
241 Ponisot 2006:47. 
242 Meijers 2006:16. 
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Kronologien gjeninnføres  

Kunst 3 var en ny helomvending fra Nasjonalmuseets side. Utstillingen skiller seg sterkt fra 

den temabaserte Kunst 1. All samtidskunsten ble ført tilbake til Museet for Samtidskunsts 

lokaler, og kronologien ble gjenopprettet. Denne retretten kan tolkes som et svar på den 

massive kritikken som ble rettet mot Nasjonalmuseet i etterkant av Kunst 1. Etter at Langaard-

salen og Munch-salen ble gjenopprettet, sto de mange temasalene i Kunst 1 uten enkelte av 

hovedverkene, og Kunst 3 ble raskt stablet på bena.  

 

Flere tiltak ble satt i verk i forbindelse med inntredenen av Kunst 3 i Nasjonalgalleriets 

lokaler. En egen utstilling med eldre utenlandsk kunst ble presentert i salene for de temporære 

utstillingene i første etasje. Utstillingen som varte fra 7. oktober 2007 til 6. januar 2008, bar 

det konsise navnet Eldre utenlandsk kunst før 1915. Dette var en svært åpen tittel som på 

ingen måte tilførte utstillingen noe mer enn det å si sånn omtrentlig hva som befant seg inne i 

lokalet. Utstillingen viste frem Nasjonalmuseets egen samling av utenlandsk kunst, og 

stringensen i utstillingen var nettopp det at kunsten var utenlandsk. Flere av de utenlandske 

kunstverkene hadde gjennom Kunst 1 vært utstilt i andre etasje sammen med den norske 

kunsten. Både Kunst 3 og denne temporære utstillingen var et steg tilbake til en mye mer 

tradisjonell oppfattelse av museet lik det som hadde rådet ved Nasjonalgalleriet.  

 

Del 4: Edvard Munch 

Historiografi 

Det er interessant å se hvordan den nasjonale kunstformidlingen forandret seg idet 

Nasjonalgalleriet ble en del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Nedenfor 

fremgår det at formidlingen av Edvard Munchs kunst er et eksempel på dette.  

 

I Gardner’s Art Through the Ages blir Edvard Munch presentert som en av de store 

kunstnerne bak modernismen i siste halvdel av 1800-tallet. Han beskrives som en symbolist 

som hadde stor innflytelse på de tyske ekspresjonistene fra tidlig 1900-tall243. Gardner’s Art 

Through the Ages er et kjent referanseverk i kunsthistorisk sammenheng. Boken er på 1198 

sider og tar for seg kunstens utvikling fra steinalderen til postmodernismen. Kun de viktigste 

kunstnerne fra de ulike periodene er nevnt. Dette betyr at Edvard Munch ikke bare er en av 
                                                
243 Gardner et al. 2001:927. 
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Norges mest anerkjente kunstnere, han er også en internasjonalt ansett kunstner av størrelse. 

Siden Munch er en av få norske kunstnere som har oppnådd en slik internasjonal 

anerkjennelse, har han fått en spesiell plass i den norske kunsthistorien og også i 

Nasjonalgalleriet. Det finnes likevel mange forskjellige oppfatninger av Munchs liv som 

kunstner og privatperson. Den klassiske historien gjengis i Knut Bergs Norges Kunsthistorie. 

Her omtales Munch som en kunstner som var preget av sin strenge kristne oppdragelse og tap 

av familiemedlemmer. Andre har valgt å sette hans kunstneriske utvikling i sammenheng med 

oppdagelsen av den moderne bevisstheten i Europa rundt 1900, hvor flere elementer 

innvirket, for eksempel individets fremmedgjøring i forhold til samfunnet. 

 

Edvard Munch og hans søster Inger Munch donerte begge en rekke av Edvard Munch sine 

eiendeler til Oslo kommune ved sin død244. På grunn av disse gavene ble Munch-museet åpnet 

i 1963. Foruten en overveldende mengde kunstverk omfattet også gavene brev, dagbøker og 

annen dokumentasjon fra Munchs liv. Disse dokumentene var i lengre tid usystematisk lagret 

i Munch-museets arkiver. Da Munch-museet senere begynte å systematisere dette materialet, 

viste det seg at det ikke var hold i tidligere konklusjoner i forskningslitteraturen på flere 

områder245. Enkelte av de udaterte uttalelsene kunne vært skrevet tretti år senere enn først 

antatt. Dette førte til at uttalelser som var knyttet til diverse malerier var misvisende fordi 

Munchs intensjon med det ferdige maleriet sannsynligvis var en annen enn den han hadde da 

han malte dem. I artikkelen Edvard Munchs Livsfrise: struktur, kontekst og kritikk fra 2004 

belyste Erik Mørstad dette problemet. Han mente feildateringen av dokumentasjonen i stor 

grad har farget forskningslitteraturen som omhandler Munch. Mørstad påpekte at Munchs 

uttalelser i enkelte tekster ble tidfestet flere tiår tidligere enn det som faktisk har vist seg å 

være tilfellet. Videre sier han: ” At Munchs intensjoner også blir utlagt på dette sviktende 

grunnlaget, legger ytterligere tvil til slutningene [i forskningen]”246. Mørstad mente også at 

Munchs dagbøker ikke kunne kategoriseres som selvbiografiske opptegnelser. Dagbøkene 

fremsto for han som: ” halvlitterære ytringer som bearbeider et personlig erindringsstoff”247. 

På basis av dette begrenser Mørstad selv bruken av utdaterte kilder i sin forskning. Hans 

artikkel omhandler først og fremst Munchs livsfrise prosjekt, men mer generelle spørsmål om 
                                                
244 Edvard Munchs testamentariske gave til Oslo kommune omfattet rundt 1100 malerier, 15500 grafiske blad 
fordelt på 700 motiver, 4700 tegninger, samt seks skulpturer. I tillegg kom nesten 500 trykkplater, 2240 bøker, 
notatbøker, dokumenter, fotografier, verktøy, rekvisita og møbler. Munchs omfattende brevsamling ble senere 
testamentert til museet av hans søster, Inger Munch, sammen med et betydelig antall originalverker, særlig fra 
1880-årene. (Munch-museet (b)) 
245 Museet jobber fremdeles med dette systematiseringsarbeidet i dag. 
246 Mørstad 2004:123. 
247 Ibid.:122. 
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Munchs selvforståelse blir også berørt. På spørsmål om Munch anså seg selv som fransk, 

norsk eller tysk skriver Mørstad:  

 
Spørsmålet er hvor langt Munch var kommet i sin profilering som kunstner, før han bosatte seg i Berlin høsten 

1892. Selv var Munch påpasselig med å minne om at hele hans kunstnerskap i alminnelighet og Livs- frisen i 

særdeleshet hadde sin opprinnelse i hjembyen Kristianias bohemmiljø. […] Det faller heller neppe vanskelig å 

argumentere for at Krohgs bilder og Gerhard Munthes dekorative stil har satt minst like dype spor i Munchs 

kunst som kunst av Klinger, Puvis de Chavannes eller andre relevante kunstnere. Den norske kunstens betydning 

for Munchs utvikling som kunstner er sannsynligvis underdrevet. Den internasjonale sammenhengen er en 

selvfølgelig forutsetning om man vil forstå Munchs bilder og posisjon248. 

                Erik Mørstad (2004) 

 

Mørstad mente altså at Munch sannsynligvis var like påvirket av norske kunstnere som 

franske og tyske, og at om man derfor må ha kjennskap til begge sidene om man vil studere 

Munch. Under vil standardversjonen av Munchs kunstneriske utvikling følge, slik den er 

gjengitt i Knut Bergs Norges Kunsthistorie, dette for å vise enkelte av hans reiser og 

forbindelser til andre kunstnere.  

 

Edvard Munch hadde lite formell utdannelse. Han fikk sin virkelige utdannelse gjennom det 

unge men aktive kunstmiljøet i 1880-årenes Kristiania. Inspirasjonen fikk han fra sine 

jevnaldrende og de eldre hjemvendte kunstnerne249. I 1885 dro Munch for første gang til 

Paris. Denne turen gjorde sterkt inntrykk på ham, og han fikk øynene opp for annet enn 

naturalismen og friluftsmaleriet i Norge. Da han kom hjem igjen til Norge etter tre uker, malte 

han Det syke barn, Dagen derpå og Pubertet250. Dette var et vendepunkt i hans kunstnerskap. 

Munch er kjent for å bruke de samme motivene flere ganger, og ulike versjoner av disse 

motivene er å finne i Nasjonalgalleriets samling. Munch begynte å fremme de 

uttrykksbærende elementene i kunsten sin251. Stemningen ble det viktigste, og grunnvollen i 

Munchs kunstnerskap var ekspressiviteten252. I 1889 holdt Edvard Munch sin første 

                                                
248 Ibid.:148-149. 
249 Berg 1981:229. 
250 Munch malte i serier, det finnes derfor flere malerier med samme motiv. Nasjonalmuseet har disse maleriene i 
sin samling; Det syke barn (1885-86), Dagen derpå (1894-95) og Pubertet (1894-95). Videre vil mange av 
maleriene omtales uten årstall på grunn av dette, jeg er ikke alltid sikker på hvilke versjoner som blir omtalt i 
referanselitteraturen. I de tilfellene der verk fra Nasjonalgalleriets samling blir nevnt er produksjonsåret satt inn.  
251 Berg 1981:229. 
252 Ibid.:232. 
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separatutstilling i Norge. Utstillingen fikk blandede reaksjoner253. I etterkant fikk han et treårs 

statsstipendium og reiste høsten 1889 til Paris.   

 

Frem til 1909 bodde Munch i utlandet. Han levde et omflakkende liv som tærte sterkt på helse 

og nerver. Kun om sommeren vendte han tilbake til Norge for å være i Åsgårdstrand. De 

første årene han bodde i Paris var preget av rastløshet. Man kan finne inspirasjon fra en rekke 

neo-impresjonister som Toulouse-Lautrec, Degas, Carriere, Gauguin, van Gogh, Ensor, 

Wistler og mange flere254.   

 

Det neste skrittet i Munchs utvikling kan man se i hans verk Melankoli255. Dette maleriet er 

det første med et nytt formspråk der detaljene utelukkes og helheten teller. En dyp romfølelse 

skapes av bølgende linjer. Bildet viser ikke en handling, det viser en sinnsstemning.  

Høydepunktet for denne perioden kom med Skrik i 1893256. Dette verket regnes som 

grunnsteinen innenfor den ekspresjonistiske retningen i kunsthistorien. I Norge har både 

Munch-museet og Nasjonalgalleriet et Skrik-maleri.  

 

I 1892 stilte Munch ut sine verker på Verein Berliner Künstler-utstillingen. Denne utstillingen 

ble en skandale, og det markerte Munch som en del av den Europeiske avantgarde. Etter hvert 

utviklet Munch ideen om Livsfrisen som han i senere tid skulle bli svært kjent for. Navnet 

Livsfrisen fikk disse maleriene ikke før i 1918, selv om de ble utstilt under tittelen Eine Liebe 

i 1893. Livsfrisen er en løs syklus av innholdsmessig beslektede bilder. Kjente verk som 

Stjernenatt, Stemmen, Vampyr, Madonna, Skrik, Angst, Døden i sykeværelset, Aske, Kvinnen i 

tre stadier, Sjalusi, Rødt og Hvitt hører til i Livsfrisen. Utover hele 1890-årene fortsatte han å 

lage verker som gikk inn i denne syklusen. Det siste var Livets dans fra 1899-1900. I 1912 ble 

Munch tildelt en egen sal ved Sonderbundutstillingen i Köln, og ble slik sidestilt med 

kunstnere som Cezanne, Gaugain og Van Gogh. 

