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For 15 år siden arbeidet jeg med en skulptur i håp om å få bli med på en stor 
utstilling i anledning Norske Kunsthåndverkeres 25-årsjubileum. Jeg var en fersk 
og nyutdannet kunsthåndverker og ville så gjerne komme gjennom nåløyet. Jeg 
kom lykkeligvis med, og det var stor stas. Lite visste jeg den gangen at jeg noen år 
senere skulle bli trukket med i styre og stell i NK.
 Slik har det vært for mange NK-medlemmer. Vi er mange som er blitt 
invitert, lokket, dratt inn i organisasjonsarbeidet, mer eller mindre frivillig. Jeg 
er overbevist om at de fleste har opplevd dette som overraskende givende, både 
faglig og sosialt. NK er en stor fellesinnsats, og sammen arbeider vi for synlighe-
ten og posisjonen for kunsthåndverket i Norge.
 Mitt første møte med NK viser også en viktig særegenhet ved organisasjo-
nen: NK har fra den spede begynnelsen alltid fokusert på utviklingen av formid-
ling og utstillinger parallelt med fagpolitikken. «Formidling fronter faget» var et 
slagord i de første årene. Det har vært kjempet mange kamper for å styrke for-
midlingen og utstillingsmulighetene for kunsthåndverkerne, og i dag har vi 
årsutstillingen, tema utstillingen, to egne gallerier, en godt etablert utenlandsfor-
midling og et tidsskrift. I tillegg er en rekke kunstsentre, gallerier og museer 
engasjert i å vise frem kunstarten, både retrospektivt og fra samtiden. Vi har også 
en statlig innkjøpsordning. Jeg tror alt dette har bidratt til at vi nå opplever en 
bølge av positiv interesse, senest gjennom en rekke store tekstilutstillinger denne 
sommeren. Det er lovende for fremtiden.
 NK har vært sentral i mange viktige fagpolitiske kamper gjennom årene. 
Jeg er stolt av å være en etterfølger av mange sterke og kloke folk, som har kjempet 
viktige slag. For min egen del er jeg glad for å ha bidratt i spesielt to saker: utvik-
lingen av utstillings honoraret som en helt ny kunstnerpolitisk  ordning og den 

vanskelige kampen for at garanti inntekten skulle bli erstattet av forutsigbare, 
langvarige stipend, også for eldre kunstnere. 
 Det er først de siste årene at det virkelig har gått opp for meg hvor avgjørende 
hendelsene for 40 år siden var. Det at kunsthåndverkerne valgte å klart definere 
seg som en kunstnergruppe og erobret en posisjon i den statlige kunstnerpolitik-
ken, har vært fullstendig avgjørende for utviklingen av kunstfeltet. Det er nå til 
enhver tid noe over 150 kunsthåndverkere som har et statlig arbeids stipend, 
10-årig stipend eller garanti inntekt, og som dermed får mulighet til å utvikle 
kunstnerskapet sitt. Sammen med sterke og gode kunsthøgskoler har dette lagt 
grunnlaget for den kvaliteten og nyskapingen som kunsthåndverket i Norge har, 
og som anerkjennes langt utenfor Norges grenser.
 I et jubileumsår må det være lov å feire seg selv og det organisasjonen har 
fått til i 40 år, men viktigst er det å se fremover. Det er fremdeles mye ugjort, og 
det er stadig viktig å forsvare kunsthåndverket og arbeide for bedre vilkår. Inn-
tektsnivået er fremdeles for lavt, og vi får ikke tilstrekkelig betalt for arbeidet      vi 
gjør i det offentlige kulturtilbudet. De estetiske fagene er lavt priori tert i grunn-
skolen, og dette er farlig for rekrutteringen til fagene våre. Fagfelle vurderingen 
må stadig forsvares fra vettløse angrep. Det er høyst varierende vilkår i Den 
kulturelle skole sekken, og Utenriksdepartementet kutter i kultur støtten.
 Jeg gleder meg til å fortsette disse kampene, og også til å se etterfølgere 
fortsette. Vi er alle NK, og vi skal kjempe sammen. Gratulerer med 40 gode år, og 
tvi tvi for fortsettelsen!

Lise Stang Lund
styreleder

FORORD
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REDAKTØRENS FORORD

  KUNSTHÅND-
VERKETS 

GULLALDER

«WHAT DO WE DO AFTER THE ORGY OF MODERNITY?

IS SIMULATION ALL WE HAVE LEFT? /…/ THIS EXPRESSION – 

‘AFTER THE ORGY’ – COMES FROM A STORY FULL OF HOPE:

IT IS THE STORY OF A MAN WHO WHISPERS INTO THE EAR

OF A WOMAN DURING AN ORGY, ‘WHAT ARE YOU DOING 

AFTER THE ORGY?’ THERE IS ALWAYS THE HOPE

OF A NEW SEDUCTION.»1 

ANDRÉ GALI

1 Sylvere Lotringer (Editor)    

  Jean Baudrillard. The   

  Conspiracy of Art:  

   Manifestos, Interviews,  

   Essays. New York:  

   Semiotext(e)/MIT Press,  

   2005: 98–110.
2 Guy Debord: Society of 

   the Spectacle, 1967, 

   Paris: Buchet/Chastel

Orgien som den franske sosiologen Jean Baudrillard beskriver i dette sitatet synes 
å være over, eller i hvert fall å gå mot slutten. Den pågående frigjøringspro sessen 
som har preget postmoderniteten har endt opp i en uproduktiv relativisme, og 
pendelen svinger tilbake mot noen grunnverdier i moderniteten. Dette er koblet 
sammen med en søken mot en tenkning og et verdigrunnlag som fantes i moderni-
teten før «the spec tacle»2 eller «orgien», som vi nå kjenner som postmodernismen, 
slo ut i full blomst. Postmodernismens kritikk av den ene Sannheten, oppløsningen    
av historien som en progressiv bevegelse og forkjærlighet for en «anything 
goes»-holdning, har ledet ut i en vestlig utmattelse og identitetskrise der ironisk 
distanse og dekadent selv-iscenesettelse går på tomgang. 
 Sentralt i denne revurderingen av moderne verdier står kvaliteter som 
finnes i kunsthåndverket. Et utbredt syn på kunsthåndverk er at det har røtter i 
en førmoderne tid og tenkning og stadig står i fare for å bli marginalisert, og til 
og med forsvinne, i møte med ny teknologi på den ene siden og billedkunsten på 
den andre. Den ameri kanske teoretikeren Glenn Adamson mener derimot at 
kunsthåndverket har spilt en viktig rolle i utvik lingen av det moderne samfunn, 
og faktisk vært en pådriver i moderniseringen. Blant annet peker han på at model-
ler for arbeidsdeling i industrien har dukket opp i produksjonen av kunsthåndverk 
lenge før Henry Ford utviklet samlebåndsproduksjon i fabrikken. Adamson peker 
også på at kunsthåndverket har vært vesentlig i utviklingen av nye estetiske språk. 
I denne sammenhengen er Bauhaus-skolen interessant fordi dette var en skole 
som la mye vekt på kunsthåndverk, likevel oppleves mye av den estetikken som 
kom ut av Bauhaus-skolen som moderne og «fabrikkert». I den postmoderne 
kunsten, der ready-mades og appropria sjon – det å hente allerede eksisterende 
objekter eller estetiske systemer inn i gallerirommet – er stikkord, er det for 
eksempel interessant hvor betydelig håndverket og kunstindustritradisjonen har 
vært for en kunstner som Jeff Koons, som da han lagde porselensskulpturen 
Michael and Bubbles i 1988. Kunsthåndverket har altså hele tiden vært til stede i 
kunst og design, men innenfor de siste 50 årene har vi sett en tendens til å skjule 
denne til stedeværelsen. 
 I dag ser vi derimot et allestednærvær av elementer som er betydelige i 
kunsthåndverk: det å beherske et håndverk og «praktisk tenkning», også innenfor 
design og billedkunst, samtidig som vi ser referanser til kunsthåndverkets dis-
kurser og historie. 
 For fem år siden uttalte Grant Gibson, redaktør for Crafts Magazine, at 
«kunsthåndverk er kult» i forbindelse med at merkevaren Louis Vuitton lagde 
annonser der de promoverte sine merkeklær som håndsydde (til tross for at de 
ikke var det). Nylig skrev kunstkritiker Tommy Olssen i Klassekampen at «kunst-
håndverk er den nye iskremen» om keramikkutstillingen Beyond G(l)aze på 
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KODE. Det er grunn til å snakke om at kunsthånd-
verket er inne i en slags gullalder. 
 Billedkunsten, som søker nye strategier etter å 
ha vært konseptuell siden 1960-årene, og designet, 
som har blitt trett av en masseproduksjon hvis eneste 
hensikt er å tilfredsstille den konsumhungrige etter-
krigsgenerasjonen, ønsker å koble seg på kunsthånd-
verket og trekke veksler på de materialdiskusjoner som 
finnes der. 
 I billedkunstsammenheng ble dette tydelig i 
forbindelse med dOCUMENTA i 2012, der Hannah 
Ryggen var sentralt plassert i hovedutstillingen. Vi så 
det også i utstillingen NN-A NN-A NN-A – Ny Norsk 
Abstraksjon på Astrup Fearnley Museet i Oslo våren 
2015, der flere av kunstnerne som var med vektla kva-
liteter forbundet med en «praktisk tenkning» mer enn 
en teoretisk tenkning, eller kanskje det blir riktigere å 
si: i kombinasjon med teoretisk tenkning. Uansett, det 
formelig sydet av materialitet, taktilitet og sanselighet 
i utstillingen. 
 På designfeltet ser vi en tilstrømning til å jobbe 
med materialer som leire og stoff, og å lage det for 
hånd snarere enn å sette det bort til produksjon. Dette 
ble eksemplifisert i utstillingen At first glance this 
division would appear to be more rational på Galleri 
Format. Utstillingen, som var kuratert av Victoria 
Günzler, selv en slags hybridkunstner i spennet mellom    
design og kunsthåndverk, inkluderte arbeider av blant 
annet HAiK, Hunting & Narud, Aurora Passero og 
Pernille Pontoppidan Pedersen, og tenker originalt om 
kunsthåndverket som kategori.
 At kunsthåndverket er kult akkurat nå er nok 
knyttet til en oppvurdering av verdier som nærhet til 
materialer, det unike, det kortreiste, det intime, det 
autentiske, verdien ved praktisk kunnskap og den mot-
standen kunsthåndverket representerer i forhold til 
den stadig akselererende globale økonomien og miljø-
trusselen den fører med seg. I denne sammenhengen 
er det interessant å påpeke et motsetningsforhold. Ser 

vi nærmere på kunsthåndverkets opprinnelse og den 
rollen det har spilt i relasjon til industri og kunst i 
moderniteten, blir det tydelig at kunsthåndverket – og 
håndverk i en større sammenheng – faktisk har vært 
like medvirkende til innovasjon og progresjon som 
det har vært motvirkende. I en postdisiplinær tid, et 
begrep Adamson bruker om situasjonen for det visu-
elle kunstfeltet i det 21. århundre, blir kunsthåndver-
ket selve bindevevet i triangelet kunst, kunsthåndverk 
og design. For å lage et fungerende objekt for vår tid 
må alle disse sidene være ivaretatt: konsept, utførelsen 
og utformingen. 
 Etter min mening er det viktig å være bevisst 
dualiteten som ligger i kunsthåndverkets historie: at 
kunsthåndverk både kan betraktes som en motstander 
av industrien, samtidig som kunsthåndverket har vært 
viktig for progresjonen av det moderne samfunnet. 

Jeg tror noe av kunsthåndverkets styrke ligger i dette 
spennet mellom motstand og fornyelse, og at vi er inne 
i en tid der kunsthåndverkets verdier og egenskaper 
kan være en pådriver ut av en postmoderne distanse-
kultur på tomgang. 
 Kunsthåndverket har etablert seg som en auto-
nom kunstform og et eget ytringsrom med et eget 
fagfelt. Begrepet kunsthåndverk tas mer og mer i bruk 
i Norge i 1950- og 1960-årene. Da brukes det om hver-
andre med begrepet brukskunst. Det står i tradisjonen 
fra kunstindustrien på den ene siden og husfliden på 
den andre, men etter hvert blir det behov for å skille 
kunsthåndverksbegrepet fra brukskunstbegrepet. Det 
gjelder både begrepets innhold – at kunsthåndverkere 
legger tyngden på kunst og håndverk, mens bruks-
kunstnerne legger vekt på bruk – og den økonomiske 
og politiske infrastrukturen rundt det. Mens kunst-
håndverket søker seg til gallerier og oppfatter seg som 
en kunstnergruppe, peker brukskunsten mot butikken 
som sin arena. Da Kunstneraksjon -74 samlet 21 nor-
ske kunstnerorganisasjoner med til sammen omtrent 
2 000 medlemmer for å gå i rette med staten på bak-
grunn av Kulturmeldingen 1973–74, ble Norske 
Bruks        kunstnere (NB) tatt med. Dette manifesterte den 
splittelsen som fantes innad i organisasjonen, og ble 
opptakten til at NB forlot brukskunstbegrepet helt. 
Året etter, 1. april 1975, da NB holdt generalforsam-
ling, ble det vedtatt å endre navn til Norske Kunst-
håndverkere (NK). 
 NK har siden etableringen vært en ambisiøs 
organisasjon og spilt en hovedrolle – politisk så vel 
som formidlingsmessig – i å bygge opp et rammeverk 
for kunstformen og utvikle dette ytringsrommet. 
Som vi kan lese i denne boken ville kunsthåndver-
kerne utvikle sin egen stemme, på samme måte som 
billedkunsten, litteraturen og arkitekturen, men også 
i dialog     med disse kunstformene. Statlig støtte og 
kunstnerstipender har gjort det mulig å etablere dette 
ytringsrommet som et autonomt rom, der kommer-

si ell økonomi ble underordnet. I lys av dette er det 
kanskje ikke så underlig at NK har vært en organi-
sasjon i kontinuerlig ekspansjon.
 Det ble viktig å bygge opp en infrastruktur med 
egne stipender og rettigheter, samt egne arenaer for 
visning av arbeider, med egne gallerier, museer, messer   , 
tidsskrift og lignende. Og dette ble kommunisert til, 
og forstått av, kulturpolitikere oppigjennom. Ikke 
minst da Galleri Format åpnet sine lokaler på Vest-
banen i Oslo sentrum i 1991 av daværende kultur-
minister Åse Kleveland, og ti år senere da daværende 
kulturminister Ellen Horn åpnet galleriets tiårs-
jubileum samme sted. 
 De siste årene har vi sett en økende interesse 
innenfor både billedkunstfeltet og i designfeltet for å 
inkludere verk laget av kunsthåndverkere i utstillinger 
og utsalg og å rette fokus mot verdier som tradisjonelt 
har vært forbundet med kunsthåndverket, som mate-
rialitet, taktilitet og det håndlagde. Mens kunsthånd-
verket på 80-tallet kanskje primært fokuserte på å 
utvikle og utforske sitt eget ytringsrom, ble det utover 
på 90-tallet en tendens at yngre kunsthåndverkere så 
til billedkunstens konseptuelle strategier og tok disse 
med seg inn i kunsthåndverkspraksiser. I dag spenner 

Anna Talbot: Sleeping Around Beauty. Foto: velour.no

Anne Helen Mydland: Relikvie: tullemor og teddy, 2000, 
fra utstillingen Bergen Timeline i Galleri Format Bergen, 2011, 
kuratert av Heidi Bjørgan. Foto: André Gali
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kunsthåndverket fra funksjonelle gjenstander og unike 
design objekter til konseptuelle og prosessuelle prak-
siser som roterer rundt eksperimentell materialbruk, 
gjenbruk, «ready mades» og installasjoner. På denne 
måten er kunsthåndverket i dag et mangefasettert felt 
med en rekke ulike praksiser preget av ulike tilnær-
minger til materialer og ulike måter å produsere 
mening på. 
 I arbeidet med denne boken har jeg funnet det 
vanskelig å gi en entydig definisjon av hva kunsthånd-
verk er. Det skyldes blant annet at det finnes store vari-
asjoner i tilnærmingen til det å være kunsthåndverker. 
Noen jobber med funksjonelle objekter, mens andre 
jobber mer konseptuelt. Noen utforsker tradisjonelle 
arbeidsmetoder mens andre igjen utforsker ny tekno-
logi. Og det trenger heller ikke være noen motsetning 
mellom disse. 
 I min begrepsbruk kan kunsthåndverket delvis 
forstås som en produksjonsform og en måte å jobbe 
og tenke på – en «praktisk tenkning» – knyttet til 
mate     rialgruppene tekstil, keramikk, metall, tre og lær, 
men også med andre materialer og i kombinasjon. 
Samtidig tjener arbeidsmetoden og materialbruken 
først og fremst meningsproduksjonen. 
 Kunsthåndverksbegrepet har også endret seg 
gjennom de førti årene som er gått siden NK ble eta-
blert, noe vi vil se klart i denne boken. I billedkunsten 
er det konteksten som definerer verket; at man jobber 
som kunstner betyr at man viser verk på de arenaene 
som tilhører billedkunstfeltet, som museer for sam-
tidskunst, kunstbiennaler, messer og gallerier. Kanskje 
dette er den mest nærliggende måten å forstå kunst-
håndverk på også.
 Ambisjonen med denne boken har vært at den 
skal speile noe av dette mangfoldet i innhold og for-
mat, og vise kunsthåndverkets relevans i dag gjennom 
å fortelle historien om NK som en fagorganisasjon og 
formidlingsorganisasjon i ekspansjon. For å gjøre dette 
på en måte som oppleves original og relevant, og for 

Inger Johanne Rasmussen: Kilden og treet, 2013, detalj. 
I Oslo kommunes kunstsamling. Foto: Kai Wilhelm Nessler

14 15



TAKK

I arbeidet med denne boken har jeg hatt en dobbel t  rolle 
som en relativt selvstendig redaktør, samtidig som jeg 
har hatt andre arbeidsoppgaver for NK og Norwegian 
Crafts. Nærheten til NK har gitt meg tilgang til store 
ressurser, menneskelige så vel som daglig tilgang til 
arkivmateriale som NK Nytt og tidsskriftet Kunsthånd-
verk. Jeg er ansvarlig for det redaksjonelle innholdet, 
men jeg står i stor gjeld til alle mine kolleger i NK og 
Norwegian Crafts for viktige innspill og diskusjoner 
underveis. En spesiell takk rettes til NK-styret med 
styreleder Lise Stang Lund i spissen for å ha støttet 
prosjektet. Direktør i NK / Norwegian Crafts Trude 
Gomnæs Ugelstad fortjener også en takk for sitt enga-
sjement da ideen om en jubileusmpublikasjon skulle 
utformes. Det ville ikke blitt noen bok uten deres enga-
sjement. I forprosjektet og utviklingen av format og 
rammeverk for boken, samt gjennom hele prosessen 
fra bestilling av saker til redigering, har jeg hatt stor 
hjelp av Elisabeth Sørheim og Cecilie Tyri Holt. Deres 
kritiske blikk har vært en nødvendighet for at boken 
skal fungere helhetlig og skape en logisk nar rativ. De 
her også vært essensielle i utvelgelsen av kunsthånd-
verkere til del to. Jeg vil også rette en spesiell takk til 
skribentene i boken, som mange har tatt fatt på opp-
gaven med relativt sparsommelig kunnskap om NKs 
historie i forkant. Skribentene er valgt ut for sin evne 
til å fortelle historier, og jeg ser det som en kvalitet at 
de ikke var for mye på «innsiden» av NK. De har møtt 
utfordringen med nysgjerrighet og et subjektivt blikk 
og har fortalt noen spennende historier om ulike deler 

galleri     virksomhet og utstillingsvirksomhet vært 
betydningsfullt for NK siden starten. Tidsskriftet har 
hatt opp       gaven å formulere kunsthåndverkets egne dis-
 kurser, noe som igjen har tjent det politiske arbeidet . 
Norske Kunsthåndverkere er i dag en selvfølgelig sam-
talepartner i den offentlige kulturpolitikken, slik også 
Norske Billed kunstnere er det, og det skyldes i stor 
grad at det i dag er aksept i kulturpolitikken for at 
kunsthåndverket er et eget fagområde. 
 Til sist har jeg valgt å gjennomføre noen kunst-
nerintervjuer med et knippe av NKs medlemmer. 
Dette er keramiker Terje Westfoss; keramiker Elisa 
Helland-Hansen; Jorun Kraft Mo, som arbeider både 
i glass, tre og metall; tekstilkunstner Bente Sætrang; 
smykkekunstner Konrad Mehus; glasskunstner Æsa 
Björk; Lars Sture, som bl.a. jobber med metall; Edith 
Lundebrekke, som jobber i tre; tekstilkunstner Kari 
Dyrdal og Lillian Tørlen, som jobber i tekstil og kera-
mikk. De er i stor grad valgt ut basert på forslag fra 
medlemmene selv og noen innspill fra NKs styre. Vi 
som sitter i redaksjonen for denne boken sendte ut en 
invitasjon til medlemmene om å foreslå kunstnere fra 
ulike generasjoner som har hatt betydning for fagfel-
tet. Det har vært et uttalt mål å speile bredt både i 
materialer og i geografisk tilhørighet, det siste fordi 
NK siden starten har vært opptatt av å være en orga-
nisasjon for hele landet, og ikke bare for de som bor i 
Oslo. 
 Tittelen Kampen med materialet har jeg valgt for 
å oppsummere flere av de aspektene jeg har vært opp-
tatt av i boken. Tittelen henspiller på kunsthåndverket 
som en verkstedbasert praksis der kunstneren fysisk 
kjemper med å forme et materiale. Den peker på den 
fagpolitiske kampen som NK har kjempet, og frem-
deles kjemper på vegne av sine medlemmer. Den peker 
på fagfeltets indre kamper om definisjon og posisjon. 
Og den peker på fagfeltets kamp om definisjonsmakt 
i kulturfeltet, spesielt når det gjelder de tilstøtende 
fagfeltene design og billedkunst.

å kunne henvende seg til et publikum som er kultur-
interessert, men som ikke umiddelbart er kjent med 
kunsthåndverkets mangfold og terminologi, har jeg 
valgt å bruke et journalistisk intervjuformat gjennom 
store deler av boken. Å få flere personer i tale om sin 
egen rolle innenfor NK og betraktninger rundt kunst-
håndverksfeltets posisjon i det visuelle og kulturelle 
feltet i en intervjusituasjon, åpner etter min mening 
opp teksten og gir den dynamikk og driv. Det er like-
vel viktig å huske på at dette er en jubileumsbok bestilt 
og produsert av NK for å fortelle NKs historie til både 
et bredt publikum og til medlemmer. Selv om leseren 
vil forbinde tekstformater i boken med nyhetsjournal-
i stikk, er det viktig å presisere at dette, som jubileums-
bok, ikke er en uavhengig publikasjon, men tjener et 
bestemt formål: nemlig å feire at NK har virket i 40 år. 
 Denne publikasjonen har ikke kunnet dekke hele 
NKs historie, men jeg har valgt noen «årer» som har 
rent gjennom NK i løpet av de 40 årene som har gått. 
Metoden jeg har valgt er ikke vitenskapelig og heller 
ikke et forsøk på å si «sannheten» om NK. Jeg ser det 
heller som at NK er et slags «hyperobjekt» – et begrep 
filosofen Timothy Morton bruker om «objekter» som 
strekker seg ut i rom – og at jeg prøver å under søke 
dette objektet gjennom ulike «linser» (skribentene) 
og fra ulike perspektiver, uten at boken dermed tegner 
et fullstendig bilde av NK. Den forteller kort sagt om 
hvordan noen som har virket i NK i ulike perioder har 
opplevd organisasjonen. 
 For å skape en dynamisk lesning av organisasjo-
nen har jeg fokusert på kunsthåndverksbegrepet, den 
fagpolitiske historien og på organisasjonens historie, 
og på noen av de viktigste tiltakene som er gjort i NKs 
regi for å fremme kunsthåndverket for et publikum: 
årsutstillingen, tidsskriftet Kunsthåndverk, NKs gal-
lerier og satsningen i utlandet. Politikken er til for å 
skape levelige rammevilkår for kunsthåndverk, men 
det gir ikke mening å lage kunsthåndverk med min-
   dre dette finner sted for et publikum. Derfor har 

av NKs virksomhet. Boken ville ikke fått den samme 
kraften om ikke de hadde gjort sitt ytterste for å løse 
de oppgavene de fikk. Ellers vil jeg takke Anne Karin 
Brandt spesielt for å ha hjulpet meg med å finne frem 
i arkivet og få avklart spørsmål som har med adminis-
trasjonens fortid og utvikling å gjøre. Jeg vil også 
benytte anledningen til å takke Jorunn Veiteberg for 
kritiske kommentarer til mine egne tekster og Thomas 
Nordby for en inspirerende telefonsamtale om pro-
blemstillingene han reiser i sin masteroppgave «Bruks-
kunstens svanesang».  Det ville ikke vært noe NK uten 
medlemmene, og jeg har fått mange innspill fra både 
nåværende og tidligere medlemmer av NK gjennom 
hele arbeidet med boken. Jeg er alle en stor takk skyl-
dig. 

Ingeborg Resell Elieson. Fra masterstudentenes avgangsutstilling 
på Kunsthøyskolen i Oslo (Khio), 2012. Foto: André Gali
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I perioden 1974–1978 løsrev kunsthåndverkerne seg fra brukskunstbevegelsen. 
Det var en konfliktfylt periode der kampen om definisjonsmakt var sentral. 
Bruddet med brukskunsten var utslagsgivende for at Norske Kunsthåndverkere 
kunne etablere seg som en egen organisasjon, og som en egen kunstnerisk fag-
gruppe. 

Sitatet er hentet fra en artikkel i tidsskriftet Kunsthåndverk fra 2001. Det er kera-
miker Yngvild Fagerheim som er intervjuet og snakker om Kunstneraksjon -74. 
Fagerheim er på mange måter blitt et symbol – ja, nesten et ikon – for kunsthånd-
verkets løsrivelse fra brukskunsten. Da hun i 1977 takket nei til å motta den 
prestisjefulle Jacob-prisen – oppkalt etter Foreningen Brukskunsts grunnlegger2 
og delt ut årlig av forbundet siden 1957 – begynte ballen å rulle, og året etter var 
det definitive bruddet med brukskunstbevegelsen et faktum. Hendelsen, og Fager-
heim selv, tildeles stor plass i Mette Grieg Toyomasus hovedoppgave om kunst-
håndverkets brudd med brukskunsten fra 1997, og den dukker opp igjen i Thomas 
Tengesdal Nordbys masteroppgave om brukskunstbevegelsens «svanesang» som 
ble levert i vår.3

BRUK- OG KUNST-KVALITET

For Fagerheim, og mange med henne, definerte seg ikke som brukskunstnere, 
men som kunsthåndverkere – og de sammenlignet seg med andre skapende 
kunstnere, ikke med formgivere i industrien. Fagerheim utdyper dette i intervjuet 
med tidsskriftet Kunsthåndverk: 
 «Det var liten eller ingen skilnad på problema ein keramikar møtte i sitt 
yrkesliv enn dei ein grafikar sleit med. Vi sette dei samme ideelle krava til virket 
vårt, kort sagt var vi like mykje kunstnarar i vår tilnærming til faget – og vi opp-
levde at dei økonomiske tilhøva heldt på å ta drepen på oss alle.»4

 Et av Fagerheims verker som synliggjør noen av problemene rundt begre-
pet brukskunst er «…inntil døden…» fra 1972. Verket er laget i flere materialer, 
blant annet steingods og tekstil og viser en bryllupskake med blomster på, og 
med et svidd brudepar på toppen. Som verk har det ingen klar bruksfunksjon, 
men kan leses som en kritisk kommentar til ekteskapet. Den manglende bruks-

– Stundom ser eg på det som eit under at vi som gruppe 
kom oss med i Kunstneraksjon -74. At vi med brask og 
bram forlangde at staten var ansvarleg for yrka våre, og 
at vi våga å sette grenser og definere kva vi meinte med 
ein «kunsthandverkar».1FRA BRUKSKUNST 

TIL 
KUNSTHÅNDVERK

HISTORIEN OM 

EN EGEN FAGORGANISASJON 

FOR KUNSTHÅNDVERKERE 

LA MEG LÆRE DEG OM ÆRE OG LOJALITET

VI KAN SMELTE SAMMEN FORM OG FUNKSJONALITET

LARS VAULAR, NORDISK DESIGN, 2015 
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funksjonen ble kritisert av representanter fra bruks      -
kunstbevegelsen – kritikken bygget på en ideologi 
om å skape funksjonelle objekter som «forskjønnet» 
hverdagen til en rimelig penge. Slik skulle nemlig 
samfunnet forbedres, ifølge brukskunstnernes «ide-
ologer», ikke med «virkelighetsfjernt» kunsthånd-
verk. 
 Fra kunsthåndverkets perspektiv var kunsthånd-
verket spesielt egnet til å ta opp problemstillinger 
knyttet til hverdagslivet og å gi nye perspektiver på 
tingene vi omgir oss med til daglig. 

DET NYE KUNSTHÅNDVERKET

Forløperen for Norske Kunsthåndverkere, Norske 
Brukskunstnere (NB), som ble opprettet i 1963, var en 
organisasjon som omfattet både designere og kunst-
håndverkere. Formålet var å ivareta medlemmenes 
«etiske, juridiske og økonomiske interesser», og det 
var krav til utdannelse og faglige kvalifikasjoner.5  
 Allerede fra starten var det en splittelse på gang 
mellom de som jobbet kunstnerisk og de som jobbet 
kommersielt med brukskunst. I 1960- og -70-årene 
gjennomgikk brukskunstmiljøet store endringer og 
ble i økende grad splittet opp i mer spesialiserte fag-
retninger, noe som ble særlig tydelig i polariseringen 
mellom fagene kunsthåndverk og industridesign.6 

Estetisk brøt kunsthåndverket med det som var eta-
blert som vakkert, samtidig som form og meningsinn-
hold ble vektlagt fremfor funksjon og praktisk nytte. 
 Thomas Tengesdal Nordby skriver følgende om 
det nye kunsthåndverket i sin masteroppgave «Bruks-
kunstens svanesang – ideologi og utopi i Landsforbun-
det Norsk Brukskunst 1965–1978»: 
 «I det nye kunsthåndverket oppsto det større 
bredde og mangfold, og gjenstandene som ble laget 
var i økende grad med å utfordre etablerte normer 
for stygt og pent. Samtidig brukte flere av fagutøverne 
også kunsthåndverket til å kommunisere og uttrykke 
seg på nye måter, og i tråd med det generelle sam-

funnsengasjementet i tiden, ble det nye kunsthånd-
verket i større grad både politisk og samfunnskritisk.»

BRUKSKUNSTENS IDEOLOGI

Landsforbundet Norske Brukskunstnere, en paraply-
organisasjon der NB var medlemmer, så et sosialt 
ansvar i å lage vakre bruksgjenstander som var rime-
lige og tilgjengelig for en bred del av befolkningen. På 
mange måter bygget LNBs verdigrunnlag videre på 
Arts & Crafts-bevegelsen og William Morris’ tanker 
om håndverk og estetikk som grunnleggende verdier 
i hverdagsgjenstander. På 60-tallet var LNB positive 
til kunsthåndverket, som delvis ble sett på som en 
motor i brukskunsten, men utover på 70-tallet ble de 
mer negative. En representant for dette synet var Alf 
Bøe, som en periode var leder for LNB. Det ble etter 
hvert store konflikter mellom NB og LNB, som både 
Toyomasus og Nordby beskriver i sine oppgaver7– 
leseren kan absolutt få inntrykk av høy temperatur i 
ordskiftet dem imellom og at noe sto på spill – og 
deltagelsen i Kunstneraksjon -74 spilte en betydelig 
rolle i den konflikten, som vi skal se nedenfor. 
 En av grunnene til at kunsthåndverket møtte 
motstand innenfor brukskunstbevegelsen var at det 
ble oppfattet som elitistisk, noe som ikke ble bedre av 
at en del kunsthåndverkere foretrakk utstillingsfor-
matet og galleriet fremfor butikken som arena hvor de 
møtte publikum. Det var ikke snakk om rimelige hver-
dagsobjekter for folk flest, men kunstverk som hen-
vendte seg til en økonomisk og sosial elite, mente 
noen. 
 Daværende rektor ved Statens Håndverks- og 
Kunstindustriskole (SHKS), Fredrik Wildhagen, satte 
i et intervju i 1974 spørsmålstegn ved om kunsthånd-
verk egentlig hadde noe i et galleri å gjøre. Om det er 
godt kunsthåndverk viser seg først når noen kjøper 
det i butikken og tar det hjem og bruker det, mente 
han.8 Det var rett og slett ikke rom for «kunst    hånd-
verkets estetiske og formmessige eksperimentering» 

Victoria Günzler i utstillingen At first glance this division would appear to be more rational på Galleri Format 
Oslo, 22. januar – 1. mars 2015 (kuratert av Victoria Günzler). Foto: Thomas Tveter 22



i LNB samtidig som det søkte fornyelse gjennom en 
sterkere orientering mot samfunnet.9

KUNSTNERAKSJON -74

Utviklingen mot kunsthåndverk som et annet fagfelt 
enn brukskunst skjøt fart utover på 70-tallet. Som vi 
så i Fagerheims sitat ovenfor hadde kunsthåndverkere 
en kunstnerisk tilnærming til verket – de var skapende, 
ikke bare formende – og de hadde lignende økonomiske 
og yrkesmessige utfordringer som andre kunstnere. 
 Da Kunstneraksjon -74 ble opprettet 12. juni 
1974 var det som et svar på statens behandling av 
kunsten i to kulturmeldinger fra 1973–74: «Om orga-
nisering og finansiering av kulturarbeid» og «Ny 
 kulturpolitikk». På kort tid sluttet 21 kunstnerorgani-
sasjoner seg til Kunstneraksjonen, til sammen omtrent 
2 000 kunstnere. Norske Brukskunstnere var en av 
organisasjonene som sluttet seg til. Sammen med de 
øvrige organisasjonene i Kunstneraksjonen definerte 
de Staten som motpart og samlet seg om følgende 
punkter: 

1) Reelt vederlag for bruk av kunstneres arbeid
2) Økt bruk og størst mulig utbredelse av dette   
 arbeidet i samfunnet
3) Garantert minsteinntekt til alle yrkesaktive 
 skapende kunstnere som ikke får rimelige inn- 
 tekter på grunnlag av kravene i punkt 1) og 2)

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE BLIR OPPRETTET

I og med at NB var kommet med i Kunstneraksjon 
-74, noe Yngvild Fagerheim i innledningssitatet be-
skriver som et under, ble det behov for å definere 
kunsthåndverket på en måte som kunne legitimere 
dem som en kunstnerorganisasjon på linje med de 
andre. Det ble utformet et arbeidsnotat som senere ble 
til et vedlegg til Kunstnermeldingen: «Kunstnerne og 
samfunnet», som skulle komme i 1974–75, men først 
kom i 1976. Der beskrives kunsthåndverket slik: 

«Produkter av tekstil, keramikk, glass, lær, metaller og 
andre materialer som er formet og ferdig produsert i 
kunsthåndverkerens verksted – under forhold hvor 
kunsthåndverkeren er ansvarlig for prosessen fra 
råstoff til ferdig produkt.»10 
 Dette notatet, som ble utarbeidet av Norske 
Brukskunstnere, var medvirkende til navneskiftet som 
fant sted på generalforsamlingen 1. april 1975: Da ble 
Norske Kunsthåndverkere opprettet. Med Kunstner-
aksjonen ble altså splittelsen mellom brukskunsten og 
kunsthåndverket krystallisert, og det manifesterte seg 
i opprettelsen av en ny organisasjon der brukskunst-
betegnelsen var fullstendig fraværende. 
 For å synliggjøre kunsthåndverkets egenart ble 
Norske Kunsthåndverkeres Formidlingssentral opp-
rettet året etter. En av grunnene var at det var behov 
for å utvikle utstillingsvirksomheten for kunsthånd-
verkere. Gjennom publikumsarbeid skulle kunsthånd-
verket gjøres tilgjengelig og forståelig som kunstform, 
og befeste begrepet som eget fagfelt. Økt visning og 
bruk av kunsthåndverk var nødvendig for å styrke 
kunsthåndverkerens arbeidsvilkår. 
 Med opprettelsen av NK og NKFS (som i dag er 
slått sammen i NK) var avstanden til brukskunstbe-
vegelsen blitt uoverkommelig. Perioden var sterkt 
preget av oppbrudd og konflikter i brukskunstbeve-
gelsen, og det var bare snakk om tid før NK ville løs-
rive seg helt. 