 

                                                
253 Utstillingen møtte mest forståelse hos kunstnerkollegaer og de mer seriøse kunstinteresserte (Ibid.:233) 
254 Ibid.:233-34. 
255 Ibid.:236. 
256 Ibid. 
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Presentasjonen av Edvard Munchs verker i Nasjonalgalleriet 

Nasjonalgalleriet var den første offentlige kunstinstitusjonen som kjøpte inn Edvard Munchs 

kunstverk. Det første verket Natt i Nizza (1891) ble kjøpt i 1891 for 200 kroner257. Museet ble 

med tiden innehaver av en av de største samlingene av Munchs kunstverk fra ung alder frem 

til 1920258. Før sammenslåingen inneholdt Nasjonalgalleriets samling over 58 verker259. I 

Norge kan bare Munch-museet og Bergen Kunstmuseum sine samlinger sidestilles med dette. 

Gjennom gaver og innkjøp hadde Nasjonalmuseet allerede i 1910 skaffet seg flere hovedverk 

fra perioden 1880-90. Munch var på denne tiden den samtidskunstneren som var representert 

med flest verker i museets samling med hele 22 malerier. Direktør Jens Thiis var en av 

pådriverne for innkjøpene260. Da museet i 1909 ble tildelt Olaf Schous gave som blant annet 

inneholdt malerier fra Munch, fikk Thiis selv komme til Sinsen Hovedgård der Schou bodde, 

og ta ut de bildene han ønsket261. Sal 24 var ennå ikke bygget på dette tidspunktet og Thiis 

måtte henge maleriene i en annen sal [Bilde nr. 20]. 

 

I 1927 ble hele andre etasje av Nasjonalgalleriet ryddet for å gi plass til en retrospektiv 

utstilling med 300 malerier, tegninger, akvareller og grafikk av Munch262. Det ble den største 

utstillingssuksessen i museets historie til da med 31.000 besøkende263.  Utstillingen var satt 

sammen av Nasjonalgalleriets egne verker, men var også basert på innlån fra andre museer og 

privatpersoner264. På denne tiden var Munch 63 år og var også selv til en hvis grad behjelpelig 

med egne utlån. Utstillingen var først blitt arrangert i Berlins Nasjonalgalleri og var der en 

stor suksess265. Ludwig Justi, direktøren for Nasjonalgalleriet i Berlin, ryddet en fløy i museet 

for å få plass til 250 av Munchs verker266. I den norske utstillingskatalogen er det poengtert at 

Oslo på denne tiden fremdeles savnet en god utstillingsbygning. For å kunne gi ”vor 

malererkunsts store mester”267 den samme utstilling som man hadde hatt i Berlin, ble hele den 

andre etasjen i Nasjonalgalleriet ryddet. Utstillingen ble ikke møtt med protester på noe hold. 

                                                
257 Nasjonalgalleriet 1989:5. 
258Nasjonalgalleriets innkjøpsbudsjett har alltid vært begrenset, og etter hvert som Munchs kunst steg i pris ble 
museet helt avhengig av gaver og donasjoner. Av de 58 maleriene i Nasjonalgalleriets samlinger er 36 gaver. De 
største donasjonene kom fra Olaf Schou i perioden 1909 til 1915 og av Charlotte og Christian Mustad i 1937og 
ved testamente av 1959, innlemmet i samlingen i 1970 (Ibid.) 
259 Ibid. 
260 Ibid.:11. 
261 Harbo 2006.  
262 Nasjonalgalleriet 1989:12. 
263 Ibid. 
264 Nasjonalgalleriet 1927:7. 
265 Ibid.:3. 
266 Schacht 1927:70. 
267 Nasjonalgalleriet 1927:4. 
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Både pressen og kunstnerne i Norge sluttet seg til den. I utstillingskatalogen fremgår det at 

Edvard Munch ikke alltid hadde blitt møtt med stor forståelse i sitt eget land, og at ”Et genis 

opreisning er altid en vakker geste av et folk, selv om den kommer sent!”268. Munch ble også 

spådd en fremdeles lovende karriere i sine senere år269.  

 

Det er ikke urimelig å anta at monteringen i Nasjonalgalleriet lignet den som ble brukt i 

Tyskland. I den norske katalogen er det tyske forordet gjengitt, her står det at; ”Fem 

selvportretter av Munch, hængt side om side i samme rum viser hans ansigtstræks 

utviklingshistorie. Det ældste og det sidste, det ene hængt over det andet, gjengir hans hode i 

omtrent samme stilling, men med meget forskjellig uttrykk og stemning […] Ellers er 

utstillingen i det hele hængt etter rent kunstneriske synspunkter: man har villet lade hvert 

billede virke bedst mulig og i harmoni med sitt naboskap og gi hvert rum en bestemt holdning 

i tempo og farve”270. I en norsk anmeldelse av den tyske utstillingen blir det gitt ytterligere 

beskrivelser av de utstilte Munch-maleriene. Anmeldelsens forfatter, Roland Schacht, påpekte 

at siden Munchs malerier ofte er malt i serier, burde ikke bildene nødvendigvis henges opp 

etter tema. Utstillingen kunne i så fall virke ensformig. Samtidig skrev han at om temaene ble 

blandet for mye, ville utstillingen bli rotete. Munchs malerier trengte i følge Schacht god plass 

når de ble hengt opp. Det fikk de i Tyskland, og disse problemene ble unngått271. En sal viste i 

følge Schacht manndommens stordåd. Her kunne man finne maleriene Pubertet og 

Lendemark, et stort bilde av søsteren, en rekke nattmotiv fra 1890-årene, flere legemsstore 

mannsportretter fra 1901 til 1906 samt forskjellige versjoner av pikene i Åsgårdstrand272. Det 

virker som om museet la vekt på det estetiske i salene, der malerienes uttrykk og farger skulle 

passe hverandre i en form for tematisk kronologi. Grafikken ble skilt ut fra maleriene i salene. 

Det var for eksempel et eget kabinett for kobberstikk273. Hver sal og hvert kabinett belyste 

forskjellige sider av hans kunst. Utstillingen skulle dekke hele Munchs virke. Edvard Munchs 

separatutstilling i Nasjonalgalleriets andre etasje sier litt om den posisjonen Munch etter hvert 

fikk i den norske kunsthistorien og i Nasjonalgalleriet.   

 

 

 
                                                
268 Ibid.:5. 
269 Ibid.:7. 
270 Ibid.:12. 
271 Schacht 1927:72. 
272 Ibid.:74. 
273 Ibid.:70. 
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Bilde 20: Fotografi av Thiis opphengning av Munchs verker omkring 1920, før Munch fikk sin faste sal. 
Kunstverkene henger svært tett slik skikken var på den tiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 21: Jens Thiis; Opphenging av Munchs bilder etter en ominnredning i 1932, på fondveggen i nærmeste sal 
malerier av Ludvig Karsten. Her henger maleriene med litt større mellomrom enn de hadde gjort tidligere, men 
de henger fortsatt i høyden. 
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Bilde 22: Munchsalen rett før sammenslåingen. Tone Skedsmos montering med røde vegger. 

 
Nasjonalgalleriet ervervet med årene flere av de mest sentrale verkene i Munchs 

kunstnerskap274. Etter hvert fikk galleriet plassproblemer, og ikke alle Munchs verker kunne 

stilles ut på en tilfredsstillende måte. Først i 1937 ble Nasjonalgalleriets Munch-sal etablert275. 

Sal 24 i Nasjonalgalleriets bygning hadde siden den gang vært viet Munch alene. I det 

tidligere nevnte oversiktsverket Høydepunkter fra 2002 var Edvard Munch den eneste 

kunstneren som ble tildelt en hel side. Dette kapittelet kan sidestilles med Munch-salen i 

Nasjonalgalleriets bygning som en hyllest til ”den store eneren i norsk kunst”276. Flere av 

museets direktører, Jens Thiis, Sigurd Willoch, Knut Berg og Tone Skedsmo, har alle hatt en 

egen opphenging av Munchs verker i sal 24 277.  Salen forandret seg litt gjennom disse årene, 

for eksempel fargen på veggen og hvor tett bildene hang [Bilde nr. 20, 21 og 22]. Under Tone 
                                                
274 I tillegg til de verkene jeg allerede har nevnt man kan nevne Forfatteren Hans Jæger (1889), Vår (1889), Rue 
Lafayette (1891), Melankoli (1892), Skrik (1893), Madonna (1894-95), Aske (1894), Selvportrett med sigarett 
(1895), Livets dans (1899-1900), Pikene på bryggen ca (1901), Eventyrskogen ca (1903), og Mannen i kålåkeren 
(1916).  
275 Harbo 2006. 
276 Nasjonalgalleriet 2002:16. 
277 Harbo 2006. 
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Skedsmos direktørperiode ved Nasjonalgalleriet fra 1995 til 2000 var for eksempel veggene 

dypt røde278. Den lange tradisjonen som ga Munch en egen sal, tok slutt med Nasjonalmuseets 

utstilling Kunst 1.  

 

Kunst 1 og Kunst 3 

I forbindelse med åpningen av Kunst 1 uttalte Sune Nordgren: ”Munch-rommet var et 

mausoleum. Utstillingen skal ikke være en gravplass, men leve”279. Det var mange som la 

merke til denne uttalelsen, og den ble ofte brukt i debatten rundt utstillingen. Det man 

imidlertid må merke seg er at Nordgren ikke rettet denne kritikken mot Munchs kunst, men 

mot salen i seg selv. Nordgren mente at Munch hadde hatt en alt for dominerende rolle i 

Nasjonalgalleriet og den norske kunsten generelt. Han var enig i at Munch var en stor 

kunstner, men han mente det var negativt at hans storhet overskygget andre kunstnere som 

burde bli viet mer plass 280. 

 

Den tidligere Munch-salen, sal 24, het i Kunst 1 Oppbrudd. Salen forble på mange måter 

Munchs hovedsete [Bilde nr. 15]. Totalt var det femten verker av Munch i Kunst 1. Til 

sammenligning var det bare tre verker av Johan Christian Dahl. Så Munchs kunst ble også satt 

høyt i Kunst 1. I sal 24 var Munch representert med fem verker; Skrik (1893), Livets dans 

(1899-1900), Madonna (1894-95), Aske (1894), Pubertet (1894-95) og Badende gutter (ca. 

1895). Disse verkene er blant de mest kjente verkene fra Munchs tidlige år fra 1880 frem til 

1920. Sammen med Munchs kunst hang kunstverk fra kjente internasjonale navn som Edgar 

Degas, Pablo Picasso, Gustave Courbet, Paul Gauguin og Paul Cézanne. Den norske 

kunstneren Halfdan Egedius var også representert i salen med maleriet Spill og dans fra 1896. 

For en kunsthistoriker fremsto det som selvfølgelig at kunstnerne som var representert i salen, 

var en del av den gryende modernismen rundt overgangen til 1900-tallet. Men selv om 

kunstnerne var innforstått med hverandre representerte de svært forskjellige retninger. Det var 

også en viss kvalitativ forskjell mellom de utstilte kunstverkene. De nevnte verkene av Munch 

er blant de mest sentrale fra hans kunstnerskap. Det samme kan ikke sies om Pablo Picassos 

Mann og kvinne (1903).  Munchs Skrik (1893) er et verdenskjent kunstverk. Skulle man stilt 

ut et av Picassos verker med samme betydning i hans kunstnerskap, måtte det eksempelvis ha 

vært Les Demioselles de’Avignon (1907). Dette var selvfølgelig ikke et alternativ. 
                                                
278 Ibid. 
279 Sørheim 2005. 
280 Opedal 2005. 
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Nasjonalmuseet måtte ta utgangspunkt i sin egen samling når de skulle sette sammen Kunst 1. 