DET ENDELIGE BRUDDET

Som Nordby beskriver i sin «svanesang» forble NK 
medlem av LNB frem til 1978. Fra 1977 trakk de sin 
representant i styret. Det skjedde av to grunner. Fager-
heims nei til Jacob-prisen ble sett på som representa-
tivt for hele NKs holdning overfor LNB. Samtidig 
pågikk en konflikt omkring utstillingsvirksomhet, 
spesielt knyttet til Brukskunstsenteret i Basarhallene i 
Oslo. Konflikten eskalerte da NK søkte og fikk bevilget 
utstillingsmidler som ble tildelt LNB, som i sin tur fikk 

Nina Malterud. Foto: NK arkiv
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i oppgave å forvalte disse midlene. NK mente LNB holdt tilbake midler som 
rettmessig var NKs midler. 
 LNB ble heller ikke sett på som en organisasjon som egnet seg til å ivareta 
kunsthåndverkernes yrkesmessige behov. Kunsthåndverkere var gjerne selvsten-
dig næringsdrivende, mens LNB jobbet mer rettet mot industri. Da NK fikk 
forhandlingsrett med staten i 1978, og stipender, støtte- og vederlagsordninger 
begynte å ta form, var det ikke lenger noen grunn til at NK skulle være medlem 
av LNB.11

EPILOG

I løpet av de 40 årene som er gått siden Norske Brukskunstnere ble til Norske 
Kunsthåndverkere har betegnelsen brukskunst mer eller mindre gått over i his-
torien. I dag er kunsthåndverk et fagfelt som nyter stor respekt mye takket være 
dedikert fagpolitisk arbeid som har gått hånd i hånd med utstillingsvirksomhet 
og formidling. Årsutstillingen og tidsskriftet Kunsthåndverk har vært avgjørende 
for å vise og sette ord på kunsthåndverket: å gi det en egen identitet. Samtidig har 
formgiverne innenfor småskala-produksjon ikke noen egen fagorganisasjon. Når 
man ser tilbake på historien i dag ser man en organisasjon i stadig vekst, der NK 
har jobbet målrettet med formidling og utbygging av utstillingsarenaer parallelt 
med fagpolitisk arbeid. Det har likevel ikke vært gitt at kunsthåndverket skulle 
klare å posisjonere seg slik det har gjort de seneste årene. I perioder har begrepet 
kunsthåndverk også stått i fare for å gå over i historien, fokus på de spesifikke 
materialgruppene tekstil, keramikk, metall, glass etc. har veid tyngre enn samle-
betegnelsen. Som da årsutstillingen ble til materialbaserte triennaler i perioden 
2002–2008. Kunsthåndverket er også blitt betegnet «dødt», slik man i billed-
kunsten har hatt påstander om maleriets og kunstens død. 
 Slik er det ikke i dag. Designere av småskalaprodukter vil gjerne identifisere 
seg med kunsthåndverket og jobber i materialer som keramikk, tekstil og tre med 
fokus på håndverket. Det har oppstått unike samarbeidsprosjekter som Norwegian 
Presence og Norway Designs Nå der kunsthåndverkere og formgivere går sammen 
i utstillinger som synliggjør og løfter begge faggrupper opp, og hvor NK og Nor-
wegian Crafts har spilt sentrale roller og har vært initiativtagere. Da kunsthånd-
verkerne på 70-tallet brøt med brukskunten og dens idelogi, innebar det et skarpt 
skille mellom kunsthåndverk på den ene siden og design og industri på den andre. 
Vi kan vanskelig si noe om fremtiden for kunsthåndverket, men akkurat nå ser 
vi en tilnærming mellom design og kunsthåndverk, blant annet gjennom at 
designere kan søke medlemskap i NK. På sett og vis synes rollene mellom «bruks-
kunstnerne» og kunsthåndverkerne å være snudd opp ned. 

1  Yngvild Fagerheim: «Mitt liv som kunst-
   handverkar – oppbrot og samarbeid»,   
   Kunsthåndverk 1–2,/2001
2 Gullsmed og brukskunstner Jacob Tostrup 
   Prytz (1886–1962) opprettet Foreningen   
   Brukskunst i 1918 og var også den første    
   mottageren av Jacob-prisen da den ble 
   delt ut i 1957. 
3 Mette Grieg Toyomasu: «Fra brukskunst 
   til kunsthåndverk – en fagpolitisk opp-
   rydning. Keramikeren Yngvild Fagerheim 
   som eksponent  for en kunstnergruppe»,    
   hovedoppgave i kunsthistorie, 
   Universitetet i Oslo, høsten 1997 
   og Thomas Tengesdal Nordby: 
   «Brukskunstens svanesang – ideologi 
   og utopi i Landsforbundet Norsk Bruks-
   kunst 1965–1978», masteroppgave i        
   kunsthistorie, NTNU, Trondheim, 
   juni 2015. Disse oppgavene har gitt 
   god bakgrunnsforståelse for perioden 
   og de konfliktene som fant sted        
   mellom brukskunstnere og kunsthånd-
   verkere mens jeg har jobbet med 
   denne artikkelen.
4 Yngvild Fagerheim: «Mitt liv som kunst-
   handverkar – oppbrot og samarbeid»
5  Mette Grieg Toyomasu: «Fra brukskunst 
   til  kunsthåndverk – en fagpolitisk 
   opprydning. Keramikeren Yngvild 
   Fagerheim som eksponent for en 
   kunstnergruppe», s. 27
6  Thomas Tengesdal Nordby: 
   «Brukskunstens svanesang – ideologi 
   og utopi i Landsforbundet Norsk 
   Brukskunst 1965–1978», s. 1
7  Ibid. og Mette Grieg Toyomasu: 
   «Fra brukskunst til kunsthåndverk – 
   en fagpolitisk opprydning. Keramikeren 
   Yngvild Fagerheim som eksponent 
   for en kunstnergruppe», s. 55–59
8  Ibid. s. 80
9  Ibid. s. 81
10  Store deler av min informasjon om 
   Kunstner aksjonen, kulturmeldingene,        
   kunstnermeldingen, begrepsdefinisjonen 
   og NKs opprettelse har jeg hentet 
   fra Mette Grieg Toyomasu: 
   «Fra brukskunst til kunsthåndverk – 
   en fag politisk opprydning. 
   Keramikeren Yngvild Fagerheim som 
   eksponent for en kunstnergruppe», 
   s. 47–60, (Senere ble begreps    defini-
   sjonen endret og «råstoff» ble byttet 
   ut med «idé»).
11 Thomas Tengesdal Nordby: 
   «Brukskunstens svanesang – ideologi 
   og utopi i Landsforbundet Norsk 
   Brukskunst 1965–1978», s. 89

26 27



ET 
EGET 

SPRÅK FOR 
 KUNSTHÅND-

VERKET

BEGREPET GJENNOM 40 ÅR

ANDRÉ GALI

I ETABLERINGEN AV NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE VAR 

DET VIKTIG Å DEFINERE KUNSTHÅNDVERKSBEGREPET 

OG Å UTVIKLE ET EGET FAGSPRÅK. MEN BEGREPET 

HAR OGSÅ VÆRT I UTVIKLING OG I DIALOG MED TIL- 

STØTENDE BEGREPER SOM DESIGN OG BILLEDKUNST. 

HVILKEN RELEVANS HAR BEGREPET I DAG?

Kunsthandverkarane 
seier gjerne at dei driv med 

verdas eldste fag. 
Til alle tider har folk 

skapt tekstilar å kle seg i, 
leirkrukker å oppbevare 

mat og drikke i, og folkestammar 
over store delar av verda har 
pynta seg med steinar og fjør 
i ulike rituelle samanhengar. 

Røtene for kunsthandverk 
er såleis lange og mange. 
Men skaparane av desse 

leirkrukkene og lykkeamulettane 
var ikkje det vi i dag forstår 

som kunstnarar.

Jorunn Veiteberg, 
Det veltalende objekt, 1997
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håndverkere markerer sitt 40-årsjubileum: I det siste 
har vi sett en fornyet begrepsdiskusjon. Særlig aktu-
elt har dette vært på Kunsthøgskolen i Oslo, der avde-
ling for Kunstfag nylig har skiftet navn til Kunst og 
håndverk. Her har dekan Jørn Mortensen3 spilt en 
vesentlig rolle, også gjennom en serie seminarer som 
arrangeres med jevne mellomrom under tittelen 
Agenda. Samtidig ser vi en interesse hos designere 
som Victoria Günzler, Sara Wright Polmar og Sverre 
Uhnger (som er tilknyttet designnettverket Klubben) 
og motemerker som HAiK, SØLV og Livid Jeans for 
å vektlegge aspekter av produksjonen som tradisjo-
nelt har vært forbundet med kunsthåndverk, som det 
håndlagde, nærhet til materialer og tid. 
 Det er likevel en paradoksal tid for begrepet og 
disiplinen kunsthåndverk. På den ene siden plasserer 
det seg som et naturlig nav i en visuell kultur, samtidig 
som at praktisk kunnskap nedprioriteres og «outsour-
ces». Førstekonservator Anne Britt Ylvisåker ved 
KODE – Kunstmuseene i Bergen, er en av dem som 
reflekterer over disse strømningene: 
 – Eg følgjer spent med på utfallet av dei motstri-
dande teikna eg meiner å sjå i dag: På den eine sida 
byggjer skuleverket gjennomgåande ned tilbodet kring 
kunst og handverk. Det vesle som er att i grunnskulen 
er meir teoretisk enn praktisk tilrettelagt. Og på Kunst-
høgskolen i Bergen, til dømes, som var ein viktig arena 
for utviklinga av kunsthandverket på 1970-talet, vert 
det ikkje lenger tilbode eit heilstøypt studieforløp 
innan kunsthandverk. Studentane blir tekne opp på 
studiet «kunst», kan «shoppe» enkeltkurs i teknikker 
og materiale som tradisjonelt har høyrt til kunsthand-
verksfaga, og alle resultat blir vurderte ut frå dei same 
rammene. På den andre sida er det ei auka interesse 
for tradisjonelt handverk både blant kunstnarar og i 
samfunnet elles. Det verkar som utdanningssinstitu-
sjonane og tendensane går heilt motstraums, sier hun.
 Som Ylvisåker mener også redaktøren av denne 
boken at kunsthåndverket er inne i en «gullalder»; det 

I boken Det veltalande objekt – Norsk kunsthåndverk 
1975–1997,1 skisserer kunsthistoriker Jorunn Veite-
berg en historie om det man kan kalle det moderne 
kunsthåndverksbegrepet. Dette begrepet vokser ut av 
det Veiteberg beskriver som «den kunstindustrielle     
rørsla   »: På slutten av 1800-tallet blir kunstindustri-
museene etablert for å fremme kvalitetsproduksjon 
innenfor design og kunst, eller gjenstander som hadde 
som oppgave å foredle det velstående borgerskapets 
hjem. Det som gjør kunsthåndverket til en moderne 
disiplin – til tross for at denne praksisen har en histo-
rie    som strekker seg langt tilbake i tid, som vi ser i 
sitatet over – er at det er kommet til noe annet eller 
noe mer: det kunstnerlige. Vi kan si at kunsthåndverk 
er et moderne begrep. Det vokser frem i en spesifikk 
historisk sammenheng som en kontrast til den mas-
kinelle produksjonen som oppstår og omformer sam-
funnet fra 1800-tallet av.2 
 Veiteberg trekker i Det veltalande objekt frem 
billedvever Frida Hansen (1855–1931) som den første 
profesjonelle norske kunsthåndverkeren. I dag opp-
lever  Hansen fornyet interesse blant samtidskunstnere 
som Ann Cathrin November Høibo, Maren Juell 
Christensen, Liv Tandrevold Eriksen og Ingrid Too-
good. Det samme er tilfellet med tekstilkunster 
Hannah     Ryggen (1894–1970) som ble sentralt plassert 
på Documenta 13 i Kassel i 2012, en av verdens største 
og viktigste mønstringer for samtidskunst. Både 
Hansen     og Ryggen vies store museumsutstillinger i år, 
i henholdsvis Stavanger Kunstmuseum og Nasjonal-
galleriet. Kanskje denne interessen for å gå til tekstil-
kunsthistorien og trekke frem disse kunstnerskapene 
i en større kunstfaglig sammenheng speiler noen 
større begrepsdiskusjoner i det visuelle kunstfeltet der 
tradisjon, historie, materialitet og håndverk trekkes 
frem som bærekraftige elementer i nye kunstverk.
 
EN PARADOKSAL TID

En ting er i hvert fall tydelig nå som Norske Kuns                      t          -
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har åpnet en utstilling av tekstilkunstneren Birgit 
Wessel, en av norsk brukskunsts mest markante kunst-
håndverkere.» 

EN EGEN FAGLIG DISKURS

Det ble behov for å presisere begrepets innhold. 
 – Siden begrepet kunsthåndverk oppsto på 
1800-tallet har det forandret betydning flere ganger. 
Fra å ha vært mer eller mindre synonymt med kunst-
industri og brukskunst på det meste av 1900-tallet, ble 
det i 1970-årene aktivt brukt for å markere avstand til 
begrepet brukskunst eller anvendt kunst. Grunnen er 
at ordene er mer enn bare ord, de står også for for-
skjellige verdier og ideer om praksis. De er kort sagt 
ideologiske, mener Veiteberg, som understreker at hun 
opplever kunsthåndverk som et åpent begrep: 
 – Det innebærer at det ikke lar seg fastlåse i en 
endelig definisjon, men får sin mening gjennom de 
sammenhengene begrepet opptrer i, hva det blir brukt 
til å betegne, og hva de som kaller seg kunsthåndverkere 
gjør. 
 – Mot denne bakgrunnen, blir det meningsfylt å 
snakke om at kunsthåndverket har en egen diskurs? 
 – Selvsagt har kunsthåndverket «en egen faglig 
diskurs». Eller rettere sagt: Diskursene er mange, og 
de er knyttet til fagfeltets historie og tradisjoner, til 
forståelser av kunst og arbeid, til holdninger til mate-
rial og det å produsere mening gjennom aktiv dialog 
med materialet. For ikke å nevne de diskursene som 
er spesifikke for hver av kunsthåndverkets disipliner: 
keramikk, tekstil, glass, metall, bekrefter Veiteberg. 
 Diskurser er derfor ofte forbundet med makt-
kamper der den som definerer diskursen har makt til 
å definere virkeligheten. Hvem bør så definere kunst-
håndverket? Tidligere direktør ved Nordenfjeldske 
Kunstindustrimuseum, Jan Lauritz Opstad, er opptatt 
av at diskusjoner rundt kunsthåndverk må skje på 
kunsthåndverkets egne premisser. Dette var en av 
utfordringene i tiden etter 1974:

har opparbeidet seg en egen sterk identitet og er helt 
legitimt å drive med. Dette er noe som speiles i den 
visuelle estetikken. Nevnte Adamson sa i et intervju 
med undertegnede at kunsthåndverket på 1800- og 
1900-tallet var definert av en status som billedkunstens 
og designens «underdog», men at dette er ikke en gyl-
dig definisjon lenger. I dag er kunsthåndverket en 
integrert del av et større visuelt felt.4

OPPFINNELSEN AV KUNSTHÅNDVERKET

Da kunsthåndverksbegrepet ble «oppfunnet» på 
1800-tallet var det som en kontrast til industriens 
begreper.5 Der industrien var moderne, nyskapende, 
effektiv og billig å produsere, var kunsthåndverket 
førmoderne, tradisjonelt, tidkrevende og kostbart. 
Denne måten å definere kunsthåndverket på ble sær-
lig vektlagt i den engelske Arts & Crafts-bevegelsen 
som sendte sine impulser til Norge på begynnelsen av 
1900-tallet. Inspirert av kunsthistoriker John Ruskin 
(1819–1900) og kunsthåndverker William Morris 
(1834–1896), som begge så kunsthåndverket som en 
sosial motstand i marxistisk ånd til det utbyttende 
industrisamfunnet som bredde om seg i vesten, eta-
blerte norske formgivere egne verksteder for produk-
sjon. Dette ledet til opprettelsen av Foreningen 
Brukskunst i 1918. Brukskunst omfattet «gjenstandar 
til bruk i heimen som var praktisk brukbare og kunst-
narleg vakre».6 
 Utover 1960-årene følte stadig flere brukskunst-
nere at de kunstneriske ambisjonene med arbeidet 
deres overskred det å skulle lage vakre gjenstander for 
bruk i hjemmet. Brukskunstbegrepet, som hadde 
omfattet både formgivere innenfor industrien og 
formgivere i verkstedene, ble splittet i designere og 
kunsthåndverkere. 
 Bruken av ordet kunsthåndverk i slutten av 
1960-årene kan gi inntrykk av at det ble oppfattet som 
synonym til brukskunst, som i Morgenbladet 20. okto-
ber 1967 der man kan lese følgende setning: «Forum7  

trer frem i praksisens dialog med egen historie og 
estetiske strømninger, mener han og utdyper:
 – Begrepet og praksisens forhold til andre ideo-
logier og kunstbegrep er meget kompleks, men i mine 
øyne er kunsthåndverket i konstant dialog med disse 
begrepene. Kunsthåndverket har en fruktbar friksjon 
mot andre beslektede kunstområder, og kanskje er det 
denne friksjonen som gjør diskursen meningsbærende.
 Anne Britt Ylvisåker, også hun medlem av inn-
kjøpsfondet, er enig i at kunsthåndverket har en egen 
faglig diskurs: 
 – Kunsthandverket har ei historie og bakgrunn 
som utgjer ei eiga forståingramme i møtet med verk av 
i dag. Den diskursen som føregår i lys av denne ramma 
vil skilje seg frå diskursane i tilgrensande fagfelt.

AUTONOM OG INTROVERT

Den diskursen som kunsthåndverksfeltet har i dag er 
sterkt knyttet til fremveksten av Norske Kunsthånd-
verkere som egen organisasjon. Det ble særlig tydelig 
da Norske Brukskunstnere sluttet seg til Kunstner-
aksjon -74, noe flere opplevde som uventet. For å 
forklare hvorfor kunsthåndverkerne hørte til blant de 
andre kunstnerorganisasjonene ble det nødvendig å 
definere begrepet kunsthåndverk som noe annet enn 
brukskunst. 
 – Det som preger kunsthåndverkets utvikling 
fra 1970 er i første fase bruddet med brukskunst-
begrepet og diskusjon om bruk, håndverk og form-
givning, forklarer Bull. 
 Da Norske Brukskunstnere skiftet navn til 
Norske     Kunsthåndverkere i 1975, kom det i kjølvannet 
av den nye definisjonen. Samtidig vokste det frem en 
rekke verkstedsutsalg over hele landet, og sammen med 
gallerier og museer, ble disse utsalgene viktige formid-
lingskanaler for kunsthåndverk. Det var et po eng for 
kunsthåndverkere å virke utenfor indu  striens pro-
duksjonsområder og utenfor det kommersielle «dis-
tribusjonssystemet» knyttet til design.   

 – Da ble kunsthåndverket av mange vurdert på 
premisser som tilhørte andre fag: billedkunst, design, 
husflid osv., sier han og fortsetter: 
  – I og med at jeg opplevde det som skjedde på 
1970-tallet, har det farget mitt syn på kunsthåndverk. 
En setning festet seg hos meg, og den har vært gyldig 
siden, selv om uttrykk og innhold har endret seg: «Bra 
kunsthåndverk skal være klort ut av hjerteroten!» 
Kunsthåndverk, hvis det er bra, skal gi deg en god 
følelse. Det er viktigere enn hvem som har laget det 
eller hva slags materiale det er, mener Opstad, som 
peker på at innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, 
som ble opprettet i 1990, er blitt et viktig forum for 
kunsthåndverkets diskurs.

EN FRUKTBAR FRIKSJON

– Her møtes kunsthåndverkere og kunsthistorikere til 
faglige diskusjoner i møte med det aktuelle kunsthånd-
verket, sier Opstad, selv medlem av innkjøpsfondet 
som har som formål «å bygge opp en representativ 
samling norsk kunsthåndverk fra samtiden.»8  
 Innkjøpskomiteen består av fire representanter 
oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere og tre repre-
sentanter med varamedlemmer oppnevnt av kunst-
industrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim. 
 – Diskusjonen om kunsthåndverksbegrepet er 
alltid nærværende når Innkjøpsfondet står overfor et 
potensielt innkjøp, og en diskusjon synes nødvendig 
for å begrunne innkjøpet. En fast definisjon er umulig 
å gi. Det kommer alltid an på verkets egenart og til-
skuerens ståsted, forklarer Opstad. 
 Et annet av fondets medlemmer, seniorkurator 
ved Nasjonalmuseet og forfatter av boken En ny dis-
kurs for kunsthåndverket – en bok om det nye konsep-
tuelle kunsthåndverket 9, Knut Astrup Bull, knytter 
kunsthåndverksbegrepet til «en kunstpraksis og dis-
kurs med utspring i Arts & Crafts-estetikken som eta-
 bleres i siste halvdel av 1800-tallet». 
 – Kunsthåndverket har en særegen diskurs som 
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Oversiktsbilde fra utstillingen At first glance this division would appear to be more rational 
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med i utstillingen var: Pernille Pontoppidan Pedersen, HAiK, Hunting & Narud, 
Hilda Hellström, Nathalie Fuica Sanchez, Victoria Günzler, Vera & Kyte, 
Mari Østby Kjøll, Aurora Passero. Foto: Thomas Tveter



«Da Norske Kunsthåndverkere ble dannet på 1970-tal-
let var begrepet kunsthåndverk et viktig redskap for å 
utvikle en identitet, et fagpolitisk ståsted og til å bringe 
den kunstneriske virksomheten inn i samtiden. /.../ I 
takt med utviklingen er det naturlig at man stiller 
spørsmål om hvorvidt begrep og uttrykk fortsatt er 
hensiktsmessige. Vi har da også fått høre fra mange at 
kunsthåndverk som begrep er ute, ingen vil kalle seg 
kunsthåndverkere, det er ingen forskjell på billedkunst 
og kunsthåndverk og så videre. /.../» skriver han som 
en respons til en debatt på NKs landsmøte der begre-
pets relevans ble diskutert. 
 Bruvik er overrasket over landsmøtets delegater. 
De mente unisont «at kunsthåndverk er et levende og 
viktig begrep for sin kunstart». Og at «kunsthåndverk 
er meningsbærende for den kunstneriske praksisen 
som utøves av de ulike faggrupper». En slik samling 
om begrepet kunsthåndverk er det lenge siden Bruvik 
har opplevd, skriver han. Hans konklusjon er at kunst-
håndverket lever i beste velgående og har en politisk 
betydning «hvis vi vil».
 Så har kunsthåndverksbegrepet fortsatt relevans 
i dag, Anne Britt Ylvisåker?
 – Det er eit stort og vanskeleg spørsmål, som eg 
ser bl.a. utdanningsinstitusjonane i Oslo og Bergen 
har teke stilling til på heilt ulike måtar. Eg meiner at 
om  grepet er relevant. Kunsthandverk er eit eige kunst-
narisk språk, som må lesast og forståast gjennom 
«kunst  handverksbriller», der dei fagspesifikke refe-
ransane spelar ei sentral rolle. Kunsthandverket kan 
naturlegvis også lesast på interessante måtar gjennom 
andre briller, som t.d. biletkunsten sine, men sidan 
felta i mine auge aldri vil være heilt samanfallande, jf. 
refererar til heilt ulike fagtradisjonar – vil også rele-
vante nyansar ved verket gå tapt om verket berre blir 
lest gjennom andre briller. Verket blir altså fattigare 
utan eiga lesing, og heile kunstfeltet vil gjennomgå eit 
meiningstap om kunsthandverket berre får eksi stere 
ut frå premissar definert av eit anna fagfelt, sier hun. 

På 90-tallet skjedde det store endringer innenfor 
kunst    håndverket. I billedkunsten var konseptuelle 
strategier med røtter tilbake til 60-tallet i ferd med å 
etablere seg som den dominerende tendensen. Den 
unge generasjonen kunsthåndverkere lot seg prege og 
inspirere av utviklingen i billedkunstfeltet, og det ble 
behov for oppdatering av begrepsdefinisjonen for å 
favne denne delen av kunsthåndverket. Det førte til at 
Norske Kunsthåndverkere redefinerte begrepet slik i 
1997: 
 «Kunsthåndverket er en skapende kunstform, 
en idébasert kunstnerisk virksomhet som tar utgangs-
punkt i et materiale som inngår i en kunstnerisk pro-
sess.»
 Denne konseptuelle utviklingen på kunsthånd-
verksfeltet oppsummerer Knut Astrup Bull i sin bok 
En ny diskurs for kunsthåndverket fra 2007 på følgende 
vis:
 – I de siste 15 årene har kunsthåndverket gjen-
nomgått store endringer. Kunstarten har gått fra en 
håndverksbasert praksisform til en idébasert, eller 
konseptuell, praksis.10

 Mens man i 1980-årene var opptatt av å styrke 
kunsthåndverkets egne diskurser og fagområde, blir 
man i 1990-årene mer opptatt av strategier som ligner 
billedkunsten. Bull beskriver det slik: 
 – Dagens aktuelle diskurs om kunsthåndverk er 
dominert av å tolke kunsthåndverket som genre innen 
billedkunsten, eller kunstdiskursen.11

ET SLUTTPUNKT FOR KUNSTHÅNDVERKET?

Både Bull og Jorunn Veiteberg reiser i sine bøker fra 
henholdsvis 2007 og 2005 spørsmål om hvorvidt 
kunsthåndverket har nådd et slags sluttpunkt og er 
blitt en historisk kategori.12 Billedkunstnere jobber 
med tradisjonelle kunsthåndverksmaterialer, og kunst-
håndverkere jobber konseptuelt. Denne problemstil-
lingen tok også daværende styreleder Eirik Bruvik opp 
i NK Nytt 3/2005: 

biletkunst, dekorativ kunst, anvendt kunst, brukskunst 
og kunstindustri utgjorde på eit vis antitesa, eller «dei 
andre» som kunsthandverket definerte seg i høve til. 
Utan klare førestillingar om kva som utgjorde «dei 
andre» hadde nok heller ikkje kunsthandverket blitt 
definert slik det vart, mener Ylvisåker.

NYSGJERRIGHET, ÅPENHET OG KONSEPT

Utover 1980-årene befestet kunsthåndverket sin auto-
nomi og utforsket i stor grad sine egne diskurser 
innenfor materialområdene og opp mot de historiske 
forutsetningene som lå innenfor de ulike kategorier 
av kunsthåndverk: keramikk, tekstil, metall. Men 
begrepet var også stadig under utvikling. Opstad trek-
ker frem kunsthåndverksgruppen TRIKK som med-
virkende til at kunsthåndverksbegrepet utviklet seg:
 – De åpnet opp for at kunsthåndverkere igjen 
kunne arbeide med mer design-relaterte produkter 
etter 15–20 år med «rent» kunsthåndverk. Det ble 
viktig for utviklingen av det norske kunsthåndverks-
begrepet. 
 Da kunsthåndverksfeltet var etablert som et 
autonomt fagfelt ble det lettere å utfordre begrepet, 
mener Ylvisåker: 
 – Generasjonen etter grunnleggarane på 1970-
talet har hatt heilt andre rammer å arbeide ut frå. Den 
kom til eit tydeleg etablert fagfelt, som gjorde det 
mogeleg å innta ei meir nyfiken openheit i høve til å 
utforske grensene mot andre fagområde – både kon-
septuelt og i praksis. 
 – Skulle ein illustrere det eg prøver å seie, ser eg 
for meg kunsthandverket på 1970-talet som ein sirkel 
med ein ganske fast og ugjennomtrengjeleg omkrins, 
som saman med tilsvarande andre sirklar innan bruks-
kunst, biletkunst etc utgjorde kunstfeltet. I beste fall 
tangerte dei ulike sirklane kvarandre. Ein generasjon 
etter er konturen tunnare, og overlappingane mellom 
tilgrensande fagfelt kan til dels vere store – men aldri 
total!

Kunsthåndverket skilte seg også fra husflid på den 
måten at kunsthåndverkere ikke bare var bærere av en 
tradisjon, men ville være kunstnerisk nyskapende. Det 
var en viktig del av etableringen av et autonomt kunst-
håndverksfelt. 
 – På 1970-talet, idet kunsthandverksomgrepet 
vart teke i bruk for å definere noko nytt og annleis i 
høve til det rådande omgrepet brukskunst, verka det 
sentralt å sirkle inn kva som skilde kunsthandverket 
frå tilgrensande fagfelt: å gå opp grenser og drive indre 
konsolidering. Det verka også viktig for kunsthand-
verkarane å ha full kontroll over alle sider av diskur-
sen: det vil seie ei einerådande definisjonsmakt, og i 
litteraturen frå samtida skin det gjennom ein mistillit 
til teoretikarar og andre interesserte, som ikkje sjølve 
var kunsthandverkarar. I ettertid kan det som skjedde 
på 1970-talet sjåast som ein nødvendig – men også 
som ein ganske introvert – prosess. Paradoksalt nok 
er distansen frå brukskunsten mykje synlegare i den 
teoretiske omgrepsdiskursen enn i dei konkrete 
arbeida frå same tid, mener Ylvisåker. 
 I forbindelse med etableringen av et autonomt 
fagfelt ble det behov for å språkliggjøre kunsthånd-
verket, og i 1980 startet en gruppe utøvende kunst   -
hånd  verkere tidsskriftet Kunsthåndverk, som frem                                                  deles 
utgis av Norske Kunsthåndverkere, til dette formålet. 
I lederen for Kunsthåndverk 1/1980 skiver redaksjonen:
 «I dag finnes det ikke litteratur om norsk kunst-
håndverk. Vi må selv nedtegne det som skjer. Vi må 
kartlegge hvor vi er og hvor vi står, for å komme 
videre. Vi må skrive dagens historie, og vi må kunne 
trekke trådene bakover og forover. Vi må vise flere 
sider av kunsthåndverket enn bare gjenstanden: tanker 
og meninger bak, arbeidsprosess, arbeidsforhold, sam-
arbeid og konflikter, utdanning og formidling. Vi må 
trekke inn nye tanker og nye begreper.»
 – I periodar – særleg på 1970-talet – ser det ut 
som det å distansere seg frå dei andre omgrepa har 
vore sentralt i arbeidet med å definere seg sjølv: 
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Opstad avviser problemstillingen:
 – Jeg mener at begrepet absolutt har en relevans 
i dag. Det er noe annet enn billedkunst, og det er noe 
annet enn design og husflid. Ord som «nyskapende», 
«eksperimentell», «personlig» og «materialfølelse» er 
begrep som karakteriserer godt kunsthåndverk. Per-
sonlig har jeg heller ikke vært så opptatt av diskusjo-
nen om «kunsthåndverkets død». For meg lever 
kunsthåndverket i beste velgående – på sine egne 
premisser. Det er verdenen utenfor som har stilt spørs-
mål om kunsthåndverkets eksistensberettigelse. Kunst-
historien viser at det fra renessansen av har vært mer 
gjevt å være billedkunstner enn kunsthåndverker. 
Denne forunderlige villfarelsen lever videre i dag, men 
jeg deler ikke dette synet.

KUNSTHÅNDVERKSBEGREPETS FREMTID

Siden 2005, da diskusjonen om «kunsthåndverkets 
død» synes å ha vært sentral i feltet, har mye skjedd. 
Hvordan ser kunsthistorikerne på kunsthåndverkets 
status i dag? 
 – Som vanlig står kunsthåndverket i en utsatt 
posisjon fordi det fortsatt er kunst med utspring i det 
man tidligere kalte billedkunsten som har defini-

Marte Johnslien, The Paris Abstractions, 2015, fra utstillingen 
NN-A NN-A NN-A – Ny Norsk Abstraksjon på Astrup Fearnley 
Museet, 13. februar – 3. mai 2015. Gjengitt med tillatelse fra 
Astrup Fearnley Museet.

Aurora Passero, Triggers, 2015, fra utstillingen NN-A NN-A NN-A 
– Ny Norsk Abstraksjon på Astrup Fearnley Museet, 13. februar – 
3. mai 2015. Gjengitt med tillatelse fra Astrup Fearnley Museet.

Ann Cathrin November Høibo, Untitled, 2014. 
STANDARD (OSLO), Oslo. Foto: Vegard Kleven

sjonsmakten i forhold til kunstbegrepet og som inne-
har den høyeste statusen. For dem som føler seg 
fortrolig med kunsthåndverksbegrepet ser jeg en 
større grad av selvsikkerhet. Strukturelle endringer 
innen institusjonene etter store sammenslåinger er 
for øvrig en stor utfordring. Det er en tendens at alt 
kunsthåndverk som kan leses som billedkunst ses 
som det utvidede kunstfeltet, mens all kunsthåndverk 
som faller utenfor blir design, mener Bull.
 Veitebergs blikk på situasjonen ligner Bulls: 
 – I den postindustrielle virkeligheten vi i Europa 
står i nå, har den motsetningen mellom kunst  håndverk 
og design som preget diskusjonen i Norge på 70-tallet, 
mistet mening. Det har skjedd en tilnærming mellom 
disse to feltene som viser kunsthåndverksbegrepets 
fleksibilitet. Det samme gjelder i forhold til billedkunst. 
Overlappingene er mange, men det fins også forskjel-
ler. Selv om smykker er tredimensjonale objekter, er 
det ikke sikkert at de først og fremst er interessante å 
diskutere som skulptur. Det er også viktig å være klar 
over at forholdene for kunsthåndverksdisiplinene og 
deres status er svært forskjellige rundt om i verden, 
mener hun og fortsetter: 
 – Den store utfordringen i dag er at det er vansk-
elig i et lite land som Norge å ha en nasjonal karriere 
som mål. Det er trolig heller ikke særlig faglig inte-
ressant. Hvorvidt kunsthåndverk vil være en menings-
full kategori å arbeide innenfor i framtida vil derfor 
være avhengig av andre faktorer enn den norske situa-
sjonen. Mange teoretikere har vært inne på at kunst-
håndverk som paraplybegrep har tapt terreng, i stedet 
identifiserer kunstnerne seg med mediet de arbeider 
med, keramikk, tekstil, osv. 
 Opstad er derimot ikke i tvil om at kunsthånd-
verket har en fremtid:
 – Kunsthåndverket vil bestå. Uttrykk og innhold 
vil skifte, men så lenge kunstfaget gis muligheten til å 
eksistere, vil kunsthåndverket være en naturlig del av 
kunstscenen.
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ANNE VIKEN

HISTORIA OM

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

ER HISTORIA OM EI LITA GRUPPES

OVERLEVING OG TILPASSING 

I EIT SKIFTANDE POLITISK KLIMA.

FRÅ 
OPPRØR 

TIL 
SAMARBEID ARTS & CRAFTS NÅR NOREG

Frå slutten av 1960- og utover 70-åra kom ei forsinka 
bølge av Arts & Crafts- rørsla til Noreg. Norsk kera-
misk industri var på veg inn i solnedgangen, la ned 
eller flytta utanlands, og det begynte å minke på ar-
beidsplassar for keramiske industridesignarar. Flytt 
og solnedgang samanfall med at bølga av lilla skjerf 
slo innover politisk udefinerte kunsthandverkarar, og 
kulminerte i Kunstneraksjon -74, ein respons på sta-
tens behandling av kunsten i Kulturmeldinga 1973–
74. På kort tid slutta 21 kunstnarorganisasjonar seg 
til Kunstnaraksjonen, til saman to tusen kunstnarar. 
Dei definerte staten som motpart og samla seg om 
følgjande tre punkt: 
1) reelt vederlag for bruk av kunstnarens arbeid
2) auka bruk og størst mogeleg utbreiing av dette  
 arbeidet i samfunnet
3) garantert minsteinntekt til alle yrkesaktive 
 skapande kunstnarar som ikkje får rimelege   
 inntekter på grunnlag av krava i punkt ein og to

Det var alt før Kunstneraksjon -74 ei splitting på gang 
i Norske Brukskunstnere. Dei som arbeidde kunstna-
risk og var sjølvstendig næringsdrivande, opplevde at 
Landsforeningen Norsk Brukskunst ikkje hadde ivare-
teke deira yrkesmessige behov. I 1975 vart Norske 
Kunsthåndverkere (NK) etablert. Frå småindustri, der 
mange kunsthandverkarar laga ting som kunne pro-
duserast i eit visst omfang, og begrensa korleis dei 
kunne utfolde seg, oppstod ei definert kunsthand-
verksrolle. Ein kasta av seg formyndarar i form av 
industrisjefar og Norske Brukskunstnarar, og opna 
eigne verkstader. 
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Formidling kom inn som ein ny del av kunstnar-
pakka, og etter kvart trilla og statlege kroner inn i 
skrantne kunstnarkassar i form av garantiinntekter, 
etableringsstipend, utsmykking av offentlege bygg og 
honorar for å delta i offentlege utstillingar. Betringa i 
vilkår samanfall med at Norge entra oljealderen med 
opninga av Ekofisk-feltet i 1971. 1. april 1975 skifta 
foreininga namn til Norske Kunsthåndverkere (NK) 
og tok avstand frå brukskunst, husflid og industri. I 
bresjen stod styreleiar i NK, Mona Prytz, som krydrar 
innleiinga til årsmelding for 1975 med ropeteikn og 
store bokstavar. 
 «Styret (med egne økonomiske og personlige 
problemer!) har måttet være ANSVARLIGE for: med-
lemsmøter, informasjon innad og utad, skaffe penger 
til utstillinger, sørge for at utstillinger kom i gang og ble 
gjennomført, utrede deler av våre økonomiske- og fag-
tekniske forhold (...) Ikke rart at noen og enhver av oss 
har følt en viss utilstrekkelighet overfor oppgaven!»1

OVER STOKK OG STEIN TIL 

FORMIDLINGSSENTRAL

Referat og årsmeldingar frå perioden etter Kunstnar-
aksjonen ber preg av eit NK i oppstart. Alt måtte på 
plass, alt måtte lærast. Dugnadsinnsatsen var stor. 
Prytz var ein kunsthandverkar med mykje erfaring, 
og det var viktig for ferske NK å ha ein erfaren styre-
leiar. Det var ikkje berre berre å stå fram og seie at ein 
hadde rett på pengar og gjorde ein jobb som samfun-
net må betale. 
 Formidlingssentralen var ei av ordningane som 
kom på plass i etterkant. Det var Mona Prytz som 
lanserte ideen om denne. Tidlegare var det Landsfor-
bundet Norsk Brukskunst som hadde hand om mykje 
av formidlinga av kunsthandverk på landsbasis. 
 I eit intervju i Kunsthåndverk nummer 1, 1980, 
som sjølvsagt ber tittelen «Det begynte med Kunst-
neraksjon-74 ...», snakka formann i Formidlings-
sentralens første styre Konrad Mehus om den nye 

ord ninga. I begynnelsen av 1976 starta ein opp med 
150 000 kroner frå Norsk Kulturråd til eit års prøve-
drift, og løfte om bevillingar to år framover. Kunst-
narstyrt kunstformidling var eit av dei viktigaste 
begrepa som oppstod i forbindelse med Kunstnarak-
sjonen, og stod i kontrast til brukskunstrørslas ide-
alistiske samarbeidstankar.2 Mehus seier til Kunst-
håndverk at ein starta på bar bakke, og at det gjekk 
over stokk og stein. 
 Stokk og stein er eit uttrykk som i grunn skil-
drar 70-talet ganske godt. Frå å vere heilt grøne på 
organisasjonsarbeid, har dagens NK betalte styreverv 
både sentralt og på fylkesbasis. Ein har oppdaga at det 
går an å ringe både stortingsrepresentantar og delta 
på Dagsnytt atten. Lise Stang Lund er begeistra når 
ho snakkar om demokrati i praksis. Når ho legg fram 
sine innspel, vert ho hørt. 
 Den profesjonelle framtoninga til NK i 2015 står 
i sterk kontrast til idealismen på 70-talet. Det politiske 
landskapet, og ikkje minst metodane som fungerer om 
ein vil nå fram, er endra. Samarbeid tek ein lenger enn 
protest. Det politiske toget går uansett. Spørsmålet er 
om ein vil vere med eller stå att. NK vil vere med.