Munchs verker ble dermed satt opp mot verker på ett annet kvalitativt nivå. Når Munchs 

malerier var av hans beste og de andre kunstnernes malerier var representative for deres 

kunstnerskap, men ikke høydepunkter i deres karrierer, kan det hevdes at Munchs kunstverker 

ble stilt i et feil lys. Linjene kuratorene ønsket å dra mellom Munch og andre internasjonale 

storheter ble derfor på mange måter litt skjeve. Men det kan også være at det var nettopp 

denne effekten kuratorene ønsket å få frem. Hvis verkene fra de andre kunstnerne var av 

lavere kvalitativt nivå enn Munchs, ville hans kunst fremstå med større verdi. Slik kan 

kuratorenes grep ha vært med på å opphøye Munch til et nytt nivå. 

 

Munch foretrakk selv at hans malerier skulle vises i separatutstillinger. Han likte ikke store 

mønstringer hvor kunstverk ble satt opp mot hverandre for å gi en dekorativ virkning. Han 

ville at utstillingene skulle fortelle noe281. Skandaleutstillingen ved Verein Berliner Künstler i 

1892, ble gjenåpnet noen uker senere i et nytt lokale. Det ble tatt bilder fra denne utstillingen, 

og i dem kan man se at tegningene og grafikken var festet direkte på veggen med tegnestifter, 

noen malerier var uten rammer, og monteringen i rommet var mer eller mindre kaotisk. Erik 

Mørstad skrev at; ”Det er holdepunkter for å hevde at bildene ble behandlet på dette viset med 

viten og vilje og at Munch opponerte med hensikt mot estetiseringen av utstillingsmediet”282. 

Opphengingen i Kunst 1 fulgte klart estetiserende prinsipper. Med utgangspunkt i dette er det 

trolig at Munch ikke ville ha godtatt denne opphengningen av bildene sine i Kunst 1. På den 

andre siden forsøkte kuratorene for Kunst 1 å skape forbindelser mellom kunstnerne som var 

representert. Det er mulig at Munch ville hatt forståelse for en slik tankemåte.  

 

I sal 23 Det moderne liv ble Munchs verker hovedsaklig stilt opp mot verker av andre 

samtidige norske kunstnere som Christian Krogh, og Harriet Bacher [Bilde nr. 23]. Edouard 

Manet var også representert med to verk i salen. Sammenstillingen mellom Munch og Krogh 

var naturlig. Krogh fungerte som en av Edvard Munchs veiledere i ung alder, og Munch 

hadde et preg av Kroghs realisme i sine tidlige malerier. Harriet Bacher hadde et naturalistisk 

utgangspunkt, men i likhet med Munch var hun innom den mer impresjonistiske retningen i 

løpet av sin kunstnerkarriere. Edouard Manet hadde også denne overgangen i sitt 

kunstnerskap. Han begynte med en realistisk holdning og var deretter med på å utvikle den 

impresjonistiske teknikken. Derfor fant man alt fra Christian Kroghs Albertine på politilegens 

                                                
281 Mørstad 2004:130. 
282 Ibid.:132. 
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venteværelse (1885-87) til Mme Manet i vinterhagen (1876-79) i denne salen. Munchs 

Malerier Forfatteren Hans Jæger (1889) og Rue Lafayette (1891) passet bedre inn rent 

stilistisk og kvalitativt i denne salen enn de andre maleriene gjorde i sal 24.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 23: Sal 23 Det moderne liv i Kunst 1. Fra venstre; Christian Krogh Albertine i politilegens venteværelse 
(1885-87), Edvard Munch Forfatteren Hans Jæger (1889), Rue Lafayette (1891) og Kunstnerens søster Inger 
(1892), Edouard Manet Mme Manet i vinterhagen (1876-79). 

 

I de andre salene av Kunst 1 ble Munchs verker hovedsakelig satt opp mot hans samtidige 

kunstnerkollegaer. Noen plasser fungerte sammensetningene bedre enn andre. En av disse 

salene skilte seg ut, sal 27 Det sårbare mennesket. Ikke fordi sammenstillingene i salen var 

spektakulære, men på grunn av oppstyret den forårsaket [Bilde nr. 24]. Maleren Karl Erik 

Harr rettet sterk kritikk mot sal 24 og 27. Han sa; ”Det er et idiotisk påfunn at «Syk pike» er 

plassert i et trangt og lite rom hvor temaet er sykdom. Det er tilnærmet skandaløst. Maleriene 

i det rommet er praktfulle hver for seg, men sammenstillingen er svært uheldig”283.  

 

I sal 27 Det sårbare mennesket var Munch representert med 2 malerier, Vår (1889) og Det 

syke barn (1885-86). Maleriene har det samme temaet, en syk pike med hodet på en pute, men 

maleriene har et noe ulikt bildeuttrykk. Sammen med Munchs malerier hang Christian Kroghs 

maleri Syk pike (1880-81) og Ludvig Karstens Tæring (1907). Temaet for sal 27 Det sårbare 

                                                
283 Sørheim 2005. 
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mennesket kom frem gjennom motivene i maleriene. Sammenstillingen av Munchs og Kroghs 

verker var givende av flere grunner. Munch har selv karakterisert Det syke barn som en av 

grunnsteinene i sitt virke284. I dette bildet kan vi se hvordan Munch gir uttrykk for en dypt 

personlig opplevelse, hans søster Johanne Sofies død. Munch malte ikke her en levende 

modell, men baserte malerier på minner fra 1877 da han var 14 år gammel og opplevde at 

hans søster døde av tuberkulose. Dette var på denne tiden en helt ny kunstnerisk 

problemstilling Han ville ikke bygge bildet på virkeligheten, men på en opplevelse285. Kroghs 

Syk pike bærer mange likhetstrekk når det kommer til valg av motiv. Men hans følelsesliv 

kommer ikke til uttrykk i malemåten. Begge pikene er plassert langt frem i bilderommet, de 

sitter også i lignende stillinger. Sammenstillingene var fruktbare og på ingen måte skandaløse. 

Som nevnt i kapittel 2 var Munch og Karsten bekjente, og begge var svært opptatt av de 

koloristiske elementene i sine malerier. Munch og Karsten sine verker ble også stilt sammen i 

Nasjonalgalleriet [Bilde nr. 21]. I et fotografi som viser monteringen i en sal under Jens Thiis 

direktørtid ser man Karstens Tæring gjennom døråpningen fra salen der Munchs verker 

henger. Når man sto i salen kunne man faktisk se Det syke barn og Tæring samtidig.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 24: Sal 27 Det sårbare mennesket før omrokkeringen. Fra venstre; Christian Krogh Syk pike, Edvard 
Munch Det syke barn, Ludvig Karsten Tæring, og Edvard Munch Vår. 

 

Da Munch-salen ble gjenopprettet, ble Munchs verker flyttet ut av sal 27 [Bilde nr 25]. Som 

erstatning ble Sven Jørgensens Arbeidsløs (1888) flyttet inn. I det dette bildet ble ført inn i 

salen fikk tittelen en ny betydning. Det dreide seg ikke lenger bare om menneskets sårbarhet 

overfor sykdom og død. Menneskers oppganger og nedganger i livet ble også relevant. Dette 

behøvde ikke å være negativt. I den nye monteringen ble Kroghs maleri Syk pike plassert 

                                                
284 Berg 1981:229. 
285 Ibid. 
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alene på den hvite midtveggen. Veggen er ikke særlig stor, men det forholdsvis lille maleriet 

av Krogh virket svært underdanig når det hang der alene flankert av to malerier som var mye 

større. Dette resulterte i en nærmest ikonlignende opphenging av verket. Rommet virket også 

uproporsjonalt på grunn av dette. De to andre verkene dominerte salen og knuste Kroghs 

maleri. Dette skjedde på tross av at bildet ble gitt stor plass. Her ser man altså at resten av 

basisutstillingen i enkelte saler led under gjenetableringen av Munch-rommet. Trådene som 

holdt Kunst 1 sammen forsvant i stor grad da nyetableringen ble gjort. Kategoriene var i 

utgangspunktet smale nok fra før. Da enkelte av de verkene som originalt hang i salene 

forsvant, ble det som knyttet verkene til temaene ytterligere forstyrret.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 25: Sal 27 Det sårbare mennesket etter omrokkeringen. Ludvig Karsten Tæring 1907, Christian Krogh Syk 
pike 1880-81, Sven Jørgensen Arbeidsløs 1888. 

 

Opphengingen av Christian Kroghs Syk pike i Kunst 3 kan også nevnes [Bilde nr. 26]. Kroghs 

maleri hang i sal 28 i Kunst 3. Det ble plassert mellom vinduet og døren på en smal vegg 

mellom et brannslukningsapparat og en stol beregnet for museumsverter. Plasseringen gir 

uttrykk for en nedprioritering i forhold til den posisjonen som verket hadde ved siden av 

Munchs Det syke barn i Kunst 1. Denne opphengingen av verket er ikke blitt omdiskutert i 

media.   
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Bilde 26: Sal 27 Kunst 3. Christian Kroghs Syk Pike. 

 

I Kunst 3 ble Munchs kunstnerskap ført tilbake til den posisjonen som det hadde i 

Nasjonalgalleriet. Dette trekket er interessant på grunn av den signaleffekten dette førte med 

seg. Det var mange gode grunner til å gjenopprette Munch-salen. Munchs malerier passer 

eksempelvis alltid inn blant sine egne. Kanskje passet mange av maleriene bedre inn her enn 

sammen med malerier av mindre kvalitet produsert av andre store mestere. En annen positiv 

faktor med salen er at man kan følge Munchs maleriske utvikling gjennom bildene, fra det 

syke barnet til bonden i åkeren. Derfor er denne salen, som Nordgren valgte å kalle et 

mausoleum, på mange måter rettferdiggjort av seg selv. Gjennom opphengingen i sal 24 kan 

man tydelig se progresjonen i Munchs kunstnerskap. Den kronologiske opphengsmåten har 

klare pedagogiske fordeler. De besøkende kan selv se på titler og årstall og se hvordan Edvard 

Munchs kunstnerskap utviklet seg.  

 

Munch-museet 

Munch-museet i Oslo er innehavere av den største samlingen med Munchs kunstverk. Munch-

museet har ingen fast utstilling. Utstillingspolitikken er slik at det til en hver tid skal være 

kjente verk av Munch opphengt i utstillingen, men konteksten disse verken plasseres i endres 

kontinuerlig i de ulike utstillingene. Disse utstillingene har til hensikt å vise nye sider ved 
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Munchs kunstnerskap. Munchs kunst har i Munch-museet både blitt sammenstilt med 

kunstnere fra hans egen tid, personer som kan ha inspirert han, personer han har inspirert og 

samtidskunst. Så Munch-museet, den kunstinstitusjonen som har best kjennskap til Edvard 

Munchs liv og virke i verdenssammenheng, har i lengre tid gjort det som Nasjonalmuseet 

gjorde under Kunst 1.  

 

I utstillingen Livskraft - Vitalismen som kunstnerisk impuls 1900-1930 som ble vist ved 

Munch-museet i perioden 17. februar 2006 til 17. april 2006, ble Munchs verker 

sammenlignet med kunstnere fra hele Norden i en temabasert utstilling. Her var det spesielt 

Munchs vitalistiske malerier som ble vist sammen med andre kunstnere fra Norge, Sverige, 

Danmark og Finland. Tanken var at; ”Utstillingen vil utforske nye perspektiver på Munchs 

kunst innen en nordisk kontekst, der ulike syn på forholdet mellom natur og menneske, 

mellom kjønn og kropp, mellom individuell og kollektiv/nasjonal helse samt tidens 

nasjonsbygging kan belyses”286. Dette er ikke den eneste utstillingen hvor Munchs verker ble 

satt i ett nytt lys. Det ble også holdt en utstilling der hans kunstnerskap ble belyst gjennom 

den tyske ekspresjonistiske kunstnergruppen Die Brücke. Dette ble gjort i utstillingen 1905-

1935 Ekspresjon! som Munch-museet hadde fra 14. oktober 2005 til 8. januar 2006.  I 

perioden 2. november 2002 til 19. mars 2003 hadde Munch-museet en utstilling som hadde 

flere likhetstrekk med sal 24 i Kunst 1. I utstillingen Picasso, Braque, Léger og Gris fra 

Moderna Museet i Stocholm ble Munch sammenlignet med disse kubistene287. Museet lånte 

verkene i forbindelse med ombyggingen ved Moderna Museet i Stockholm. Her ble altså 

Munch sammenlignet med Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger og Juan Gris. 

 

Det kan selvfølgelig nevnes at Munch-museet i sommersesongene som oftest viser Highlights 

utstillinger av de aller mest kjente verkene fra Munchs kunstnerskap. Dette er kunst som 

turister ofte reiser til Oslo for å se. De tilreisende ville blitt skuffet om de ikke fikk se Munchs 

Skrik henge på veggen. Dette momentet var også et viktig poeng i debatten rundt 

gjenetableringen av Munch-salen. Men det var altså ingenting revolusjonerende ved det som 

ble gjort i Nasjonalgalleriets lokaler, i alle fall ikke når det kommer til de nevnte 

sammenstillingene av Munchs kunstnerskap.  

 

                                                
286 Munch-museet(a). 
287 Munch-museet (c). 
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I denne sammenhengen kan en svært viktig problemstilling belyses; Hvorfor ble det så mye 

oppstyr rundt Nasjonalmuseets endringer i sal 24 i forbindelse med basisutstillingen Kunst 1? 

Alt som ble gjort i Kunst 1 var blitt gjort før – både i forskningslitteraturen og i utstillinger. 

Kanskje dette spørsmålet kan finne svar i de tre foregående delkapittelene. For det første har 

Edvard Munch høy status som et nasjonalt ikon. Med oppløsningen av Munch-salen forsvant 

et av de mest tradisjonsrike visningsstedene for hans kunst. For det andre mente enkelte at 

Munchs malerier i Kunst 1 ble stilt ut i en for lite gjennomtenkt kommersiell kontekst, og at 

det ikke var gode nok grunner til å oppløse denne salen. For det tredje skal det ikke utelukkes 

at enkelte reagerte på bruddet med kronologien i sal 24, og at det ble ansett som et problem at 

Munchs kunst ble blandet med andres.  
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KONKLUSJON  

Som nevnt i innledningen er det ikke alltid like enkelt å dokumentere hendelser som ligger 

nært opp til samtiden. Men med utgangspunkt i de foregående undersøkelsene er det mulig å 

dra noen slutninger om Nasjonalgalleriet og Norges nye nasjonalmuseum. 

 

Nasjonalgalleriet var i sin tid en av de mest betydningsfulle institusjonene i konstruksjonen av 

en nasjonal identitet i Norge. Museet var blant annet med på å skape en visuell kulturell 

samhørighet. Museet bestemte hvilke kunstnere som gjorde seg fortjent til en plass i den 

nasjonale kulturarven, og med tiden utgjorde samlingen kjernen i den norske kunsthistorien. 

Thiis, Willoch og Berg var Nasjonalgalleriets mest markante direktører. Disse tre var 

kunsthistoriske forskere som tok denne kunnskapen med seg i sine direktørstillinger. Derfor 

hadde de tradisjonelle museumsfaglige aspektene høy prioritet ved Nasjonalgalleriet. 

Utstillingen i salene i andre etasje var de mest tradisjonsrike, og her skulle de besøkende bli 

presentert for de brede utviklingstrekkene i den norske kunsthistorien. Det var perioden fra 

Johan Christian Dahl til Edvard Munch som var den viktigste. Den internasjonale kunsten var 

skilt ut fra den norske, og samtidskunst var ikke høyt representert. Utstillingen i 

Nasjonalgalleriet var ikke nødvendigvis tilrettelagt på en pedagogisk måte. Den kunne 

eksempelvis være vanskelig å lese for en alminnelig besøkende på grunn av lite tilgjengelig 

informasjon i salene. Nasjonalgalleriets direktører mottok kritikk for sitt konservative 

kunstsyn utover 1900-tallet, men utstillingen sto mer eller mindre uforandret helt fram til 

sammenslåingen til Nasjonalmuseet i 2003. Navnet den nye institusjonen ble gitt – 

Nasjonalmuseet – indikerte klart og tydelig en videreføring av det nasjonale aspektet som 

Nasjonalgalleriet hadde ivaretatt, men dette skjedde ikke i praksis.   

 

Sune Nordgrens tiltredelse som direktør ved Nasjonalmuseet markerte et regimeskifte på 

kunst- og kulturarenaen i Norge. Nordgren hadde ledet store prosjekter i utlandet, og det var 

høye forventninger knyttet til hans inntreden som leder for Nasjonalmuseet. På kort tid klarte 

Nordgren å bryte ned strukturene som Thiis, Willoch og Berg hadde bygget opp. Nordgren 

hadde en helt annen forståelse av og tilnærmning til kunstbegrepet enn sine forgjengere. Selv 

om Nordgren hadde dyktige kunsthistorikere blant sine ansatte lå bestemmelses- og 

delegeringsansvaret i hans hender. På grunn av de resursskrevende utstillingene ble 

eksempelvis den kunstfaglige forskningen nedprioritert. Nasjonalgalleriets forskningsbaserte 
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utstillingskataloger forsvant i det Nasjonalgalleriet ble en del av Nasjonalmuseet. Nordgren 

forente kunsten i det sammenslåtte Nasjonalmuseet i en ny visuell dimensjon men den 

kunstfaglige siden ble ikke ivaretatt.  

 

Det nasjonale aspektet ble også tonet kraftig ned i Nordgrens direktørperiode. Nordgren stilte 

seg kritisk til nasjonale kunstmuseers betydning i dagens globale samfunn. Dette er en aktuell 

problemstilling, men man må ikke glemme at den økte globaliseringen på mange måter også 

fører med seg et økt fokus på en forståelse av egen kulturell identitet. Den kulturelle 

identiteten er fremdeles viktig i dag, men den er av en annen art enn den var på 1800-tallet. 

Selv om mange av problemene ved Nasjonalmuseet hadde årsak i museets administrative 

problemer, kan man ikke se bort fra at endringene i den nasjonale kulturarven gjennom 

utstillingen Kunst 1 forårsaket kritikk og motvilje mot den moderne kunstformidlingen som 

Nordgren representerte. Den raske gjenmonteringen av Munch- og Langaard-salen samt 

utstillingen Kunst 3 var en tydelig retrett tilbake til opphøyelsen av den norske kulturarven. 

Langaard-salen ble gjenopprettet på grunn av at familien ønsket det, men Munch-salen hadde 

ingen slike begrensninger knyttet til seg. Det var offentligheten som krevde Munch-salen 

gjenmontert. Det at ingen reagerte på den dårlige opphengingen av Christian Kroghs Syk pike 

i Kunst 3 kan muligens ha vært et resultat av at folk var lei av saken, eller at dette ble oversett 

grunnet en tilfredshet over at den kronologiske utstillingsmetoden på nytt var blitt 

gjennomført.  

 

Man kan kanskje si at virksomheten ved Nasjonalmuseet først og fremst har vært preget av en 

produksjonslogikk. Dette var helt i takt med styresmaktenes ønske om å effektivisere 

museumsinstitusjonene. Departementet har lagt opp til et system som belønner besøkstall 

fremfor forskning. Som et resultat av dette ble de tradisjonelle museale verdiene nedprioritert, 

og tilgjengelighet og underholdning ble satt i høysetet. Kommersialiseringen og 

effektiviseringen av museet speiler også en annen trend innen dagens kunstfelt, hvor aktører 

innenfor kunstfeltet alltid er på vei mot et nytt og større prosjekt. Nordgren forlot BALTIC 

like etter at institusjonen var ferdig oppført, og han planla å gjøre det samme i Norge. Han 

anså seg selv som en entreprenør. Han ville ha med seg åpningen av Nasjonalmuseets nybygg, 

se at dette fungerte, og deretter ønsket han å finne seg et nytt prosjekt. I 2005 sa Nordgren 

dette om sin direktørstilling ved Nasjonalmuseet: ”Jeg er nå 57, og dette tar vel seks- sju år. 

Da er jeg 63 eller 64 og da bør jeg kunne rekke et museum til før jeg legger meg ned og 
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dør”288. Som ved Nasjonalmuseet fører denne trenden blant annet til at direktører sitter i 

kortere perioder. Den kunstfaglige delen blir nedprioritert, og langsiktige strategier uteblir.  

 

At Nordgren satte nytenking på agendaen kom klarest frem gjennom utstillingen Kunst 1. 

Denne utstillingen skulle vise norsk kunst i dialog med internasjonal kunst fra de siste to 

århundrene. Det mest påfallende med Kunst 1 var den overordnede estetiske organiseringen 

av utstillingssalene. Kontrastene mellom kunstverkene var likevel tydelige i det de 

sammenstilte eldre og nyere kunst. Dette var spesielt tydelig i avdelingen Noen større 

perspektiver. Salene i denne avdelingen var kalt Trappehall, Møtested, Skulptur-Kropp, 

Landskapsmaleri og Figurkomposisjon. Tittelen salene Trappehall og Møtested var 

deskriptive, og sammenstillingene mellom kunstverkene i salene fungerte på mange måter 

bra. Dette var fordi salenes beskrivende titler gjorde intensjonene bak sammenstillingen av 

kunsten klarere. Landskapsmaleriet har stått sentralt i den norske kunsthistorien, og det var 

naturlig at dette temaet var en del av de større perspektivene. Salen som fokuserte på 

skulpturer, vitnet om en økt prioritering av skulpturenes status i Nasjonalgalleriets bygg. 

Dette var i seg selv positivt fordi skulpturer tidligere hadde blitt nedprioritert. Temaet 

figurkomposisjon var det minst fruktbare, sammenstillingene i salen var uinteressante, og den 

estetiserende utstillingsteknikken ødela for de enkelte verkene. Det var ingen tydelige 

sammenhenger mellom de fem salene i avdelingen, og de store perspektivene uteble. Det å 

stille et 1800-talls maleri opp mot et samtidskunstverk er med andre ord ikke fruktbart i seg 

selv. Fordi sammenstillingene som ble gjort i Kunst 1 var preget av estetisk sammenstilling av 

verkene forsvant det nytenkende aspektet ved den tematiske utstillingsteknikken. Sal 30/31 

Figurkomposisjon kan brukes som et eksempel på dette. Her hang Eilif Peterssens Christian II 

undertegner dødsdommen over Torben Oxe (1875-76) og Fin Serck-Hanssen Olav Andrew 

19.09.67-01.02.96 (1993) ved siden av hverandre [Bilde nr. 27]. Bortsett fra den 

burgunderrøde fargetonen og tittelens henvisning til temaet død har disse bildene lite eller 

ingenting til felles. Sammenstillingene ble derfor lite givende på flere nivåer. Men noen 

sammenstilinger i Kunst 1 fungerte likevel bedre enn andre. I sal 16 Møtested ble eksempelvis 

Anna-Eva Bergmanns Double Montagne (1982) stilt opp mot Peder Balkes Kystlandskap 

(1860-årene) [Bilde nr. 28]. Kontrasten mellom gammelt og nytt var til stede, men disse 

verkene utfordret hverandre også på flere områder. Kunstverkene sa noe om måten en 

kunstner kan oppfatte og abstrahere landskaper på. Selv om verkene tilsynelatende er svært 

                                                
288 Opedal 2005. 
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forskjellige er de også svært like i sitt enkle uttrykk. Dersom resten av utstillingen hadde vært 

like konstruktiv, kunne situasjonen i dag vært en annen. Den dels behagelige og estetiserte 

fremstillingen førte ikke til en utvidet kunstforståelse slik Value fikk i Tate Modern. Hva var 

egentlig poenget med den tematiske utstillingsteknikken da? Salene i avdelingen 

Romsentrerte sammenhenger fungerte på mange måter bedre. Disse salene var ordnet etter en 

tematisk kronologi. Dette gjorde at montasjen i salene ble gjort på et mer solid grunnlag. 