FRÅ STRENG TIL INGEN DEFINISJON

Mona Prytz fortel om ein voldsom innsats på 70-talet.  
Det var fyrste gong ein forstod noko om eigen situa-
sjon og mangel på politisk innsikt, og ein jobba dag og 
natt. Prytz bruker ord som moro, spennande, mange 
tårer og frykteleg slitsamt. Det var ein stor jobb å vise 
at så mange dreiv med noko skikkeleg fagmessig sett, 
men likevel ikkje hadde noko offentleg tilbod. Ein 
måtte definere kva kunsthandverk var for noko, og 
definisjonen var striks. 
 – I dag er det antikvert å ha ein definisjon, mei-
ner   Stang Lund. Feltet utviklar seg organisk, og ein 
skal ikkje sitte og definere at dette eller dette er kunst-
handverk. 
 – Definisjonen har blitt endra fleire gonger, 

stillingen er for tekkelig.» «Jeg tror ofte borgerskapet 
legaliserer seg med kunsthåndverk.» Ikkje alt har 
endra seg, men årsutstillingane har ikkje lenger den 
same betydninga. Ho stiller også spørsmålet om verka 
er laga berre for bankar og forsikringsselskap. 
 I ein samtale med to kritikarar bemerkar jour-
nalisten i første setning «Etter flere år på barrikadene 
er vi forbauset over at journalistene ikke har oppdaget 
faget vårt, at de fremdeles ikke vet eller hører forskjell 
på brukskunst og kunsthåndverk, at de nesten ikke 
dekker utstillingene våre (...) La det være sagt med det 
samme – vi identifiserer oss ikke med billedkunsten, 
men ser på oss selv om frie kunstnere (...)» Gerd Hen-
num frå Aftenposten seier det er ei forvirring i begre-
pa. «Det virker som dere lager mye av det samme, 
men ønsker å sette forskjellig navn på det.» 
 Kunsthandverkarane hadde, i 1980, framleis 
ein veg å gå i møte med publikum. 

80-TAL OG INNTREDEN I SAMFUNNET

Eirik Bruvik, tekstilkunstnar og styreleiar i NK frå 
1995 til 2006, fortel at ein utover åttitalet bygde opp 
institusjonar som viste fram kunsthandverk. Det var 
ein slags inntreden i samfunnet. Her er vi. Det handla 
mykje om å finne seg sjølv og definere kunsthand-
verk. Å definere kunsthandverk var framleis viktig for 
sjølverkjenning, kven ein var og for å innta posisjonar 
og få respekt for kunstforma si, seier Bruvik.
 Distrikta var også viktige å få med seg. Repre-
sentantar frå NK reiste land og strand rundt for å 
snakke med utøvande kunsthandverkarar og samle 
informasjon til kunstnarmeldinga,3 der kunstnarane 
fekk gjennomslag for dei fleste krava dei stilte.
 Bruvik meiner det er imponerande at ein liten   
organisasjon fekk til så mykje. Ein stadfesta kva 
kunsthandverkarane skulle vere, og formidling vart 
definert som eit middel i fagpolitikken. NK tok hand 
om formidlingsapparatet sitt sjølv, blant anna kunst-
narsenter og kunstnaranes informasjonskontor. 

men ein definisjon er i dag for striks for dagens 
kunsthandverkarar som i utdanning oftast vel å skaf-
fe seg kompetanse frå fleire kunsthandverk, heller 
enn fordjuping i eit. Difor eksisterer det heller ingen 
definisjon. Tida har gått, og begrepet kunsthandverk 
har festa seg. Det er førti år sidan Kunstnaraksjonen, 
der kunsthandverk som begrep såg dagens lys. Ein 
begynte å kalle seg kunstnar og tok avstand frå hus-
flid og brukskunst. 

KVA EIN ER OG IKKJE ER

Årsutstillingane vart viktige for å vise kva kunsthand-
verk var for noko, og med offentleg utsmykking til-
kom både inntekt og mogelegheiter til å vise seg fram. 
Det gjaldt å plassere seg og vise fram kva ein var, og 
ikkje minst, kva ein ikkje var. Fleire artiklar i Kunst-
håndverk diskuterte nettopp utstillinga og juryering. 
Årsutstillinga i Kunstindustrimuseet i Oslo i septem-
ber 1979 vart behørig omtalt. I fem år på rad hadde 
offentleg mønstring av kunsthandverk blitt arrangert 
i denne forma, finansiert over statsbudsjettet. For-
midlingssentralen var ansvarlege for arrangementet, 
og til saman 15 000 var innom i dei neste fire vekene 
utstillinga stod oppe. 
 «Jeg mener at vi som kunsthåndverkere kan ha 
nytte og glede av et faglig korrektiv som juryeringen 
kan være», sa Irene Myran som sat i juryen. Juryen 
hadde prøvd alle kleda som kom inn til vurdering. 
Dei fann at mykje såg flott ut, men var heilt umoge-
lege å bruke. Myran meinte det var viktig at ting kan 
brukast, og diskusjonen rundt gjenstandar med bil-
ledleg uttrykk var høglydt. 

EIN VEG Å GÅ

Den journalistiske stilen er enkel og lite profesjonali-
sert. Det er lite akademisk sjargong og namedropp-
ing . Ei pensjonert dame vert intervjua anonymt om 
kva ho tenker om utstillinga. Den tidlegare rektoren 
uttaler seg skarpt: «Jeg savner rabagaster.» Og: «Ut-
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det produsert fleire konseptuelle verk som er mindre 
arbeidskrevande. 

FRÅ STOKK OG STEIN 

TIL PROFESJONALISERING?

Det er eit stykke frå den personlige og engasjerte stilen 
på 70-talet til dagens NK som, i øyret på ein jour-
nalist, let overtydande mediedrilla når styreleiar frå 
2007 til dags dato, Lise Stang Lund, legg fram fortel-
linga om NKs arbeid seinaste åra. Ropeteikn og store    
bokstavar er erstatta av ei profesjonell og medialt 
strategisk fortelling, men så har også tidene endra seg 
frå 70-talets opprør og Norges inntreden i oljealder-
en, til seinaste par tiårs politiske klima der å sette seg 
på hælane er som å parkere. Tidene har også endra 
seg frå 70-talets kollektivistiske opprør, via jappetid 
og BALL-genserar, til det psykologar omtaler som 
narsissisme som ein epidemisk folkesjukdom. Til 
slutt nykapitalismens kollaps. Rammene krev at ein i 
større grad tilpassar seg, også retorisk. Revolusjon må 
også straumlinjeformast. 
 Likevel, trekk Stang Lund fram, har kunsthand-
verkarane i Norge, i motsetning til Sverige, klart å be-
halde gode stipendordningar, sjølv om GI fall bort i 
begge land. 
 Å trekke parallellar mellom oljedrivne Noreg 
og eit Sverige som har mist både Saab og Volvo, og 
der glesbygdsgenerasjonen fødd etter 1985 er tapt til 
norsk servicebransje, er kanskje ikkje det sterkaste 
kortet når NK skal framhalde fagpolitisk dyktighet i 
møte med sittande regjering, men dei nye ordningane 
står på Stang Lund si liste over NKs suksessar seinaste 
åra. Stipendkampen sette kunstnarstipenda på dags-
orden etter ein raffinerings- og konsolideringsperio-
de på åtti- og nittitalet. Og framleis er det ein kamp 
om å definere verkelegheita: Kulturløftet har vore ei 
satsing på institusjonar, ikkje på kunstnarar. 

90-TAL OG FORSVAR FOR ORDNINGANE

På nittitalet ivaretok og forsvarte NK ordningane dei 
hadde opparbeidd seg og hadde fokus på kunstnar ane 
sine kår gjennom ulike stortingsmeldingar. Kunst-
narsentra gjekk frå å vere finansiert av staten til å bli 
underlagt fylkeskommunen. Utover nittitalet merka 
ein også at politikarane gjerne vil gjere endringar, 
noko som overraska NK og biletkunstnarane. 
 Ein oppdaga også at etablerte ordningar kun-
ne rokkast ved, og departementet såg meir analy-
tisk på verkemidla, fortel Bruvik. Det var viktig for 
NK å presse på og argumentere for ordningane. Ein 
framskaffa dokumentasjon, blant anna på visnings-
vederlag og om korleis GI verka. NK finansierte sjølv 
utredningar etter kvart som dokumentasjonskrava 
auka. Ein ønskte å møte politikarane med det dei 
trong og ville vite.
 Å få verkelegheita over på si side har prega NK 
heilt sidan oppstarten. Samtidig vart det mykje arbeid 
med å gjere NK til ein betre organisasjon. 

2000-TAL OG AVPOLITISERING?

Når ein spør Bruvik om ein kan snakke om ei repoli-
tisering etter totusenårsskiftet, seier han ein heller 
kan snakke om ei avpolitisering. I botn ligg ei heilt 
anna haldning til kva kultur skal vere, meiner han. To 
verdsbilete møtes. Det offentlege er mindre involvert 
enn før, «gründer» og «entreprenør» er ord i tida, og 
alternative måtar å tene pengar på vert foreslått. Legg 
ein fram dokumentasjon, får ein beskjed om å ordne 
dette sjølv. 
 Det vert vanskelegare å bruke så mykje tid på 
kunstnerisk virke som det som kreves. Bruvik tek eit 
tenkt eksempel der ein arbeider som eigedomsmeg-
lar ved sida av å vere keramikar. På syttitalet stem-
pla kunsthandverkarane seg som arbeidarar, gjekk i 
verkstaden klokka åtte og jobba. Realiteten innhen-
tar folk, dei skal ha hus og familie, og ein ser fleire 
kombinasjonar av yrkes- og kunstnarroller. I dag vert 

TA KONTROLL OVER VERKELEGHEITA

Når ein snakkar om fagpolitikk, kjem ein heile tida 
tilbake til Kunstneraksjon -74, og kontrastane vert 
påpeika. Kontrasten er stor. Å kalle seg kunstnar har 
blitt ein selvfølge. Himmelen har opna seg, og dagens 
studentar går rett inn i kunstnarrolla. 
 Slik var det ikkje då Nina Malterud starta si ut-
danning i 1971. Hennar fokus låg på materialet, og ho 
såg føre seg ein yrkeskarriere i ein verkstad. Malterud 
trur ikkje den store himmelen som følgde med kunst-
nardefinisjonen enno hadde opna seg.
 Kunstnaraksjonen gav kunsthandverkarane ein 
posisjon og definerte oss som kunstnarar og la grunn-
laget for eksistensen til kunstfeltet, seier Stang Lund. 
Utan GI og arbeidsstipend hadde ein ikkje kunna hatt 
kunstnarar på fulltid og vore så avantgarde som det 
norsk kunsthandverk er i verda i dag, og vidare: 
 – GI kan ikkje undervurderast. Store stipend 
har i seg sjølv påverka kunstpraksisen. Ein får rom for 
dristigheit og eksperimentering med materialet. 
 Synet på den nye stipendpraksisen er delt, men 
Stang Lund meiner at dagens ordning gir fleire søke-
mogelegheiter, fleire inngangsportar og fleire søke-
tidspunkt. NK fekk det omtrent slik dei foreslo. Det 
er Stang Lund stolt av.
 – Sjølv om eg visste det kunne vere kontrover-
sielt, la eg fram realiteten i situasjonen og vår vur-
dering. Det krev mot som leiar å seie at dette er mi 
overtyding sjølv om det er kontroversielt. NK gjorde 
dei rette vala. 
 Stang Lund vil halde fram å pushe og pushe for 
kunsthandverkarane sine rettar. I ei tid då gründerar 
og entreprenørar er inn i tida, meiner ho at kunstna-
rar alltid har vore entreprenørar. Det handlar, som ho 
påpeiker, om å definere verkelegheita. 

1 Norske Kunsthåndverkeres                
  årsmelding 1975
2 Intervju med Konrad Mehus 
  i Kunsthåndverk nr. 1/1980
3 St.meld.nr 41, 
  «Kunstnarane og samfunnet»
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KUNSTHÅNDVERKERNES 
FORMIDLER 

OG FORSVARER

DANBY CHOI

STABILITET, ANERKJENNELSE OG SELVSTENDIGHET.

I 40 ÅR HAR FAGORGANISASJONEN NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE 

KJEMPET MANGE KAMPER FOR Å IVARETA KUNSTHÅNDVERKETS 

TRADISJONER, OG HAR ALDRI VIST TEGN TIL FRYKT FOR Å 

TENKE NYTT. DETTE ER HISTORIEN OM DEN DAGLIGE DRIFTEN.

Da kunsthåndverkerne og andre skapende kunstnere sluttet seg til Kunstnerak-
sjonen i 1974, ønsket de bedre vilkår for sitt yrke. Som følge av det kollektive 
kravet stilt til myndighetene, fikk Norske Kunsthåndverkere (NK) og de øvrige 
kunstnerorganisasjonene forhandlingsrett med staten, og det resulterte i flere 
statlige stipend- og støtteordninger.
 Ordningene har vært med på å gjøre det mulig for flere kunsthåndverkere 
i Norge å jobbe profesjonelt, og siden den gang har det fagpolitiske arbeidet blitt 
stadig viktigere. For at kunsthåndverkere skal få fortsette å arbeide med det de 
kan aller best, nemlig kunsthåndverket, må noen stå bak de fagpolitiske og juri-
diske kampene. Norske Kunsthåndverkere har nå gjort det i 40 år. 
 Samtidig har NK jobbet med utstillingsvirksomhet, og etter hvert tidsskrift, 
galleri, utenlandsprosjekter og pedagogikk. Det har vært en fruktbar veksel-
virkning mellom fagpolitikk og formidling siden opprettelsen av NK i 1975, og 
Norske Kunsthåndverkeres Formidlingssentral (NKFS) i 1976. De to organisa-
sjonene ble senere slått sammen til den organisasjonen vi kjenner i dag, som 
jobber parallelt med å styrke økonomien til kunsthåndverkerne og å utvikle og 
styrke visningsmuligheter for kunsthåndverk. 

Astrid Randem. Foto: Danby Choi46



KAMPEN FOR Å BLI VERDSATT

Under en innspillskonferanse i 2010 for historiens 
første stortingsmelding om visuell kunst holdt davæ-
rende kulturmin ister Anniken Huitfeldt en tale med 
en klar oppfordring til kunstnerorganisasjonene. 
 – Hun poengterte viktigheten av samarbeid og 
enighet om prioriteringene i det visuelle kunstfeltet, 
sier Ugelstad og fortsetter:
 – Under pressekonferansen ved lanseringen av 
stortingsmeldingen brukte Huitfeldt ordet «kunst-
håndverk» flere ganger, og det gjorde et uventet sterkt 
inntrykk på meg. Det har vært perioder der selv kunst-
håndverkere har vegret seg for å bruke begrepet, sier 
hun.
 Kunsthåndverket så endelig ut til å ha blitt verd-
satt som en egen kunstform hos myndighetene, men 
for mange er det kanskje fortsatt passé?
 – Folk har muligens en oppfatning om at kunst-
håndverket tilhører en annen tid, og at det er en kunst-
form som bare eksisterte for flere tiår siden. Det er 
NKs oppgave å synliggjøre og sikre vårt eksistens-
grunnlag, sier hun.
 Derfor har Ugelstad jobbet bevisst og visjonært 
med NKs utstillingsvirksomhet. 
 – Jeg har vært opptatt av høy kvalitet på de arena-
ene vi er på. Det var viktig for oss å få Årsutstillingen 
tilbake til Kunstindustrimuseet i Oslo. Det var i 2009. 
I 2010 fikk NK sin egen formidlingsleder i Elisabeth 
Sørheim, som hadde lang erfaring fra Riksutstillingene 
og Nasjonalmuseet. 
 – Elisabeth har fokus på publikumsutvikling og 
har gitt formidlingsarbeidet i NK et formidabelt løft, 
sier Ugelstad. 
 Ugelstad røper at den tyngste kampen har vært 
å få kunsthåndverket synlig i den kreative næringen 
og tilhørende næringsordninger. 
 – Innovasjon Norge mistet fokus på kultur be-
drifter for mange år siden, men nå har vi håp om at nye 
ordninger skal komme raskt på plass, sier Ugelstad. 