Intensjonen bak sammenstillingene i utstillingen kom klarere frem, og dermed var det enklere 

å akseptere dem. Noen av de utvalgte temaene var irrelevante, mens andre var fruktbare slik 

Munch, Karsten og Kroghs bilder var i salen Det sårbare mennesket. 

 

 
Et kort tilbakeblikk på forutsetningene for å opprette Nasjonalmuseet kan være oppklarende. 

Den 1. juli 2002 ble innstillingen fra interimsstyret i Nasjonalmuseet til Kirke- og 

Kulturdepartementet publisert. Innstillingen het Etablering og organisering av et nasjonalt 

kunstmuseum. Christian Bjelland var lederen for styret. De andre medlemmene var; 

Nasjonalgalleriets daværende direktør Anniken Thue, høyesterettsadvokat Jens Christian 

Thune, høyesterettsdommer Nina Frisak og stortingsrepresentant Tom Thoresen289. I 

innstillingen hadde styremedlemmene sammen med representanter for de involverte 

institusjonene utarbeidet et forslag til organisatorisk løsning for det nye museet. Det ble lagt 

stor vekt på at sammenslåingen skulle være udelt positiv for de involvere enhetene.  

 

Sammenslåingen skulle føre til en bedre samordning mellom museene. Dette skulle igjen føre 

til utvikling og nytenkning i museumssektoren i Norge. Nasjonalgalleriet, Museet for 

Samtidskunst, Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet og Riksutstillingene var ikke alene om 

å bli sammenslått. Lignende koalisjoner har blitt gjort i hele Museumsnorge. Det 

kommersielle aspektet er ikke nødvendigvis noe negativt. I forbindelse med slike store 

omveltinger er det ofte selve prosessen som viser seg å skape konflikter. En av premissene for 

den nye institusjonen var at det skulle komme en reel resursstyrkning av de enkelte 

institusjonene290. Frem til museet fikk et nybygg på Tullinløkka var det meningen at de 

involverte enhetene skulle bestå i sin opprinnelige form. Den eneste forandringen var at det 

skulle oppnevnes en felles direktør som skulle delegere ansvaret for noen få fellestjenester. 

Museene skulle ha fellestjenester for områdene økonomi, personal, IKT-tjenester, juridiske 

                                                
289 Rebolledo 2002. 
290 Interimsstyrets innstilling 2002:1. 



 110 

spørsmål og informasjon og mediekontakt. Etter hvert var det planlagt at salgsvirksomhet, 

sikkerhet og vakthold også skulle bli fellestjenester291. Men ingen av disse fellesavdelingene 

skulle ha faglig innflytelse. Etter hvert som nybygget på Tullinløkka nærmet seg 

ferdigstillelse, skulle museene få flere og flere bånd på kryss av institusjonene, og en mer 

omfattende sammensmelting ville fremstå som naturlig. Premissene for det nye museet var 

altså klare. Museene skulle først og fremst få en økt økonomisk støtte fra statens side. Tanken 

var at dette skulle forbedre forskingen, formidlingen og utstillingene i de involverte 

institusjonene. De museale tradisjonene – bevaring, forskning og formidling – skulle 

naturligvis føres videre innenfor alle de aktuelle fagfeltene. 

 

Interimsstyret hadde store planer for det nye museet. Visjonen var å være den viktigste 

kunstarenaen i Norge og et av de best profilerte museene i Nord-Europa292. Målet var; ”å heve 

kunnskapen om og engasjementet for billedkunst, arkitektur, kunsthåndverk og design, utvikle 

den kritiske sansen, stimulere til ny erkjennelse, skape økt historisk bevissthet og toleranse for 

mangfold”293. Museet skulle også; ”kjennetegnes av stor faglig spennvidde, en grunnleggende 

internasjonal orientering, høye krav til kompetanse og forskning, og et sterkt fokus på 

publikum”294.  

 

Som øverste administrative leder for dette store prosjektet gjorde Sune Nordgren flere 

feilsteg. Den mest fatale var nok beslutningen om å oppløse de sterke fagstrukturene. I strid 

med anbefalingene fra interimsstyret la han opp til en sammensmelting av de fem enhetene. 

Innen kort tid førte dette til problemer i personalpolitikken, og etter hvert viste dette seg på de 

museumsfaglige områdene. Det er et tankekors at Nordgren oppnådde støtte i styret til å gjøre 

disse omveltningene. To av Nasjonalmuseets styrerepresentanter hadde tidligere vært med på 

å legge opp en mer moderat plan for sammenslåingen gjennom interimsstyret. Med kunnskap 

om Nordgrens bakgrunn burde Nasjonalmuseets styre, med Christian Bjelland i spissen, 

forutsett Nordgrens nedvurdering av museets kunsthistoriske aspekt. Styret visste at Nordgren 

hadde en alternativ måte å tenke museum på før han ble ansatt. Statens effektiviseringsønske 

viste seg derfor også i valget av direktør. 

 

                                                
291 Interimsstyrets innstilling 2002:12. 
292 Interimsstyrets innstilling 2002:4. 
293 Interimsstyrets innstilling 2002:4. 
294 Interimsstyrets innstilling 2002:4-5. 
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Selv om Nordgren åpenbart gjorde en feil da han oppløste fagstrukturene, kan det samtidig 

fastslås at han samtidig fulgte intensjonen for det arbeidet han var satt til å lede. Nordgren ble 

ansatt for å revitalisere og kommersialisere Norges viktigste kunstinstitusjoner. Selv om dette 

prosjektet skulle vise seg å ha sine baksider, lyktes han i å skape blest om museet. Nordgrens 

nytenking skapte stor interesse. Etter hvert viste det seg at mesteparten av denne interessen 

skulle gå over i kritikk. Utstillingen Kunst 1 ble hardest rammet av denne kritikken, og det var 

etter at denne utstillingen ble presentert at kritikken for alvor satte inn. Som vist i denne 

avhandlingen kan grunnene til kritikken av utstillingen ha vært mange. Den mest sentrale 

kritikken hadde fokus på nedbrytingen av den nasjonale kulturarven i Nasjonalgalleriet, 

presentasjonen av et nytt og mer effektivisert og kommersialisert museum, oppløsningen av 

den tradisjonelle kronologiske presentasjonsformen og avviklingen av Munch-salen. Det kan 

slåes fast med sikkerhet at allmennheten for første gang forsto hva den pågående 

nyorganiseringen i Museumsnorge ville føre med seg da Kunst 1 ble presentert. 

Tilbakeføringen av de tradisjonelle aspektene i utstillingen Kunst 3 viser tydelig at endringene 

som Nordgren sto for ikke ble akseptert. Sjelden har en kulturinstitusjon vært så synlig i 

mediebildet som Nasjonalmuseet var i denne perioden. Beslutningen om å regenerere og 

effektivisere de opprinnelige kulturinstitusjonene var nødvendig for å imøtekomme de nye 

kravene i offentlig sektor. Omleggingen ble iverksatt uten en nærmere forståelse for de 

strukturene som de individuelle enhetene tok med seg inn i koalisjonen. Det var ikke bare de 

ansatte ved institusjonene som hadde et forhold til det som ble presentert, også museets 

besøkende var vant til museenes individuelle fremtoning.  

 
Dersom Nasjonalmuseets ledelse hadde forstått og anerkjent betydningen av grunnelementene 

innenfor den nasjonale kunsten, kunne omleggingen blitt en stor suksess kunstfaglig så vel 

som ut fra krav til effektivitet. En gjennomført sunn og mer demokratisk omleggingsprosess, 

som planlagt i interimsstyrets innstilling, ville lagt grunnlaget for å bringe den historiske 

nasjonale kunsten inn i en moderne museumsdrift, og verdien av kunsten og betydningen for 

nasjonal identitet ville vært ivaretatt. I stedet havnet det nye Nasjonalmuseet i vanskelig 

administrativ og organisatorisk situasjon. Denne situasjonen gjorde at Nasjonalmuseets 

intensjon om modernisering måtte fravikes, og i dag er utstillingspraksisen i det nye museet 

langt på vei uendret i forhold til det som var tilfellet ved det tidligere Nasjonalgalleriet. 
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Bilde 27: Sal 30/31 Figurkomposisjon i Kunst 3. Eilif Peterssen Christian II undertegner dødsdommen over 
Torben Oxe (1875-76) og Fin Serck-Hanssen Olav Andrew 19.09.67-01.02.96 (1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 28: Sal 16 Møtested i Kunst 1. Peder Balke Kystlandskap (1860-årene) og Anna-Eva Bergman Double 
Montagne (1982). 
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VEDLEGG: VERKSLISTE KUNST 1 

 

Kunstner 

 
 
 
Nasj 

 
 
 

Født 

 
 
 

Tittel 

 
 
 

År 

 
 
 

Teknikk 

 
 
 

Eier 

 

SAL 15 

 

      

Auguste Renoir 
Fran
sk 

(1841-
1919) 

Den seirende 
Afrodite Triumphant 

Venus 

1916 Bronse NG.S.0100
7 

Thorvald Hellesen 
 (1888-

1937) 
Komposisjon 
Composition 

1912-
1914 

Olje på lerret Storebrand 
Kunstsamli

ng 

Bendik Riis 
 (1911-

1988) 
Bendik og Aarolilja 
Bendik and Aarolilja 

ant. 1955 Olje, metallfolie på 
lerret 

Depositum  
(Dep00003

-1988, 
MS) 

Anne Karin 
Furunes 

 (1961) Unknown German II 
Ukjent tysker II  

1996-98 Innfarget lerret, 
perforert 

MS-
04030-
1998 

Arne Ekeland 
 (1908-

1994) 
De siste skudd The 

Last Shots 
1940 Olje på lerret NG.M.025

91 

August Cappelen 
 (1827-

1852) 
Utdøende urskog 
Decaying Forest 

1852 Olje på lerret NG.M.002
00 

Frans Widerberg 
 (1934) Rytteren The 

Horseman 
1978 Olje på lerret MS-

02879-
1988 

Søren Lexow-
Hansen 

 (1845-
1919) 

Vala Vala, the Norse 
Seeress 

1883-86, 
støpt 
1890 

Bronse NG.S.0043
7 

Stephan Sinding 
 (1846-

1922) 
Barbarkvinne sleper 
sin sønns lik bort fra 

slagmarken 

1889 Marmor NG.S.0042
9 

 

SAL 16 

 

      

Olav Strømme 
 (1909-

1978) 
Thalatta 1975 Olje på lerret MS-

02044-
1989 

Peder Balke 
 (1804-

1887) 
Fjordlandskap 

Coastal Landscape  
ant. 1860-

årene 
Olje på lerret NG.M.023

01 

Peder Balke 
 (1804-

1887) 
Kystlandskap 

Coastal Landscape 
ant. 1860-

årene 
Olje på papir på 

plate 
NG.M.013

22 

Anna-Eva 
Bergman 

 (1909-
1987) 

Double Montagne  1982 Akryl, bladsølv på 
lerret 

MS-
02519-
1988 

Peder Balke 
 (1804-

1887) 
Stetind i tåke Stetind 

in Fog 
1864 Olje på lerret NG.M.033

35 
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Peder Balke 
 (1804-

1887) 
Fyr på den norske 
kyst Lighthouse on 

the Norwegian Coast 

ca 1855 Olje på lerret plate NG.M.013
20 

Istvan Lisztes 
 (1942) Dialog Dialogue 1986 Bronse MS-

00057-
1988 

 

SAL 17 

 

      

Johan Christian 
Dahl 

 (1788-
1857) 

Fra Stalheim From 
Stalheim 

1842 Olje på lerret NG.M.010
60 

Eilif Peterssen 
 (1852-

1928) 
Sommernatt 

Summer Night 
1886 Olje på lerret NG.M.027

45 

Erling Enger 
 (1899-

1990) 
Gran Spruce 1935 Pulverteknikk på 

lerret 
NG.M.028

80 

George 
Morgenstern 

 (1954) Bjerkeskog Birch 
Forest 

1988 Akryl på lerret MS-
02011-
1989 

Thomas Fearnley 
 (1802-

1842) 
Labrofossen ved 
Kongsberg The 
Labro Falls at 

Kongsberg 

1837 Olje på lerret NG.M.000
39 

Thomas Fearnley 
 (1802-

1842) 
Grindelwaldgletsche

ren The 
Grindelwaldgletsche

r 

1838 Olje på lerret NG.M.000
38 

Hans Gude 
 (1825-

1903) 
Høyfjell Norwegian 

Mountains 
1857 Olje på lerret NG.M.002

12 

Kitty Kielland 
 (1843-

1914) 
Sommernatt 

Summer Night 
1886 Olje på lerret NG.M.003

57 

Thorvald Erichsen 
 (1868-

1939) 
Fra Kviteseid i 
Telemark From 

Kviteseid in 
Telemark 

1900 Olje på lerret NG.M.005
95 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Eventyrskogen 

Enchanted Forest 
ca 1903 Olje på lerret NG.M.022

37 

Harald Sohlberg 
 (1869-

1935) 
Vinternatt i Rondane 
Winter Night in the 

Mountains 

1914 Olje på lerret NG.M.011
85 

Marianne Heske 
 (1946) Mountains of the 

Mind 
1988 Akryl på lerret MS-

03906-
1996 

Arne Malmedal 
 (1937) Uten tittel Untitled 1990 Tempera på lerret MS-

02149-
1990 

Caspar David 
Friedrich 

Tys
k 

(1774-
1840) 

Fjellandskap fra 
Riesengebirge 

Mountain Landscape 
from Riesengebirge 

1835 Olje på lerret NG.M.007
19 

Paul Cézanne 
Fran
sk 

(1839-
1906) 

Landskap fra Jas de 
Bouffan Landscape 
from Jas de Bouffan 

1878-
1885 

Olje på lerret NG.M.011
68 

Hiroshi Sugimoto 
Japa
nsk 

(1948) Nordishavet, 
Nordkapp I Arctic 
Ocean Nordkapp I 

1990 Fotografi MS-
03907/199

6 
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Hiroshi Sugimoto 
Japa
nsk 

(1948) Norskehavet, 
Vesterålen 

Norwegian Sea 
Vesterålen  

1990 Fotografi MS-
03908/199

6 

Per Berntsen 
 (1953) Utsikt nr 4, Eggedal 

1985 View No 4, 
Eggedal 1985 

1985/199
5 

Fotografi MS-
03765-
1995 

 

SAL 18 

 

      

Christoffer 
Wilhelm 
Eckersberg 

Dan
sk 

(1783-
1853) 

Madam Wolff  Mrs. 
Wolff 

1818 Olje på lerret NG.M.022
71 

Jens Juel 
Dan
sk 

(1745-
1802) 

Portrett av 
kammerherre Bernt 
Anker Portrait of 

Bernt Anker 

1790-
årene 

Olje på lerret NG.M.001
92 

Jens Juel 
Dan
sk 

(1745-
1802) 

Portrett av Lauritz 
Christian Steen 
Portrait of Lauritz 
Christian Steen 

1766 Olje på lerret NG.M.042
71 

Jacob Munch 
Dan
sk 

(1776-
1839) 

Dameportrett, 
Signora Contessa di 
Mollinasko Portrait 
of a Woman, 
Signora Contessa di 
Mollinasko 

1834 Olje på lerret NG.M.044
81 

Johann Carl 
Rössler 

Tys
k 

(1775-
1845) 

Portrett av maleren 
J.C. Dahl Portrait of 
the Painter I.C. Dahl 

1819-
1820 

Olje på lerret NG.M.006
04 

Matthias 
Stoltenberg 

 (1799-
1871) 

Sorenskriver 
Thomas H. 
Møinichen  The 
County Judge 
Thomas H. 
Møinichen 

1831 Olje på lerret NG.M.010
19 

Eilif Peterssen 
 (1852-

1928) 
Malerinnen Harriet 
Backer Portrait of 
the Painter Harriet 
Backer 

1878 Olje på treplate NG.M.008
24 

Erik Werenskiold 
 (1855-

1938) 
Dikteren Henrik 
Ibsen The Author 
Henrik Ibsen 

1895 Olje på lerret NG.M.042
06 

 

SAL 19 

 

      

Bertel Thorvaldsen 
Dan
sk 

(1770-
1844) 

De tre gratier lytter 
til Amors sang 

1821 Marmor NG.S.0176
9 

Brynjulf Bergslien 
 (1830-

1898) 
Sittende pike Seated 
Girl 

ant. 1890-
98 

Marmor NG.S.0155
0 
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Brynjulf Bergslien 
 (1830-

1898) 
Matematikeren Niels 
Henrik Abel The 
Mathematician Niels 
Henrik Abel 

støpt 
1899 

Bronse 
 

NG.S.0067
8 

Hans Johnsen 
Budal 

 (1830-
1879) 

Niobide ca 1860-
1870 

Marmor NG.S.0012
4 

Olaf Glosimodt 
 (1821-

1901) 
Rektor Frederik 
Ludvig Vibe 
Principal Frederik 
Ludvig Vibe 

1881-82 Marmor NG.S.0037
1 

Hans Michelsen 
 (1789-

1859) 
Kvinne med 
klassisistisk frisyre 
Woman with 
Classisistic Coiffure 

1824 Marmor NG.S.0009
3 

Julius Middelthun 
 (1820-

1886) 
Forfatteren Johan 
Herman Wessel The 
Author Johan 
Herman Wessel 

1865-66 Marmor  NG.S.0011
3 

Mathias Skeibrok 
 (1851-

1896) 
Trett Tired 1882, 

støpt 
1897 

Bronse NG.S.0063
4 

 

SAL 20-21 

 

      

Johan Christian 
Dahl 

 (1788-
1857) 

Vinter ved 
Sognefjorden Winter 
at the Sognefjord 

1827 Olje på lerret NG.M.031
38 

Johan Christian 
Dahl 

 (1788-
1857) 

Fra Hjelle i Valdres 
From Hjelle in 
Valdres 

1851 Olje på lerret NG.M.024
85 

Thomas Fearnley 
 (1802-

1842) 
Slindebirken Old 
Birch at the 
Sognefjord 

1839 Olje på lerret NG.M.003
63 

Adolph Tidemand 
og Hans Gude 

 (1814-
1876), 
(1825-
1903) 

Lystring på 
Krøderen Leistering 
on the Lake 
Krøderen 

1851 Olje på lerret NG.M.043
09 

Adolph Tidemand 
og Hans Gude 

 (1814-
1876), 
(1825-
1903) 

Brudeferd i 
Hardanger Bridal 
Voyage on the 
Hardangerfjord 

1848 Olje på lerret NG.M.004
67 

Adolph Tidemand 
 (1814-

1876) 
Haugianerne Low 
Church Devotion 

1848 Olje på lerret NG.M.044
19 

 

SAL 22 

 

      

Gustav Wentzel 
 (1859-

1927) 
Frokost I Breakfast I  1882 Olje på lerret NG.M.006

10 

Gustav Wentzel 
 (1859-

1927) 
Et snekkerverksted 
A Carpenter’s 
Workshop 

1881 Olje på lerret NMK.200
4.0340 
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Christian Krohg 
 (1852-

1925) 
Trett Tired 1885 Olje på lerret NG.M.030

52 

Frits Thaulow 
 (1847-

1906) 
Fra Kragerø From 
Kragerø 

1882 Olje på lerret NG.M.008
59 

Carl Sundt-Hansen 
 (1841-

1907) 
En begravelse om 
bord A Burial at Sea 

1890 Olje på lerret NG.M.031
78 

Hans Gude 
 (1825-

1903) 
Oban Bay 1889 Olje på lerret NG.M.031

74 

Amaldus Nielsen 
 (1838-

1932) 
”Munkestaava” ved 
Balestrand 
Farmhouse at 
Balestrand 

1865 Olje på lerret på 
papp 

NG.M.009
23 

Erik Werenskiold 
 (1855-

1938) 
Gjetere, Tåtøy 
Shepherds at Tåtøy 

1883 Olje på lerret NG.M.009
90 

Erik Werenskiold 
 (1855-

1938) 
En bondebegravelse 
A Peasant Burial 

1885 Olje på lerret NG.M.003
20 

Jules Bastien-
Lepage 

Fran
sk 

(1848-
1884) 

Trett Tired 1881 Olje på lerret NG.M.033
70 

Adolph Tidemand 
 (1814-

1876) 
De ensomme gamle 
(Husandakt) 

1859 Olje på tre NG.M.317
7 

Christian Krohg 
 (1852-

1925) 
Portrett av Niels 
Gaihede Portrait of 
Niels Gaihede 

1888 Olje på lerret NG.M.044
24 

Christian Krohg 
 (1852-

1925) 
Portrett av Ane 
Gaihede Portrait of 
Ane Gaihede 

1888 Olje på lerret NG.M.044
25 

Carl Sundt-Hansen 
 (1841-

1907) 
I lensmannsarresten 
Communion in Jail 

1875 Olje på lerret NG.M.002
64 

 

SAL 23 

 

      

Edouard Manet 
Fran
sk 

(1832-
1883) 

Fra 
Verdensutstillingen i 
Paris i 1867 From 
the World Exhibition 
in Paris in 1867 

1867 Olje på lerret NG.M.012
93 

Edouard Manet 
Fran
sk 

(1832-
1883) 

Mme Manet i 
vinterhagen Mrs. 
Manet in the Winter 
Garden 

1876-79 Olje på lerret NG.M.012
86 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Forfatteren Hans 
Jæger The Author 
Hans Jæger 

1889 Olje på lerret NG.M.004
85 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Rue Lafayette 1891 Olje på lerret NG.M.017

25 

Christian Krohg 
 (1852-

1925) 
Albertine i 
politilegens 
venteværelse 
Albertine to See the 
Police Surgeon 

1885-87 Olje på lerret NG.M.007
76 

Christian Krohg 
 (1852-

1925) 
Maleren Gerhard 
Munthe The Painter 
Gerhard Munthe 

1885 Olje på lerret NG.M.015
55 
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Christian Krogh 
 (1852-

1925) 
Jossa Portrait of 
Jossa 

1886 Olje på lerret NG.M.030
53 

Christian Krohg 
 (1852-

1925) 
Malerinnen Oda 
Krohg The Painter 
Oda Krohg 

1888 Olje på lerret NG.M.021
47 

Harriet Backer 
 (1845-

1932) 
Barnedåp i Tanum 
kirke Christening in 
Tanum Church 

1892 Olje på lerret NG.M.024
65 

Harriet Backer 
 (1845-

1932) 
Aften, interiør 
Evening, Interior 

1890 Olje på lerret NG.M.022
16 

Harriet Backer 
 (1845-

1932) 
Blått interiør Blue 
Interior 

1883 Olje på lerret NG.M.025
82 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Kunstnerens søster 
Inger The Artist’s 
Sister Inger 

1892 Olje på lerret NG.M.004
99 

 

SAL 24 

 

      

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Skrik The Scream 1893 Tempera, fettstift på 

papp 
NG.M.009

39 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Livets dans The 
Dance of Life 

1899-
1900 

Olje på lerret NG.M.009
41 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Madonna  1894-95 Olje på lerret NG.M.008

41 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Aske Ashes 1894 Olje på lerret NG.M.008

09 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Pubertet Puberty 1894-95 Olje på lerret NG.M.008

07 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Badende gutter Boys 
Bathing 

ca 1895 Olje på lerret NG.M.018
66 

Edgar Degas 
Fran
sk 

(1834-
1917) 