KAMPEN FOR EN PLASS PÅ DEN 

POLITISKE AGENDA

Norske Kunsthåndverkere har i dag kontorer i Råd-
husgata 20 i Kvadraturen i Oslo, i lokaler som de deler 
med tidsskriftet Kunsthåndverk og Norwegian Crafts. 
Her har de holdt til siden våren 2008. Før det har de 
hatt tilholdssted i Basarhallene ved domkirken, i 
Claussens gate, i Kongens gate, på Vestbanen og i 
Munke damsveien – med varierende grad av beman-
ning  . I dag sitter det åtte personer på kontoret på det 
meste, som jobber med alt fra nettsider, presse, utstil-
linger og sosiale medier til stipendutdeling, regnskap 
og medlemsservice. 
 Lokalene er noble, hvite og store. Plassen gir rom 
for kunsthåndverket som pryder deler av kontorland-
skapet, og viser hva unikaprodukter kan være godt for. 
Både estetisk og praktisk, for det merkes raskt når jeg 
blir servert kaffe. Fra et kunstverk av en kanne, og i et 
kunstverk av en kopp. Så klart.
 Innerst i kontorlandskapet sitter daglig leder 
Trude Gomnæs Ugelstad.1 Hun kom til organisasjonen 
først i 2006 som vikar og har fra 2008 vært fast ansatt. 
Hun har bakgrunn fra blant annet Akershus Kunst-
senter og Oslo Kunstforening. Med solid kunstfaglig 
kompetanse og økonomistudier i bagasjen er kunst-
håndverkerne privilegerte som har Ugelstad med på 
laget. Sammen med styreleder Lise Stang Lund har 
hun jobbet målrettet med å styrke organisasjonen.
 – Det har vært et privilegium å få arbeide med 
Lise og de andre kunstnerne i NK-styret, sier daglig 
leder i Norske Kunsthåndverkere, Trude Gomnæs 
Ugelstad. 
 – NK har alltid vært kjent for sin stabile og sym-
patiske driftsmodell, sier hun. 
 Hun husker godt tilbake til 2008 og kampen for 
å få kunsthåndverk tilbake på den politiske agenda. 
Det skulle ta to år før det ble bevegelse i Kulturdeparte-
mentet, og de ønsket å samle mer informasjon om de 
visuelle kunstnernes næringsgrunnlag. 

kunstens økonomi»3 avslørte.

KAMPEN FOR ANERKJENNELSE

Norske Kunsthåndverkere har oppnådd en rekke mål 
gjennom sine 40 år som kunsthåndverkernes politiske 
stemme. I dag er organisasjonsarbeidet delt i flere dat-
terselskaper med egne navn og oppgaver, som Norwe-
gian Crafts med ansvar for utstillinger, messer, 
seminarer og publikasjoner med utlandet som mål-
gruppe, og KRAFT, et visningsrom for kunsthåndverk 
åpnet i Bergen i 2013 – etter først å ha vært en del av 
Galleri Format siden 1997. Galleri Format, som Astrid 
Randem var med å starte i 1991, har også vært en 
viktig scene for kunsthåndverkere, og tidsskriftet 
Kunsthåndverk har blitt utgitt regelmessig siden bl.a. 
Nina Malterud, Gro Jessen og Ulla-Mari Brantenberg 
startet det i 1980. Organisasjonen har vært i konstant 
ekspansjon, men det har også vært mange motbakker. 
Randem gikk mange av dem, med sine 26 år i NK.
 – Prinsippmessig var det jo alltid en kompleks 
oppgave å få kunsthåndverket til å være anerkjent som 
en kunstart på samme linje med billedkunst. Billed-
kunsten er jo kjent fra uminnelige tider, en vedtatt 
kunstform fra 1400-tallet, om ikke før. Kunsthåndver-
ket i nåværende form var et veldig ungt kunstbegrep, 
og det var først og fremst på 60-tallet at det moderne 
kunsthåndverket ble til, sier hun da jeg møter henne 
på NKs kontor, 13 år etter at hun overlot den daglige 
ledelsen til Ann Magritt Bekink som var daglig leder 
til Ugelstad kom inn. 
 Kampen for å bli anerkjent som et selvstendig 
fagområde var også noe av grunnen til at organisa-
sjonen ble stiftet, kun et par år før Randem ble ansatt 
i organisasjonen, først som styresekretær. 
 – Vi ønsket å bryte med Landsforbundet Norsk 
Brukskunst, rett og slett fordi brukskunstbevegelsen 
var på vei et annet sted enn oss. Under kunstneraksjo-
nen var det viktig for oss å vise at kunsthåndverk ikke 
var det samme som for eksempel husflid eller design. 

I mellomtiden har NK investert i galleriene i Oslo og 
Bergen, og økt støtteordninger til kunstnerdrevne vis-
ningssteder for kunsthåndverk. 

KAMPEN FOR EN STABIL ØKONOMI

Den 13. desember i 2002, mottok daværende daglig 
leder av organisasjonen, Astrid Randem, Kongens 
fortjenestemedalje i gull. Dette for hennes utrettelige 
arbeid for kunsthåndverkets og kunsthåndverkernes 
ve og vel i mer enn 25 år, de siste 14 årene som admini-
strativ leder av organisasjonen. Da hun gikk av, sa hun 
til tidsskriftet Kunsthåndverk at jobben videre ville bli 
tøff.2

 – Utgiftene øker, mens inntektene står stille. Det 
er nok å gripe fatt i, uttalte hun. 
 13 år senere har økonomien blitt stabilisert og 
styrket. 
 – Vi har bygget videre på en god tradisjon for 
NKs økonomi, og jeg håper at jeg har bidratt til stabi-
liteten vi har i dag. Det er alltid en kamp om å få til-
skudd, selv til de beste prosjekter, sier Ugelstad og 
fortsetter:
 – Men kulturledere må jobbe mer politisk i dag 
enn for ti år siden fordi politikere er mer «hands-on» 
nå enn før. Vi har mer realistiske ambisjoner med hen-
syn til de økonomiske grunnlagene. 
 Sammen med styreleder Lise Stang Lund har 
Ugelstad jobbet målrettet mot politikere for å øke 
bevilgninger.
 – Det har vært utrolig moro å få jobbe med Lise 
disse årene. Hun har blant annet vært ansvarlig for å 
sikre kunstnerstipender for hele kulturfeltet og etablert 
seg som en viktig rådgiver for politikere og byråkrater, 
sier Ugelstad. 
 Enkeltkunstnerens inntekt har alltid vært en 
viktig sak for styret i NK, noe som ikke er blitt mindre 
viktig med årene. Økte kulturmidler de siste åtte årene 
har først og fremst kommet institusjonene til gode, 
noe regjeringens rapport «Kunstens autonomi og 
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KAMPEN FOR SELVSTENDIGHET

Direktør i Kunst i det Offentlige Rom (KORO), Svein 
Bjørkås, var daglig leder i Norske Kunsthåndverkeres 
formidlingsentral fra 1983 til 1985, og det var under 
hans tid i NK at Norske Kunsthåndverkeres Formid-
lingssentral ble slått sammen med fagorganisasjonen 
Norske Kunsthåndverkere. 
 – Det var lettere å få mer ut av ressursene og for 
å bli tydeligere utad. Det er dessuten dyrt og ressurs-
krevende å skulle ha mange styrer og små organisa-
sjoner i kvantitet. Det ville også være en profilmessig 
gevinst i å slå dem sammen, sier han.
 Til tross for kritikk og debatt rundt sammen-
slåingen ser det ut til at det har gitt gode resultater for 
Norske Kunsthåndverkere. Bjørkås tror det har med 
de ansatte å gjøre.
 – Alt vi gjorde var drevet av ekstrem optimisme 
og i kjærlighet for kunsthåndverket. Se for eksempel 
den daværende redaksjonen av Kunsthåndverk, tids-
skriftet. Det ble skapt kun av en gjeng flotte karisma-
tiske kunsthåndverkere først og fremst, som hadde 
store ambisjoner. Det var disse ambisjonene som levde 
videre, og som er dagens Norske Kunsthåndverkere, 
sier han.
 Selv tror han på flere sammenslåinger i fremti-
den.
 – Både NK og Norske Billedkunstnere var slått 
sammen av to mindre organisasjoner allerede på 
80-tallet, og det er rart at etter så mange samarbeid og 
harde år, at NBK og NK fortsatt er to forskjellige orga-
nisasjoner, sier han.
 – Er det ikke fare for å glemme kunsttradisjoner 
dersom man slår sammen fagorganisasjonene?
 – Kanskje ikke direkte farlig, men allerede under 
min tid i Norske Kunsthåndverkere jobbet vi så tett 
med NBK at det like gjerne kunne smeltet sammen 
som én organisasjon. Det viser en viljestyrke fra NK 
sin side at det ikke har skjedd helt enda, men vi får jo 
se hva som skjer i fremtiden, for mye tyder på sam-

Vi ønsket bevilgningene direkte fra staten, og ikke via 
noen andre organisasjoner, sier hun.
 Selvstendighetskravet har altså utspring i fagfel-
tet selv, men organisasjonen selv har flere ganger følt 
seg undertrykket.
 – Norske Billedkunstnere har aldri hatt mer-
verdi avgift på sine salg, og det har aldri vært snakk om 
det. Men kunsthåndverkernes arbeider har alltid vært 
preget av å bli sammenlignet med design og brukspro-
dukter, og jeg håper du forstår at det er en vesentlig 
forskjell at kunsthåndverket er unikaprodukter, ikke 
masseproduksjon. sier Randem.
 Det er ingen tvil om at den pensjonerte organisa-
sjonslederen fortsatt ønsker kunsthåndverkerne godt.
 – I senere tid har vi på mange måter alltid vært 
i skyggen av organisasjonen Norske Billedkunstnere. 
Vi har hatt mange gode samarbeider med NBK, selv-
sagt, men det gjaldt jo alltid å kjempe i forhandlings-
samarbeid og lignende. Hvem skulle få mest? Det var 
veldig viktig for oss i møte med myndighetene, 
sammen med Norske Billedkunstnere, at vi snakket 
om billedkunst og kunsthåndverk, og ikke en generell 
kunstform, sier hun.
 Ugelstad er stolt over sitt arbeid for kunsthånd-
verkerne, og det er tydelig at hun vil fortsette å kjempe 
for å beholde kunsthåndverket som en egen kunstform 
med sin egen kunstnerorganisasjon.
 – Som en evig underdog til billedkunsten og 
design, har det vært veldig viktig for oss å si at vår 
visjon skal være den smale sti; vi skal ikke endre navn 
på organisasjonen, ikke passe inn noe annet sted. 
Kunsthåndverk er kunsthåndverk, en egen tradisjon i 
kunstfeltet. Den har egne arenaer, egne definisjoner, 
og bygger teorien på feltet slik at det blir en visuell 
kunstform, som ikke er mindreverdig. Det har vært 
en visjon for meg at kunsthåndverket skal bli noe mer 
enn bare definert som en periode, sier hun.

menslåing, sier Bjørkås.
 Gjennom sine 40 år har NK befestet seg som en 
sterk aktør med mye på programmet både politisk og 
formidlingsmessig, og 40-års-jubileet er intet unntak. 
Med mange av de samme prinsippene som Randem 
og hennes kolleger satte for organisasjonen for flere 
tiår siden godt forvaltet ivaretas tradisjonene samtidig 
som Ugelstad ikke er redd for å tenke nytt fremover:
 – I dag jobber vi med 40-års-jubileet. Det inne-
bærer kommunikasjon og mange prosjekter som skal 
belyse jubileet for kunsthåndverkerne og organisasjo-
nen. 
 Og jubileet skal antakelig feires på kunsthånd-
verkets vis: unikt.

1  Dette intervjuet ble gjort mens Trude         

   Gomnæs Ugelstad var leder for både 

   Norske Kunsthåndverkere og Norwegian      

   Crafts. Fra april 2015 har Ugelstad vært     

    direktør for Norwegian Crafts i 100 %   

   stilling, og Elisabeth Sørheim har vært   

    fungerende direktør for Norske Kunst    -   

    håndverkere. 
2  Tidsskriftet Kunsthåndverk 4/2002
3  Rapport: «Kunstens autonomi og kunstens  

   økonomi», https://www.regjeringen.no/no/ 

   dokumenter/rapport-kunstens-autonomi -og- 

   kunstens-okonomi/id2364099/ 

   (sist besøkt 26.8.2015)
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1. Galleri Format på Vestbanen i Oslo. Foto: NK arkiv
2. Galleri Format feirer 10-årsjubileum. Foto: NK arkiv
3. STRIKK - masker i samtidskunsten i Galleri Format i Rådhusgata. 
    Foto: André Gali
4. Galleri Format Oslo i Rådhusgata. Foto: Anna Karlsson
5. Kari Håkonsen i Galleri Format på Vestbanen. Foto: NK arkiv
6. Kraft i Bergen. Foto: Kraft
7. Graft - Galleri Formats 20-års jubileumsutstilling i 
    Galleri Format i Rådhusgata. Foto: André Gali

– Målet var å få norsk kunsthåndverk opp å stå og ut i markedet, og da var det 
naturlig å ta tak i visningssteder, begynner Ingjerd Hanevold, som var styreleder 
i Norske Kunsthåndverkere da prosessen med å opprette Format ble påbegynt. 
 – Det er ingen tvil om at kunsthåndverksfeltet savnet en proffere formidling, 
og det var mange støvete verkstedsutsalg. Det å løfte det til noe som var unikt, 
utforme et nytt konsept og ikke minst at vi fikk gehør for det, var veldig morsomt 
å være med på, minnes Hanevold. 
 Visjonene var mange for over 20 år siden da Norske Kunsthåndverkere 
(NK) sparket i gang Format-konseptet. Ved siden av ønsket om å presentere norsk 
kunsthåndverk til et bredere publikum, hadde man som mål å heve kunsthånd-
verkets posisjon. Dette skulle skje gjennom profesjonalisering av drift og synligere 
formidling gjennom utstillinger og kommi sjonssalg. I tillegg så man for seg å spre 
det såkalte «Format-konseptet» til så vel andre byer i Norge som internasjonalt. 

PÅ 
EGNE 

PREMISSER 
EN HISTORIE OM 

TO GALLERIER 

FOR KUNSTHÅNDVERK

MONICA HOLMEN
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visuelle kunsten, men også nå ut bredere. Når det gjaldt 
kunsthåndverket var vi opptatt av profesjonalisering 
av formidlingen. Kunsthåndverket var et stebarn. Her 
kom Format inn, det var midt i blinken, sier Kleveland. 
  Selv om Format på en måte skulle ivareta faglige 
interesser, er det ikke kunstnerdrevet per se. I vedtek-
tene står det at «[…] kunstnerstyring er ivaretatt ved 
at det er kunsthåndverkere selv gjennom valgorganer 
som utpeker representantene til styret».1 Som et ledd 
i profesjonalisering av driften ble det også konsekvent 
hentet inn dyktige folk fra næringslivet. Hanevold tror 
dette var et godt grep.    
 – At vi trakk inn eksterne næringslivspersoner 
som styreledere, tror jeg var ganske unikt og en av 
grunnene til at KUD bevilget treårig oppstartstøtte, 
sier hun. 

PÅ FLYTTEFOT

Etter at daværende kulturminister Åse Kleveland åpnet 
Galleri Format i Oslo i 1991, har galleriet flyttet fra 
Vestbanen, via Stasjonsmesterbygningen og Vika, til 
Rådhusgata der det fortsatt ligger i dag. Etter noen 
trege år rundt 2000-tallet, er driften lagt om, galleri-
delen spisset og den internasjonale orienteringen mer 
offensiv. I 1997 ble det etablert en avdeling av Format -
konseptet i Bergen, organisert under Oslo-ledelsen. 
I 2013 skilte Bergen og Oslo lag, Format Bergen skiftet 
navn til KRAFT og fikk større frihet til å finne sitt 
eget «format». Flere nasjonale eller internasjonale 
avdelinger har det imidlertid ikke blitt, så langt. 
 Karianne Sand, daglig leder i perioden 2005–
2010, forteller at da hun tok over, var det utfordrende 
forhold med over 400 leverandører til kommisjons-
salget, og håpløse lokaler i Munkedamsveien på bak-
siden av Aker Brygge. Hun satte i gang letingen etter 
nye lokaler og kom over lokalene i Rådhusgata. 
 – Det er en naturlig og relevant kontekst, med 
naboer som Norske Kunsthåndverkere, Galleri LNM, 
Tegnerforbundet, RAM Galleri, Oslo Kunstforening 

FREMADSTORMENDE OG NYTENKENDE

Dette var på begynnelsen av 90-tallet. OL på Lille-
hammer var i sikte, Norsk Informasjonssenter ble 
opprettet på Vestbanen, og det var generelt mye fokus 
på Norge, et bakteppe som skisseres opp av så vel tid-
ligere prosjektleder i NK Kari Høistad som daværende 
kulturminister Åse Kleveland. Begge trekker frem 
«tidsånden» på 90-tallet som vesentlig.
 – Det var utviklet et kulturplan om visuell kunst 
og utsmykking, der det ble understreket at alle uttrykk 
– også kunsthåndverk – skulle brukes for å fortelle 
utad hvem vi er. Her hadde vi en enorm sjanse og 
ressurser til å vise hvem vi er – og det var viktigst av 
alt, sier Kleveland. 
 Hanevold forteller at NK ønsket å koble seg på 
dette, de ville være med på å skape et bilde av Norge 
utad.
 – Ambisjonene var et visnings- og salgssted der 
norsk kunsthåndverk kunne presenteres for et nytt og 
større publikum. 
 – Vi var opptatt av å finne gode visningssteder. 
For det var et behov; få slapp inn på Kunstnerfor-
bundet [som også viste kunsthåndverk. Red. anm.], og 
slapp man inn, ble det kanskje bare én utstilling i løpet 
av et helt yrkesliv, utdyper Høistad.
 Hanevold forteller om ivrig lobbyvirksomhet, 
møter med kulturminister Kleveland, og positiv mot-
takelse i Kulturdepartementet (KUD). 
 – Kulturdepartementet anså Format-initiativet 
som veldig positivt, og Kleveland var veldig engasjert. 
Det ble et prestisjeprosjekt, også for departementet 
selv. Vi ble ansett som fremadstormende og nyten-
kende, smiler Hanevold og forteller at NK satte i gang 
prosessen før de visste om de fikk støtte. 
 – Vi hadde klippetro på at dette måtte det bli 
noe av!
 Heldigvis for NK sammenfalt Format-konseptet 
med ideer som departementet selv satt med. 
 – Utgangspunktet var at vi ville løfte frem den 

og SOFT galleri. 
 Her trakk Sand et tydeligere skille mellom galleri 
og kommisjonssalg og viet den innerste delen av loka-
lene til mer konvensjonelle galleriutstillinger. Frem til 
nå hadde det kun blitt vist «punktutstillinger» med 
utvalgte kunsthåndverkere, ved siden av kommisjons-
salg.
 – I nye lokaler kunne vi endelig ha separatutstil-
linger. Og det fungerte godt å skille kommisjonssalget 
fra den hvite kuben, sier hun. 
 Særlig husker hun én utstilling godt: en gruppe-
utstilling med KL!NK i 2010. KL!NK var en gruppe 
smykkekunstnere som kom sammen og gjorde utstil-
linger og prosjekter etter studiene. 
 – Utstillingen ble veldig godt mottatt. Kunst-
nerne var morsomme å jobbe med, det ga krefter og 
energi. En skikkelig «høydare», synes jeg! «Klinkerne» 
gjorde mye nytt, og det var gøy. Jeg mener, kunsthånd-
verk kan fort bli objekter på en pidestall, og da er det 
bra med noe annet, sier Sand og forteller at kunstnerne 
fikk frie tøyler. 
 – De laget en leilighet inne i lokalene og plasserte 
objektene rundt omkring. Publikum fikk da mulighe-
ten til å trå inn i installasjonen og bli en del av den.