Kvinne som drar på 
seg strømpen 
Woman Pulling on 
Her Stocking 

1883 Pastell på papp NG.M.022
44 

Edgar Degas 
Fran
sk 

(1834-
1917) 

Morgentoalett 
Morning Toilette 

1892-95 Olje på lerret NG.M.012
92 

Pablo Picasso 
Spa
nsk/
fran
sk 

(1881-
1973) 

Mann og kvinne 
Man and Woman 
(Le pauvre ménage) 

1903 Olje på lerret NG.M.011
83 

Gustave Courbet 
Fran
sk 

(1819-
1877) 

På kanten av stupet 
(Le Désespéré) 

1844-45 Olje på lerret på 
plate 

NG.M.021
69 

Vincent van Gogh 
Ned
erla
ndsk 

(1853-
1890) 

Selvportrett Self-
Portrait 

1889 Olje på lerret NG.M.009
43 

Halfdan Egedius 
 (1877-

1899) 
Spill og dans Play 
and Dance 

1896 Olje på lerret NG.M.006
62 

Paul Gauguin 
Fran
sk 

(1848-
1903) 

Bretagne-landskap 
med kuer Brittany 
Landscape with 
Cows 

1889 Olje på lerret NG.M.010
06 

Paul Gauguin 
Fran
sk 

(1848-
1903) 

Nature morte 1899 Olje på lerret NG.M.011
67 
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Paul Cézanne 
Fran
sk 

(1839-
1906) 

Sittende mann 
Seated Man 

1890-
årene 

Olje på lerret NG.M.012
87 

 

SAL 25 

 

      

Lars Hertervig 
 (1830-

1902) 
Vårsildfiske Spring 
Herring Fisheries  

ant. 1866 Olje på tre NG.M.010
27 

Lars Hertervig 
 (1830-

1902) 
Skogtjern The Tarn 1865 Olje på lerret NG.M.010

28 

Lars Hertervig 
 (1830-

1902) 
Fra Tysvær View 
from Tysvær 

1867 Olje på lerret NG.M.010
26 

Lars Hertervig 
 (1830-

1902) 
Borgøya Island 
Borgøya 

1867 Olje på lerret NG.M.028
90 

John Constable 
Briti
sk 

(1776-
1837) 

Disig morgen, 
Hampstead Heath 
Hazy Morning, 
Hampstead Heath 

1821 Olje på papir på 
finér 

NG.M.035
75 

Peder Balke 
 (1804-

1887) 
Fugleflokk over 
opprørt hav Stormy 
Sea 

ca 1870 Olje på papir på tre NG.M.013
25 

Peder Balke 
 (1804-

1887) 
Vardøhus festning 
Vardøhus Fortress 

ca 1870 Olje på tre NG.M.013
21 

Peder Balke 
 (1804-

1887) 
Nordlys over 
klippekyst Northern 
Lights over Coastal 
Landscape 

ca 1870 Olje på papir på 
papp 

NG.M.013
23 

Peder Balke 
 (1804-

1887) 
Snebre Snowfield ca 1870 Olje på tre NG.M.014

60 

Peder Balke 
 (1804-

1887) 
Stetind med bjerk 
Stetind with Birch 

1864 Olje på lerret NG.M.044
71 

 

SAL 26 

 

      

Berthe Morisot 
Fran
sk 

(1841-
1895) 

Ved Seine-bredden 
At the Bank of the 
River Seine 

u.å. Olje på lerret NG.M.015
44 

Gustave Courbet 
Fran
sk 

(1819-
1877) 

Landskap fra Jura 
Landscape from Jura 

1868 Olje på lerret på 
plate 

NG.M.011
65 

Claude Monet 
Fran
sk 

(1840-
1926) 

Vår ved Seinens 
bredd Spring at the 
Bank of the River 
Seine 

1875 Olje på lerret NG.M.012
90 

Claude Monet 
Fran
sk 

(1840-
1926) 

Regnvær, Etretat 
Rainy Weather, 
Etretat 

1886 Olje på lerret NG.M.003
68 

Frits Thaulow 
 (1847-

1906) 
Fabrikker i Ivry 
Factories in Ivry 

1883 Olje på treplate NG.M.022
35 

Frits Thaulow 
 (1847-

1906) 
Vinter ved Simoa 
Winter at the River 
Simoa 

1883 Olje på lerret NG.M.017
11 

Frits Thaulow 
 (1847-

1906) 
Rød kirkevegg Red 
Church Wall 

1894 Olje på lerret NG.M.007
37 
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SAL 27 

 

      

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Det syke barn The 
Sick Child 

1885-86 Olje på lerret NG.M.008
39 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Vår Spring 1889 Olje på lerret NG.M.004

98 

Christian Krohg 
 (1852-

1925) 
Syk pike Sick Girl 1880-81 Olje på treplate NG.M.008

05 

Ludvig Karsten 
 (1876-

1926) 
Tæring Tuberculosis 1907 Olje på lerret NG.M.009

63 

SAL 28 

 

      

Harald Sohlberg 
 (1869-

1935) 
En blomstereng 
nordpå Flower 
Meadow in the 
North 

1905 Olje på lerret NG.M.006
92 

Harald Sohlberg 
 (1869-

1935) 
Sommernatt 
Summer Night 

1899 Olje på lerret NG.M.005
25 

Nikolai Astrup 
 (1880-

1928) 
Jonsokbål Bonfire 
Celebrating 
Midsummer Night 

1912 og 
1926 

Olje på lerret på 
plate 

NG.M.036
09 

Jens Ferdinand 
Willumsen  

Dan
sk 

(1863-
1958) 

Etter stormen After 
the Storm 

1905 Olje, tempera på 
lerret 

NG.M.010
08 

 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Månenatt i Nizza 
Moonlit Night in 
Nice 

1891 Olje på lerret NG.M.008
42 

 

SAL 29 

 

      

Christopher Borch 
 (1817-

1896) 
Jeftas datter ofres 
The Sacrifice of 
Jephtha’s Daughter 

1876 Marmor NG.S.0015
4 

Edgar Degas 
Fran
sk 

(1834-
1917) 

Nakenstudie til 
danserinne med 
ballettskjørt, 14 år  

1879 Bronse NG.S.0131
1 
 

Auguste Rodin 
Fran
sk 

(1840-
1917) 

Danaide 1885 Bronse NG.S.0063
9 

Auguste Rodin 
Fran
sk 

(1840-
1917) 

Iris, gudenes 
sendebud Iris, the 
Messenger of the 
Gods 

1890-91 Bronse NG.S.0125
0 

Gustav Vigeland 
 (1869-

1943) 
Søvngjengersken 
The Sleepwalker 

1909 Teak NG.S.0083
6 

Ingebrikt Vik 
 (1867-

1927) 
Ynglingen The 
Youth 

1913 Bronse NG.S.0098
8 

Lars Utne 
 (1862-

1922) 
Gutten med beltet 
Boy with a Belt 

1913 Bronse NG.S.0098
9 
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Aristide Maillol 
Fran
sk 

(1861-
1944) 

Ile-de-France 1920-25  Bronse NG.S.0131
5 

Aase Texmon 
Rygh 

 (1925) Liggende kvinne 
Lying Woman 

1950-
årene 

Bronse MS-
00539-
1988 

Hilmar Fredriksen 
 (1953) Kommunikasjonssty

kke Communication 
Piece  

1979 Tre, jern, brille med 
speil, fotografier, 

tekst 

MS-
02256-
1991 

Kristian Kvakland 
 (1927) Protest 1972 Tre, bemalt MS-

03065-
1988 

Ervin Løffler 
 (1922) Liggende form II 

Lying Form II 
1973 Marmor MS-

03072-
1988 

Henry Moore 
Briti
sk 

(1898-
1986) 

Two-Piece 
Sculpture: 
Interlocking 

1968  NG.S.0145
1 

Auguste Rodin 
Fran
sk 

(1840-
1917) 

Tenkeren The 
Thinker 

1880 Bronse NG.S.0063
8 

Edgar Degas 
Fran
sk 

(1834-
1896) 

Spansk dans Spanish 
Dance 

1890 Bronse NG.S.0131
2 

Emile Antoine 
Bourdelle 

Fran
sk 

(1869-
1929) 

Frihet / Liberty 1916 Bronse NG.S.0133
6 

Henri Laurens 
Fran
sk 

(1885-
1954) 

Sammenkrøpet 
kvinne med draperi 

u.å. Bronse NG.S.0124
9 

 

SAL 30-31 

 

      

Eilif Peterssen 
 (1852-

1928) 
Christian II 
undertegner 
dødsdommen over 
Torben Oxe / 
Christiian II Signing 
the Death Warrant of 
Torben Oxe 

1875-76 Olje på lerret NG.M.031
18 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Døden I 
sykeværelset Death 
in the Sick-Room 

ant. 1893 Tempera, fettstift på 
lerret 

NG.M.009
40 

Henrik Sørensen 
 (1882-

1962) 
Golgata Golgatha 1921-25 Olje på lerret NG.M.025

89 

Karen Holtsmark 
 (1907-

1998) 
Mennesket og 
vilkårene The 
Individual and the 
Conditions 

1935 Olje på lerret NG.M.042
96 

Per Krohg 
 (1889-

1965) 
Cabaret 1912 Olje på lerret NG.M.026

40 

Aage Storstein 
 (1900-

1983) 
Felespilleren The 
Violin Player 

1940 Olje på lerret NG.M.020
61 

Bendik Riis 
 (1911-

1988) 
Castraktion 
Castration  

1950-
årene 

Olje på lerret MS-
00056-
1988 

Odd Nerdrum 
 (1944) Trygd / Social 

Security 
1973 Olje, tempera på 

lerret 
MS-

02672-
1988 
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Lena Cronqvist 
Sve
nsk 

(1938) Isen / The Ice 1975-76 Olje på lerret MS-
00001-
1988 

Bjørn Carlsen 
 (1945) Kadaveret suges / 

The Cadaver Being 
Sucked 

1982-83 Olje på lerret MS-
02287-
1991 

Hanne Nielsen 
 (1958) Du skal hedre din far 

og din mor så du får 
leve lenge i det 
landet Herren din 
Gud gir deg 

1992 Olje på lerret MS-
02469-
1992 

Fin Serck-Hanssen 
 (1958) Olav Andrew 

19.09.67-01.02.96 
1993 Fargefotografi MS-

04014-
1998 

Fin Serck-Hanssen 
 (1958) Trine 25.07.64-

10.09.93 
1993 Fargefotograf MS-

04016-
1998 

Andres Serrano 
Ame
rika
nsk 

(1950) Nomads (Bertha)  
Nomader (Bertha) 

1990 Fotografi; 
cibachrome 

MS-
03738-
1994 

Håkon Bleken 
 (1929) Madonna tar av seg 

glorien I Madonna 
Removes Her Halo I 

1978 Collage, olje på 
lerret 

MS-
02524-
1988 

Mikkel McAlinden 
 (1963) Under / Wonder 1994 Fargefotografi MS-

04031-
1998 

 

SAL 42 

 

      

Per Krohg 
 (1889-

1965) 
Akt Female Nude 1919 Olje på lerret NG.M.032

54 

Georges Rouault 
Fran
sk 

(1871-
1958) 

Kleopatra Cleopatra 1930 Pastell på papir på 
lerret 

NG.M.018
11 

Paul Cézanne 
Fran
sk 

(1839-
1906) 

Nature morte 1886-
1890 

Olje på lerret NG.M.009
42 

Pablo Picasso 
Spa
nsk/
fran
sk 

(1881-
1973) 

Gitar og glass Guitar 
and Glass 

1911 Olje på lerret NG.M.012
60 

Pablo Picasso 
Spa
nsk/
fran
sk 

(1881-
1973) 

Gitaren The Guitar 1912 Olje på lerret NG.M.012
59 

Pablo Picasso 
Spa
nsk/
fran
sk 

(1881-
1973) 

Nature morte 1927 Olje på lerret NG.M.018
86 

Georges Braque 
Fran
sk 

(1882-
1963) 

Nature morte 1920 Olje på lerret NG.M.018
10 

Amedeo 
Modigliani 

Itali
ensk
/fran

sk 

(1884-
1920) 

Portrett av Mme 
Zborowska Portrait 
of Madam 
Zborowska 

1918 Olje på lerret NG.M.021
28 
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SAL 41 

 

      

Fernand Léger 
Fran
sk 

(1881-
1955) 

Oppstilling / Still 
Life 

1927 Olje på lerret NG.M.022
38 

Thorvald Hellesen 
 (1888-

1937) 
Balalaika  u.å. Olje på lerret NG.M.032

83 

Thorvald Hellesen 
 (1888-

1937) 
Komposisjon 
Composition 

1920 Olje på lerret NG.M.032
31 

Charlotte Wankel 
 (1888-

1969) 
Stående figur 
Standing Figure 

1926 Olje på lerret NG.M.031
25 

Charlotte Wankel 
 (1888-

1969) 
Komposisjon 
Composition 

1927 Olje på lerret NG.M.031
26 

Ragnhild Keyser 
 (1889-

1943) 
Rustning Armour ant. 1926 Olje på lerret NG.M.031

45 

Ragnhild Keyser 
 (1889-

1943) 
Le pont et la cloche  ca 1925 Olje på lerret NG.M.031

33 

Jacques Villon 
Fran
sk 

(1875-
1963) 

Noblesse 1920 Olje på lerret NG.M.044
66 

 

SAL 40 

 

      

Henri Matisse 
Fran
sk 

(1869-
1954) 

Maleren Albert 
Marquet The Painter 
Albert Marquet 

1905 Olje på treplate NG.M.011
60 

Axel Revold 
 (1887-

1962) 
Italienerinne Italian 
Woman 

1913 Olje på lerret NG.M.011
34 

Edvard Munch 
 (1863-

1944) 
Knelende kvinne 
Kneeling Woman 

1913 Olje på lerret NG.M.028
18 

Henri Matisse 
Fran
sk 

(1869-
1954) 

Bronsefiguren / The 
Bronze Figure 

1908 Olje på lerret NG.M.017
72a 

Paul Gauguin 
Fran
sk 

(1848-
1903) 

På stranden At the 
Beach 

1884 Olje på lerret NG.M.010
07 

Ludvig Karsten 
 (1876-

1926) 
Det røde kjøkken 
The Red Kitchen 

1913 Olje på lerret NG.M.014
78 

Pierre Bonnard 
Fran
sk 

(1867-
1947) 

Blomstervase 
Flower Vase 

1938 Olje på lerret NG.M.019
36 

 

SAL 39 

 

      

Sigurd Winge 
 (1909-

1970) 
Gate I Street I 1934 Pulvermaleri på 

lerret 
NG.M.028

82 

Rolf Nesch 
 (1893-

1975) 
Liljer eller blader 
Lilies or Leaves 

1933 Pulverteknikk på 
papir 

NG.M.033
85 

Rolf Nesch 
 (1893-

1975) 
Elskende par Lovers 1935-36 Materialbilde NG.M.032

20 
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Bjarne Engebret 
 (1905-

1985) 
Komposisjon 
Composition 

1935 Olje på mur NG.M.038
72 

 

SAL 37 

 

      

Jakob Weidemann 
 (1923-

2001) 
Komposisjon 
Composition 

1950 Olje på lerret MS-
04283-
1999 

Serge Poliakoff 
Fran
sk 

(1900-
1969) 

Komposisjon 
Composition 

1953 Olje på lerret MS-
02973-
1988 

Gunnar S. 
Gundersen 

 (1921-
1983) 

Maleri Painting 1960 Akryl på lerret MS-
01183-
1988 

Gunnar S. 
Gundersen 

 (1921-
1983) 

Maleri Painting 1958 Akryl på lerret MS-
02573-
1988 

Gunnar S. 
Gundersen 

 (1921-
1983) 

Komposisjon 
Composition 

1958 Akryl på lerret MS-
02296-
1991 

Gudrun Kongelf 
 (1909-

1987) 
Sirkulær totem 
Circular Totem 

1954 Olje på lerret MS-
03525-
1992 

Irma Salo Jæger 
 (1928) Verdensflagg World 

Flag 
1968 Olje, tempera på 

lerret 
MS-

03926-
1997 

Alfred Manessier 
Fran
sk 

(1911-
1993) 

Hiver Vinter Winter 1950 Olje på lerret MS-
02962-
1988 

Lars Tiller 
 (1924-

1994) 
Blå utsikt Blue View 1966 PVA på lerret MS-

02832-
1988 

Gustave Singier 
Fran
sk 

(1909-
1984) 

La vie du port Livet 
in havnen Life at the 
Port 

1953 Olje på lerret MS-
02976-
1988 

Jakob Weidemann 
 1923-

2001) 
Tre skulpturer Three 
Sculptures 

1950-51 Olje på plate MS-
02864-
1988 

Arne Bruland 
 (1920-

1980) 
Dans Dance 1949 Olje på lerret MS-

02278-
1991 

 

SAL 38 

 

      

Asger Jorn 
Dan
sk 

(1914-
1973) 

Betrængte 
komplekser 
Opphopning av 
komplekser 
Accumulated 
Complexes 

1964 Olje på lerret MS-
02953-
1988 

Asger Jorn 
Dan
sk 

(1914-
1973) 

Masker Masks 1949 Olje på lerret MS-
02952-
1988 
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Guillaume 
Corneille 

Belg
isk 

(1922) Les falaises 
Skrentene The Cliffs 

1958 Olje på lerret MS-
02915-
1988 

Karel Appel 
Ned
erla
ndsk 

(1921) Libellules blessées 
Sårende libeller 

1961 Olje på lerret MS-
02895-
1988 

Jens Johannessen 
 (1934) Figur II / Figure II 1971 Olje på lerret MS-

02621-
1988 

Anna-Eva 
Bergman 

 (1909-
1987) 

Le Chinois 1956 Olje, bladgull på 
lerret 

MS-
02518-
1988 

Knut Rumohr 
 (1916-

2002) 
Komposisjon 
Composition 

1970 Tempera på lerret MS-
02756-
1988 

Knut Rumohr 
 (1916-

2002) 
Landskap III 
Landscape III 

1962 Tempera på lerret MS-
02754-
1988 

Inger Sitter 
 (1929) In the Picture 1964 Akryl, collage på 

lerret 
MS-

02781-
1988 

Ludvig Eikaas 
 (1920) Jeg I  1968 Etsning MS-

03802-
1995 

John Anton Risan 
 (1934) Underveis 

Underway 
1967 PVA på lerret MS-

00151-
1988 

Kumi Sugai 
Japa
nsk 

(1919) Jichin 1958 Olje på lerret MS-
02980-
1988 

Olav Strømme 
 (1909-

1978) 
Flyver over 
orientalsk by I Pilot 
over Oriental City 

1963 Olje på lerret MS-
02814-
1988 

Jakob Weidemann 
 (1923-

2001) 
Nattsvermeren 
Night-flying Moth 

1965  Depositum 
(Dep00112

-2003, 
MS) 

Jan Radlgruber 
 (1940) Yeap II 1967 PVA på lerret MS-

02707-
1988 

Arnold Haukeland 
 (1920-

1983) 
Dynamikk II 
Dynamics II 

1963 Bemalt stål MS-
03304-
1988 

 

SAL 36 

 

      

Reidar Aulie 
 (1904-

1977) 
Overgangen The 
Transition 

1939 Olje på lerret NG.M.019
33 

Reidar Aulie 
 (1904-

1977) 
Frontsoldatens 
hjemkomst The 
Return of the Front 
Soldier 

1936 Olje på lerret NG.M.038
73 

Reidar Aulie 
 (1904-

1977) 
9. april 1940 April 9 
1940 

1943 Olje på lerret NG.M.020
68 

Reidar Aulie 
 (1904-

1977) 
Den beryktede  
gaten The Street of 
Ill Repute 

1951 Olje på lerret NG.M.041
27 
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Willy Midelfart 
 (1904-

1975) 
På gaten i Berlin In 
the Street in Berlin 

(1932) Olje på lerret NG.M.038
68 

Arne Ekeland 
 (1908-

1994) 
Kampen The Battle 1943 Olje på lerret NG.M.219

5 

Arne Ekeland 
 (1908-

1994) 
Okkupasjon 
Occupation 

(1944) Olje på plate NG.M.039
00 

 

SAL 35 

 

      

Johannes (Johs.) 
Rian 

 (1891-
1981) 

Clair de lune  1974 Olje på lerret MS-
02718-
1988 

Richard Mortensen 
Dan
sk 

(1910-
1993) 

Entre deux trains 
Mellom to tog 

1962 Olje på lerret MS-
02966-
1988 

Olle Bærtling 
Sve
nsk 

(1911-
1986) 

Yoyara 1970 Olje på lerret MS-
02914-
1988 

Gunnar S. 
Gundersen 

 (1921-
1983) 

Vintersol Winter 
Sun 

1966 Akryl på lerret MS-
02579-
1988 

 

SAL 34 

 

      

Bjørn Ransve 
 (1944) Treansikt II  1970 Olje på lerret MS-

02708-
1988 

Ulf Nilsen 
 (1950) Maskemaleren The 

Mask Painter  
1978 Olje, collage på 

papir på plate 
MS-

00313-
1988 

Knut Rose 
 (1936-

2002) 
Også på stranden 
Also on the Beach 

1973 Akryl på lerret MS-
02740-
1988 

Leonard Rickhard 
 (1945) Fragmentariske 

figurer i sommersol 
Fragmentary Figures 
in the Summer Sun 

1980-81 Olje på lerret MS-
01809-
1988 

Sverre Wyller 
 (1953) Fra serien 

Vindusmotiv From 
the Series Window 
Motifs 

1988 Olje på lerret MS-
00084-
1988 

 

SAL 33 

 

      

Terje Bergstad 
 (1938) Faun u.å. Olje på strie MS-

02003-
1989 

Anne Katrine 
Dolven 

 (1953) Min brors vinter My 
Brother’s Winter 

1988 Olje på lerret MS-
00087-
1988 
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Bernd Koberling 
Tys

k 
(1938) Grosse Brüter Store 

rugere 
1981 Olje på lerret MS-

00099-
1988 

Kjell Nupen 
 (1955) Overmalt postkort 

Postcard 
Overpainted  

1981 Akryl på lerret MS-
02687-
1988 

Håvard Vikhagen 
 (1952) I ett med lyset og 

natten In One with 
the Light and the 
Night 

1989 Olje på plate MS-
02117-
1990 

 

SAL 32 

 

      

Mari Slaattelid 
 (1960) Stempel 1-3 Stamp 

1-3 
1998 Olje på aluminium MS-

04157-
1999 

Thorbjørn 
Sørensen 

 (1961) Meg (Opel 415) Me 
(Opel 415)  

1993 Airbrush på 
pleksiglass, billakk 

MS-
03940-
1997 

Kjell Torriset 
 (1950) Etterbilde XVIII 

After Image XVIII 
1991 Olje på vokset, oljet 

og farget 
bomullsduk 

MS-
02463-
1992 

Cindy Sherman 
Ame
rika
nsk 

(1954) Untitled # 92 Uten 
tittel nr 92 

1981 Fargefotografi MS-
03741-
1994 

 

Ved trapp til 2. 
etasje 

 

      

Stephan Sinding 
 (1846-

1922) 
To mennesker Man 
and Woman 

1889, 
støpt 
1893 

Bronse NG.S.0061
6 

Stephan Sinding 
 (1846-

1922) 
Den fangne mor The 
Captured Mother 

1888 Bronse NG.S.0059
7 

 