FORMAT SOM FRANCHISE

En sentral del av tankegodset rundt Format, var 
ekspansjonstanken. Høistad forteller at Format skulle 
være lokalisert i de sentrale byene. 
 – Vi så også for oss avdelinger i New York, Ber-
lin, etc., skyter Hanevold inn. 
 – Etter Oslo sonderte vi terrenget i Trondheim, 
Tromsø og Bergen, og fikk altså napp i sistnevnte, sier 
Høistad.
 Format Bergen ble opprettet i 1997. At valget 
landet på Bergen skyldes flere faktorer. 
 – Ved siden av svært positive nøkkelpersoner i 
fylke og kommune, var også økonomien på plass i 
Bergen den gang. I tillegg er det en egen utdanning s-

institusjon her, sier Høistad.
 Stine Tveten, daglig leder i Bergen i perioden 
1998–2008, trekker også frem et annet moment:
 – I 2000 var Bergen europeisk kulturbyhoved-
stad, og det var nok mye av brekkstangen i jobben med 
å få etablert Format i Bergen. 
 Hun utdyper: 
 – Det ble jobbet hardt fram mot kulturbyen og 
2000, og det gjorde nok at det fikk satt seg. Det var 
dobbelt så mange punktutstillinger, vi knyttet til oss 
tekstproduksjon fra Gunnar Danbolt og Jorunn Veite-
berg, og vi lagde kataloger – blant mange andre ting. 
 Kleveland forteller at ønsket om å spre Format- 
konseptet til de største byene, var et ønske som KUD 
og NK delte. Men det ble altså med avdelingene i Oslo 
og Bergen. Det tror hun først og fremst skyldes enga-
sjement. 
 – I Bergen var det kraftfulle personer som tok 
tak i initiativet. For det krever jo også et engasjement 
lokalt. Slik jeg opplevde det, etter Bergen, var det ingen 
lignende engasjementer andre steder, verken politisk 
eller fra fagmiljø. Man kan ha noen prioriteringer og 
formeninger om hvor veien skal gå, men det må også 
finnes et fagmiljø som presser på, understreker hun. 

SKILSMISSE

Da Format Bergen ble etablert, var det som en avdeling 
under Galleri Format Oslo. I et notat fra 1991 står det 
at felles struktur opprinnelig ble valgt «[…] fordi 
Format-navnet skal knyttes til ett bestemt konsept, og 
det er viktig at ansvarsstrukturen ikke pulveriseres. 
Effektiviseringshensyn er også blitt tillagt i denne sam-
menheng. Den kompetansen som bygges opp gjennom 
FORMAT-styret skal komme nyetableringene til 
gode.» Tveten understreker at avdelingsprinsippet i 
begynnelsen var positivt. 
 – Det var tett samhandling mellom Bergen og 
Oslo, med ressurser til å samarbeide. Jeg hadde veldig 
tiltro til dem som satt i Oslo. 
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Format Bergen ble skilt ut som eget aksjeselskap, med 
eget styre og daglig leder under navnet KRAFT. 

VERDENSOMSPENNENDE VYER

Internasjonale Format-avdelinger sto også høyt på 
listen, men det har det ikke blitt. Likevel er galleriet 
godt synlig på den internasjonale kunsthåndverks-
scenen gjennom messedeltakelse. 
 – Bergensavdelingen var først ute på Collect, vi 
var der allerede i 2007. NK var med økonomisk, og vi 
hadde ansvar for gjennomføringen, forteller Tveten.
 Collect er Europas største messe for samtids-
objekter og kunsthåndverk, og en av de viktigste i 
feltet. I 2008 var Galleri Format Oslo på Collect for 
første gang, under Karianne Sands ledelse. Siden den 
gang har Format vært der hvert år, fortrinnsvis Galleri 
Format Oslo. Høsten 2014 la nåværende daglig leder 
i Oslo, Irija Øwre, til SOFA i Chicago på messelisten. 
Og det internasjonale markedet har vist seg viktig. 
 – Ved å vise norske kunsthåndverkere på viktige, 
internasjonale messer som SOFA og Collect, er Galleri 
Format Oslo den viktigste bidragsyteren til å plassere 
norske kunsthåndverkere i internasjonale samlinger. 
Betydningsfulle samlere kjøper norsk kunsthåndverk, 
for deretter å donere sine kjøp til store, internasjonale 
samlinger, forteller Øwre. 

Å LØFTE FREM DE BESTE

På tross av noen trege år rundt årtusenskiftet, ser det 
nå ut til å gå riktig vei igjen for Galleri Format Oslo. 
Bak resultatene de nå ser, ligger en omfattende 
endringsprosess. Første skritt på veien var Sands 
flytt ing til Rådhusgata og deling av galleri og kom-
misjonssalg. Da Øwre tok over i 2011, iverksatte hun 
en om           leggingsprosess med utkrystallisering av den 
delingen som var påbegynt og en mer offensiv drift 
ikke helt ulik private, kommersielle gallerier.
 – Galleriet ble bygget om, fysisk, men også 
strukturelt. Vi gjorde om måten vi arbeidet på, med 

Tveten understreker at dette først og fremst er knyttet 
til årene på Vestbanen. 
 – Da fantes det stor kunnskap og god kontakt 
mellom Formatene og kunstnerne. 
 At det kunstneriske rådet satt i Oslo, var derfor 
heller ikke et problem. 
 – Vi kom med innspill når vi hadde det, og opp-
fordret ellers utøvere til å søke. Denne løsningen 
gjorde også at vi slapp unna alle de daglige henven-
delsene i galleriet fra folk som ville selge tingene sine 
i kommisjon eller stille ut. 
 Som daglig leder i Oslo, var blant andre både 
Sand og nåværende daglig leder i Oslo, Irija Øwre, 
ledere for Bergen. Mens Sand peker på stor avstand til 
styreleder, forteller Øwre at delingen kom som en 
konsekvens av omleggingen i Galleri Format Oslo i 
2011. 
 – Det var litt merkelig, og det syntes nok hun 
som satt i Bergen også. Det var stor avstand til styre-
leder, og hun følte nok ofte at Bergen-sakene ble lagt 
til side til fordel for Oslo-sakene, minnes Sand. 
 – Jeg var leder for Bergen fra jeg startet i 2011 
til 2013. Etter de strukturelle endringene i Galleri For-
mat Oslo i 2011, ble det klart at disse ikke var direkte 
overførbare til Bergen. De ønsket større autonomi og 
en drift tilpasset miljøet i Bergen, forteller Øwre.
 Tveten på sin side peker på manglende synlighet, 
på flere måter. 
 – Format i Oslo havnet i en bakgate [Munke-
damsveien, red. anm.], og i Bergen gikk det trått. Etter 
hvert var ikke Bergen synlig i Oslo lenger, verken i NK 
eller i Galleri Format Oslo. 
 – Etter høy omsetning i mange år, gikk det ned-
over med Format. Det ble besluttet at Galleri Format 
Oslo og Format Bergen skulle deles i to selskaper og 
på den måten styrke det selvstyrte, forteller nåværende 
daglig leder i Bergen, Lise Jonette Gjertsen. 
 Da Tveten sluttet, hadde hun allerede foreslått 
en deling av organisasjonen. I 2013 ble det en realitet: 

Brita Hungnes i Galleri Format på Vestbanen. Foto: NK arkiv56



Fra Bergen forteller også Gjertsen om det hun opple-
ver som et hierarki. Men i likhet med Hanevold har 
hun troen på oppsving.
 – Jeg tror på en ny renessanse for det funksjo-
nelle kunsthåndverket, og at håndverksmessig kvalitet 
vil få større betydning i tiden som kommer. Navne-
endringen til «Kunstfag» på KHiO var jo i sin tid et 
forsøk på å jevne ut. Men nå går det tilbake til «Kunst 
og håndverk». Vi må vi ikke miste begrepet «kunst-
håndverk», det tror jeg er viktig. Kraftkoking, det tar 
tid, vet du! 
 I retrospekt understreker Åse Kleveland den 
rollen Format har hatt. 
 – Jeg ser at Format har vært kjempeviktig! Hva 
angår kunsthåndverkets status: Det ga det et løft, syn-
liggjorde det i vakre lokaler, det ble et tronende kunst-
galleri. Selv fikk jeg et forhold til kunsthåndverket 
gjennom Format, plutselig ble det synlig for meg. 
Kunsthåndverket ble noe som omga oss daglig, og det 
er viktig. Hurra for Format, rett og slett!

vold at man har kommet et godt stykke på vei.
 – Det å betrakte kunsthåndverket som en kunst-
art er på mange måter styrket i dag. Håndverket har 
fått en ny interesse, bare se på den «grønne bølgen»: 
Det skal være kortreist, selvlaget og med nærhet til 
produksjon. Ideen rundt det å skape sine egne, nære 
omgivelser gagner kunsthåndverket og det ideologiske 
som det baserer seg på. 
 Samtidig understreker hun hvor bra det er at 
kunsthåndverk ikke lenger er tilbakeskuende, men 
fremtidsrettet, noe som trolig gjør at det oppleves mer 
aktuelt hos den yngre generasjonen. 
 – Innhold, måten å tenke på, utvikling av ideer 
– alt dette er mye mer artikulert nå enn før. I den grad 
Format er med på å formidle slike tanker, er de med 
på å formidle kunnskap. Og de gjør det på en profe-
sjonell måte, sier Hanevold.
 Også Tveten mener at man er på riktig vei. 
 – Man har nok lykkes i å gi kunsthåndverket en 
høyere status, som var det ene mandatet. At kunst-
håndverket nyter høyere status tror jeg – for Bergens 
del – også handler mye om kunstindustrimuseet der.
 Men hun trekker også frem det andre mandatet 
Format hadde: 
 – Man skulle bidra til å bedre inntektsgrunnla-
get for kunsthåndverkere, og der har man ikke lykkes 
like bra. Alt i alt var det høyere målsettinger enn det 
vi klarte å innfri. 
 Å styrke kunsthåndverket er en stadig pågående 
prosess, og Øwre påpeker at det fortsatt er en vei å gå, 
dersom målet er fullstendig likestilling. At det fortsatt 
er et tydelig hierarki mener hun blant annet skyldes 
at billedkunsten har et større apparat rundt seg, men 
hun trekker også frem fordommer innad i feltet om 
hva kunsthåndverk er som del av forklaringen. 
 – Da blir det viktig for oss å vise hvor bredt fel-
tet egentlig er. I Format viser vi alt fra mote til design, 
fra keramikere til tekstilkunstnere. Vi jobber hele tiden 
for å tiltrekke oss oppmerksomhet og nytt publikum. 

 – I Galleriet viser vi utstillinger, mens i Hvelvet 
viser vi fortrinnsvis smykkeutstillinger. I Prosjektrom-
met er det presentasjoner av design, mindre utstillin-
ger, workshop og pop up-butikk, der vi i sistnevnte 
varierer utvalget og viser unge kunsthåndverkere og 
designere fra Kunsthøgskolen i Bergen. I tillegg har vi 
formidlingsrommet med et bredt utvalg kunsthånd-
verk for salg, og Krypten der vi presenterer det funk-
sjonelle kunsthåndverket, også for salg. 
 Blant de største endringene de gjorde var å rette 
større fokus på utstillinger av samtidskunsthåndverk. 
I det hele tatt har KRAFT gått inn for en ny måte å 
tenke visningsrom på som så langt ser ut til å ha gitt 
gode resultater. 
 – Siden nyåpningen i mai 2014 har vi hatt 14 
åpninger av nye utstillinger, og folk strømmer til 
åpningene. De henger i Krypten, og dermed møtes 
også de ulike fagfeltene, forteller Gjertsen.
 Med omleggingen skiftet Format Bergen også 
navn. 
 – Å finne et nytt navn var en vanskelig prosess, 
men vi landet til slutt på KRAFT, og det er jeg fornøyd 
med. Det har en kraft i seg, og ikke minst konnotasjo-
ner til crafts, til håndverk. 

KRAFTKOKING

Implisitt i målene til NK med opprettelsen av Format 
var styrking av kunsthåndverkets posisjon. Ingjerd 
Hanevold er ikke lenger styreleder i NK, men følger 
Format med interesse. Hun mener de har innfridd 
forventningene og ambisjonene NK hadde for 20 år 
siden. 
 – Det er spennende å følge Format og se hvordan 
de formidler kunsthåndverket, at de ikke firer på kva-
liteten og fokuserer på at kun det beste skal vises. Jeg 
ser jo at Format beveger seg mot et gallerikonsept, i 
utgangspunktet ikke den opprinnelige ideen, men jeg 
ser at det er en naturlig utvikling. 
 I styrkingen av kunsthåndverket mener Hane-

sterkere fokus på salg, selvsagt uten å kompromisse på 
kvalitet – balansen der er viktig, forteller Øwre.
 I dag har Format Oslo et variert utstillingspro-
gram, med utvalgte kunsthåndverkere de jobber foku-
sert med, parallelt med et skarpt blikk på de unge 
kunstnerne. 
 – Vi har prøvd å bygge opp en slags «stall», men 
det blir en spesiell variant fordi feltet er vant til å ope-
rere alene og har gjort det i mange år uten en profe-
sjonell galleristruktur. Vi har et godt utvalg kunstnere 
vi arbeider tett med, navn vi ser utvikle seg bra. Sam-
tidig er det viktig for oss å følge med på de unge talen-
tene, sier Øwre.
 Øwre understreker viktigheten av å løfte frem 
de beste, for på den måten å heve statusen til kunst-
håndverket, en erfaring også Tveten trekker frem fra 
sin tid i Format.
 – Det skulle være en høy terskel i Format, statu-
sen til kunsthåndverket skulle bedres. Kunsthåndver-
ket skulle ikke lenger være synonymt med verk steder, 
men vises i et ordentlig galleri. Med Format var det 
lov å spisse, det skulle være kvalitet fremfor kvantitet.
 – Det er viktig for et galleri å ha en type profil, 
men fordi feltet er så bredt, må vi heller jobbe for å 
forsøke å vise hvor veien går, sier Øwre. Hun trekker 
frem utstillingen At First Glance This Division Would 
Appear to Be More Rational (22.1–1.3.2015), der hun 
ba Victoria Günzler, en ung, nyutdannet keramiker 
som også er designer, om å kuratere en utstilling som 
gikk inn i problematiseringen av skillet mellom kunst-
håndverk, design og kunst. 
 – Finnes egentlig dette skillet? Ser man på unge 
kunstnere, er svaret nei; feltene flyter over i hverandre. 
 Den samme tverrestetiske oppmerksomheten 
finner man i Bergen, der Lise Jonette Gjertsen fortel-
ler om overgangen til egen organisasjon etter delingen 
i 2013. Lokalene ble oppgradert, funksjoner ble flyttet 
på. Gjertsen forteller at alle fem rommene de har, nå 
er aktivisert på ulike måter. 

1 Fra «Notat om Formats     
  organisasjonsmessige   
  oppbygning»
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EN STØRRE SANNHET 
ENN DET TALTE ORD 

ALENE

CECILIE TYRI HOLT

Tidsskriftformen gir mulighet til å ta ut smale tema, dvele ved 
dem, nærsynt synliggjøre detaljer, lyssette de innerste mørke   
 kroker og djervt plassere påstander i nye sammenhenger. 
Som en konsekvens må en stille seg til for hugg, være den som 
bredlabbet flattråkker de sarteste spirer, eller være stemmen 

som skiller seg ut i suksessens hyllningskor.

Rigmor Hærland, 
Kunsthåndverk, nr. 40/1991 

TIDSSKRIFTET 
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– Opplevelsen var at vi forsto at det måtte 
skriftlighet, dokumentasjon og kritikk til 
dersom dette skulle være et levedyktig fag. 
Nina Malterud forteller om oppstarten av 
Kunsthåndverk, tidsskriftet som i år fyller 35 
år, og som har vært en del av Norske Kunst-
håndverkeres formidlingssentral siden   1980. 
Det var da – og er fortsatt – den eneste nor-
ske publikasjonen som dekker fagområdet 
kunsthåndverk. 

– Vi var uskolerte hva gjaldt publisering av tekst, og 
veldig opptatt av at det kritiske måtte frem. Alt skulle 
sies! De første utgavene av tidsskriftet er preget av 
naivitet og høy temperatur, tekstene er både emosjo-
nelle og moraliserende. Vi mente at kunstnerne måtte 
jobbe mer, alvorlig og dypere, forteller Malterud.
Sammen med Gro Jessen og Ulla-Mari Brantenberg 
dannet Malterud tidsskriftets første redaksjon. Det 
hadde ikke bare én ansvarlig redaktør før 1988. Frem 
til Kirsten Waarli da tok over som redaktør hadde 
tidsskriftet blitt styrt under 70-tallets kollektive struk-
tur. Hver utgave hadde en redaksjon bestående av 
kunstnere som representerte ulike materialer. Tids-
skriftet Kunsthåndverk var en publikasjon produsert 
av kunstnere. Tiden var inne for at kunstnerens eget 
språk skulle frem, som en motpol til kunsthistorike-
rens formidlingsform. 
 – Norge hadde ligget i U-land-sonen siden andre 
verdenskrig. Produksjonen av olje på Ekofisk ble satt 
i gang 1971. Norge fikk status. Det levende håndverket 
fikk svi under den industrielle revolusjonen. Det du 
holdt på med skulle være mer enn lønnsomt. Den frie 
kunsten og kunstneren ble forsøkt temmet av forret-
ningsmenn som arbeidet i skyggene og dannet tåkete 
gråsoner mellom industri og håndverk. Det måtte 
handles. Kjerringa måtte reises, forteller Ulla-Mari 
Brantenberg.

DEN LADEDE GJENSTAND

Da Gro Jessen (1938–2003) mottok Norske Kunst-
håndverkeres ærespris i 2000, fortalte hun til Aften-
postens Ragnhild Plesner at negative forventninger 
omga kunsthåndverket da hun sammen med kolleger 
startet tidsskriftet i 1980.
 – Vi ville møte det gjengse språket om kunst-
håndverk med et motspråk. Stein Mehrens påstand 
om at «en krukke kan aldri vise ut over seg selv» – med 
andre ord at en ting med en funksjon ikke kan ha en 
spirituell verdi – imøtegikk vi med løpesedler som at 
«en krukke viser alltid ut over seg selv» (…) Med 
tidens overproduksjon av gjenstander, er den ladede 
gjenstand vanskelig å gjenkjenne. Fremdeles krever 
det litt ekstra å bli kunsthåndverker.1

 Nina Malterud mener at tidsskriftet hadde et 
potensial til å oppdra gruppen kunsthåndverkere til å 
bli mer kunstrettet. 
 – Det lyktes vi sånn halvveis med. Vi hadde hørt 
at et tidsskrift ikke varer så lenge, så vi tenkte at hvis 
dette lever i 10 år, er det helt greit for oss. Når jeg ser 
tilbake på at Kunsthåndverk faktisk har blitt gitt ut – 
med veldig vekslende kvalitet og innfallsvinkler – 
siden 1980, tenker jeg at kanskje ikke Norske 
Kunst           håndverkere hadde holdt stand uten tidsskriftet. 
Dette blir en hypotese, men er det mulig å ha en grup-
pering uten en fast formidlingskanal, uten en skrift-
lighet?
 Ulla-Mari Brantenberg forteller at de i tiden 
omkring oppstarten av tidsskriftet kjente motstanden 
i det etablerte hverdagsspråket.
 – Vi forsket med ordene. Tidsskriftet måtte 
foruten å formidle fag også kunne speile den verden 
det kom fra, og inspirere til mer arbeid. Det føltes 
som at – dersom vi ikke gjorde dette arbeidet – 
kunsthåndverkets innerste vesen ville forsvinne i 
lønnsomhetens sterke krefter. Vi måtte skrive, før det 
var for sent, om det som lå bakenfor, det som lønn-
somheten hoppet over, det som til syvende og sist var 

er trykket og offentliggjort blir en større sannhet enn 
det talte ord alene!»3  Tidsskriftet Kunsthåndverk star-
tet som en reaksjon på en manglende skriftlig formid-
lingskanal for kunsthåndverksfeltet, og i motsetning 
til å måle kunsthåndverk opp mot billedkunstfeltet, 
var målsettingen til tidsskriftets første redaksjon å 
poengtere uttrykkets eget potensial. 
 – Vi følte oss undertrykt og oversett av kunst-
feltet, så strategien var å trekke opp andre sammen-
likningsgrunnlag som bakteppe for vår eksistens, 
forteller Nina Malterud. – Vi ville legitimere en annen 
estetikk gjennom en annen inngangsport enn billed-
kunsten, som for eksempel integrert utsmykning. Det 
var vår ting. Keramikk, glass, tekstil og metall har store 
muligheter innenfor utsmykningsordningen, og da 
også for eksempel med ornamentale ting, ikke bare 
sterke individualiserte uttrykk. Dette fokuset hadde 
vi stor suksess med, og det åpnet nok noen dører for 
at kunstnere tenkte at de kunne jobbe med slike pro-
sjekter. Vi ville vise hvilket potensiale som lå i kunst-
håndverket. 

– KUNSTHANDVERKARANE SITT ANSIKT UTETTER

I en tiårsperiode fra 1988 til 1998 hadde tidsskriftet 
ulike redaktører som satt i perioder av ulik lengde: 
Sissel Ree Schjønsby, Kirsten Waarli, Lotte Sandberg 
og Ellen J. Lerberg har alle spilt en rolle i tidsskriftets 
historie. Fra 1998 satt kunsthistoriker Jorunn Veite-
berg som redaktør i 10 år. Hun hadde vært abonnent 
siden 1980-årene og hadde også skrevet noen artikler 
for tidsskriftet før hun ble redaktør.
 – Mi oppfatning den gongen var at bladet var 
kunsthandverkarane sitt ansikt utetter og difor viktig. 
Bladet Bonytt hadde tidlegare ei sterk tilknytting til 
Brukskunst-rørsla og presenterte ofte kunsthandverk, 
men gjerne på ein måte og på premiss som mange 
kunsthandverkarar fann avgrensande. Avisene skreiv 
også meir om kunsthandverk den gongen, og både 
Aftenposten og Dagbladet hadde eigne kritikarar for 

bærebjelken i samfunnet: det som ble klort ut av 
hjerte rota! Ja, så dramatisk var det.

VÅR MATERIELLE KULTUR

I oktober 1980 skriver Gerd Hennum i Aftenposten at 
siden Bonytt «(…) i begynnelsen av syttiårene la om 
sin redaksjonelle linje fra å være et organ for Lands-
forbundet Norsk Brukskunst til å bli et blad for hus og 
hjem og boliginnredning, har den spesielt interesserte 
– man skulle også tro fagfolk – savnet et tidsskrift som 
kritiserer, debatterer og orienterer om andre aspekter 
ved vår materielle kultur enn det ’Forbrukerrapporten’ 
tar seg av.» 

 Tidsskriftet «Kunsthåndverk», som utgis av   
 Norske Kunsthåndverkeres Formidlingssentral,   
 har begynt der «Bonytt» sluttet for godt og vel 
 ti  år siden, skjønt det ikke sikter så vidt som   
 «Bonytt» gjorde. «Kunsthåndverk» dekker kun   
 kunsthåndverk, som navnet sier. Men bladet 
 skal «vise flere sider av kunsthåndverket enn 
 bare gjenstanden: tanker og meninger bak,   
 arbeidsprosess, arbeidsforhold, samarbeide 
 og konflikter, utdannelse og for    midling» skal 
 belyses, fortelles det i første nummer.2

Plesner skriver at Kunsthåndverk startet der Bonytt 
sluttet på 70-tallet. Hun refererer da til tidsskriftenes 
innhold, men både oppstarten av tidsskriftet Kunst-
håndverk og endringen av Bonytts redak         sjonelle profil 
har utgangspunkt i bakgrunnen for stiftelsen av Norske 
Kunsthåndverkere i 1975, som nettopp var for å skape 
et skille mellom brukskunstnere og kunsthåndverkere.

UTTRYKKETS POTENSIAL

I anledning tidsskriftets tiårsjubileum, skriver Rigmor 
Hærland at «Tidsskriftet skal være et forum som syn-
liggjør, bevisstgjør og som strategisk plasserer kunst-
håndverk i samtiden. Dette i full visshet om at det som 
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dette fagområdet. Men den nyorienteringa eller para-
digmeskiftet som norske kunsthandverkarar hadde 
vore gjennom på 1970-talet, var det ingen av desse som 
bygde på. Det var det skiftet tidsskriftet sprang ut frå.
 I løpet av sin periode som redaktør, identifiserte 
Veiteberg seg med grunnlaget som var lagt, men 
poengterer at internasjonaliseringen i 1990-årene pre-
get prioriteringene hennes. Hun trakk inn utenlandske 
skribenter og hendelser, samtidig som hun ønsket å 
synliggjøre norske kunsthåndverkeres internasjonale 
suksesser.
 – Teoriutviklinga på området har eg også vore 
opptatt av, så den typen stoff fekk meir plass, sjølv om 
bladet sitt omfang sette klare grenser. Eg hadde arbeidd 
i fjernsynet nokre år, så eg visste kor viktig det er at 
kunsten får «eit ansikt». Eg ønskte difor å vera ein 
tydeleg avsendar og brukte leiarane, illustrert med foto 
av meg sjølv, til dette. Til eg begynte trur eg knapt det 
hadde vore eit foto av personar i bladet. Holdninga 
hadde vore at det var kunsten som skulle løftast fram, 
ikkje personar. Det endra eg. 
 Veiteberg presenterte enkeltkunstnere og priori-
terte kunstkritikk i takt med dagsavisenes reduksjon 
av spalteplass til det samme formålet. 

Å BLI TATT PÅ ALVOR

Da Veiteberg takket for seg i 2007, tok en annen kunst-
historiker over som redaktør for tidsskriftet. Christer 
Dynna hadde ansvaret i seks år. Hans inntrykk av 
tidsskriftet da han begynte å skrive for det i 2005 var 
at kunsthåndverksfeltet var noe innesluttet og samtidig 
bedrøvet over ikke å bli ivaretatt av andre publikasjo-
ner enn tidsskriftet Kunsthåndverk.
  – Den norske publiseringsfloraen er jo ikke sær-
lig bred, for det ene. Ideen om at kunsthåndverket er 
et forsmådd felt i en større kunstoffentlighet lever, men 
jeg ville ikke bruke energi på det, men satset tungt på 
å gi et visuelt løft for å signalisere at tidsskriftet dekker 
et kontemporært, høyst relevant og samtidig kunst-

uttrykk.
 I sin redaksjonelle profil vektla Dynna at alle 
sakene som ble behandlet i tidsskriftet skulle under-
legges alminnelige journalistiske prinsipper, omtales 
kritisk og presenteres gjennom problematiserende 
vinklinger.
 – Gitt min bakgrunn som kunstkritiker, vektla 
jeg anmelderiet, som jeg ga større plass. Det møtte 
kravet fra feltet selv om å bli tatt på alvor. I anledning 
av enkelte viktige visninger av kunsthåndverk i utlan-
det hanket jeg inn anmeldere lokalt, slik at kritikere i 
USA, Belgia, Sveits og Frankrike fikk anmelde norske 
utstillinger eller arbeider. Dermed ble den hjemlige 
kritikerstanden utfordret. Det var tydelig dessuten at 
«feltet» ikke er et felt, men snarere en tett føderasjon 
av ulike fag og ymse faghistorie, med fagspesifikke 
utfordringer. Slike berørte tidsskriftet i en spalte jeg 
innførte som het «khVERK spør …», der vinklingen 
var undersøkende, problematiserende journalistikk i 
kortform. 
 Dynna mener tidsskriftet er viktig for feltet da 
det språkliggjør ulike praksiser som ikke er omgitt av 
en sterk formidlingskultur.
 – Publikasjonen gjør det lettere for de involverte 
å finne sammen i en samtale med potensielt interes-
serte, som ellers bare betrakter det på avstand – om så 
med beundring eller bare undring. Tidsskriftet er 
således en liten, vesentlig kanal ut til omverdenen – 
men i en digital verden som publiseringsverdenen er 
blitt, handler det muligens mer om å bevitne situasjo-
nen for ettertiden. Det kan uansett fremdeles tjene 
som et stort ekkokammer internt i miljøet, og gi vital 
respons på enkeltutøveres til tider veldig imponerende 
innsats. Den kritiske nerven som journalistikk og kri-
tikk skal ha, regner jeg som en forutsetning for denne 
virkningen.
 
DOKUMENTASJON AV ARVEN

Kunsthåndverk er et tidsskrift med en lang historie. 

I 35 år har det formidlet meningsytringer, arbeider, 
kunstnerskap, debatter og aktualitet under redaktører 
som igjen har valgt å vektlegge ulike sider ved det 
Jorunn     Veiteberg kaller kunsthåndverkets «kretsløp»: 
«(…) noko er å finna på folkelege marknadar eller i 
verkstadutsal, anna på galleri eller i museum. Noko 
byggjer tydeleg på tradisjon, anna utfordrar forståinga 
av kva kunsthandverk er.» Tidsskriftet har utviklet og 
endret seg i takt med ulike involverte, fra å være et 
magasin skrevet av og for kunsthåndverkere, sterkt 
preget av kunstnernes egen språkliggjøring av faget og 
oppdragende agenda, til å representere et mer journa-
listisk og overordnet blikk på, og formidling av, fag-
området. 
 Rammen rundt formidlingen av kunsthåndverk 
gjennom tidsskriftet har endret seg fra å etablere et 
egetformulert bakteppe for det materialbaserte uttryk-
ket, og på den måten ta et steg bort fra billedkunsten 
som sammenlikningsgrunnlag. Tidsskriftet har med 
tid og stunder beveget seg noe bort fra dette utgangs-
punktet ved å utfordre rammen for og presentasjonen 
av kunsthåndverk, gjerne ved å trekke linjer til billed-
kunst og design. Den røde tråden gjennom tidene, som 
på mange måter har vært tidsskriftets viktigste rolle, 
er å bidra til å utvikle en faglighet, et vokabular og et 
begrepsapparat på kunsthåndverkets egne premisser, 
og dermed synliggjøre det unike ved nettopp denne 
delen av kunstfeltet. I et tidsskrift som har eksistert så 
lenge som Kunsthåndverk, handler det mye om å fort-
sette dokumentasjonen i et unikt, fysisk arkiv som kan 
fungere som et avtrykk av hva kunsthåndverket har 
vært siden 1980. 
 – Vi startet tidsskriftet i en tid hvor det å mestre 
et håndverk var noe å være stolt av. Frykten for at det 
skulle dø ut var reell. Jorden har nærmest rystet i utpi-
nelsen. Noe nytt har presset seg opp, og heldigvis har 
tidsskriftet gjennom årene blitt ledet av redaksjoner 
som har tatt det på alvor. Tidsskriftet speiler tiden – og 
tiden speiler seg i tidsskriftet, sier Brantenberg. 

1 Ragnhild Plesner, 
  «Jessen hedres for modig liv og    
  god kunst», Aftenposten,      
   18.12.2000
2  Gerd Hennum, 
  «Tre blader om nærmiljøet»,      
  Aftenposten, 15. oktober 1980
3 Rigmor Hærland, 
   «Tidsskriftet er ikke noen    
   selvfølge», tidsskriftet    
   Kunsthåndverk, nr. 40/1991

 Gro Jessen fortalte til Kunsthåndverk i anledning 
tidsskriftets 10-årsjubileum at den første redaksjonen 
«oppfattet kunsthåndverk både som kunst og sosial-
antropologi. Vi delte frustrasjon over mangel på et 
forum og mangelen på et faglig språk.» Dette gjorde 
et utvalg av medlemmene til Norske Kunsthåndverkere 
noe med for 35 år siden – og den arven bygger vi med 
glede videre på.
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ÅRSUTSTILLINGEN 40 ÅR

JAN-LAURITZ OPSTAD

«Etter flere år på barrikadene er vi forbauset
over at journalistene ikke har oppdaget faget vårt,

at de fremdeles ikke vet eller hører forskjell
på brukskunst og kunsthåndverk,

at de nesten ikke dekker utstillingene våre,
at TV bare intervjuer kjendiser, at Dagbladet
bare skriver om forfattere og billedkunstnere

når de krangler. Er det bare kunsthåndverkerne selv
som ser hva som skjer etter markeringen

av et naturlig faglig skille mot industridesign
og husflid? En markering som til dels er blitt tolket

slik at vi forsøker å nærme oss billedkunsten.
La det så være sagt med det samme –

vi identifiserer oss ikke med billedkunsten,
men ser på oss selv som frie kunstnere, 
frie til å skape kunsthåndverk, til bruk,

til fri nytelse, fri produksjon.
Egne utstillinger, egne verkstedutsalg,

eget formidlingsapparat, eget tidsskrift:
Alt dette er uttrykk for nødvendigheten

av å stå på egne bein.»

Norsk Kunsthåndverk 1979. Foto: ukjent

Dette skrev kunsthåndverkerne Bente Sætrang og Gro Jessen i tilknytning til 
omtalen av Årsutstillingen i 1979 i det første nummeret av tidsskriftet Kunsthånd-
verk.1 Det var den femte årsutstillingen siden starten i 1975, og den første som 
ble arrangert i Oslo.2 
 Sitatet forteller oss om de ideer som lå til grunn for etableringen av kunst-
håndverkernes nye organisasjon og formidlingsapparat i 1970-årene. Samtidig 
fremhevet det behovet for å klare seg selv. Årsutstillingene skulle være en av 
bærebjelkene i kunsthåndverkernes formidlingsarbeid.

BAKGRUNNEN

Selv om den første årsutstillingen ble arrangert i 1975, hadde man hatt tilsvarende 
tidligere. Allerede i 1965 begynte Landsforbundet Norsk Brukskunst og De Sand-
vigske Samlinger (Maihaugen) å samarbeide om de årlige sommerutstillingene 
«Norsk Brukskunst 19…» Fra 1969 ble utstillingene også vist på Nordenfjeldske 

1 Tidsskriftet 

   Kunsthåndverk 1/80
2 Se s. 108 for full oversikt    

   over årsutstillinger, sted  

   og vinner av BKH prisen.

DET BESTE 
BLANT SAMTIDENS 
  KUNSTHÅNDVERK
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Kunstindustrimuseum i Trondheim om høsten. Årsut-
stillingene tok opp, eller snarere fortsatte, denne tra-
disjonen med de årlige mønstringene. Men mye var 
også forandret, ikke minst på arrangørsiden og deri-
gjennom kunstnernes mer aktive del i arbeidet med 
utstillingen.
 Kunstneraksjonen i 1974 formulerte klart kravet 
om økt bruk av kunst nernes    arbeid, likeledes prinsip-
pet om vederlag ved bruk, bl.a. gjennom utstillingsve-
derlag. Begrepet «kunstnerstyrt formidling» ble også 
skapt i tilknytning til Kunstneraksjonen.3

 Årsutstillingen ble den første faste utstillingen 
for kunsthåndverkerne etter Kunstneraksjonen. Norsk 
Kulturråd bevilget penger til et 3-årig prøveprosjekt 
for kunsthåndverkernes formidlingsarbeid, bl.a. gjen-
nom utstillingsvirksomhet. Først i 1978 ble årsutstil-
lingen en fast post på statsbudsjettet. Det var da også 
det eneste tiltaket fra Statens side hvor kunsthåndver-
kerne mottok vederlag for bruken    av sine arbeider. 
Derfor fikk utstillingen også stor prinsipiell betydning 
for yrkesgruppen.
 Med utgangspunkt i 40 års utstillingsvirksomhet 
er det ikke vanskelig å se at utstillingene har endret 
karakter. Utstillingene er ikke bare et uttrykk for det 
norske kunsthåndverkets utvikling i samme periode. 
De viser også tydelig kunsthåndverkernes evne til å 
tilpasse seg de rådende politiske ideer og krav i det 
norske samfunnet – uten å gå på kompromiss med 
faglig nivå.

DEN DESENTRALISERTE ÅRSUTSTILLINGEN 

1975–1985

I Kunstneraksjonen i 1974 var desentralisering et vik-
tig stikkord. Da kunsthåndverkerne skulle etablere sin 
egen organisasjon, ønsket de ikke å lage et nytt sentral-
istisk organ, men derimot fremme og støtte dis-
triktslagenes egen virksomhet. De ønsket at mest 
mulig av bevilgningene skulle komme yrkesgruppen 
som helhet til gode.

Kunsthåndverk 2012. Fra venstre: Armando Enriques Santos: Aske, 2012, 
Torbjørn Kvasbø: Rørform, 2012 (vinner av BKH-prisen), Anne Kvam: Geometrisk tråkleri, 
militærperspektiv, 2011. Foto: Børre Høstland/ Nasjonalmuseet

Årsutstillingene skulle  derfor arrangeres i distriktene, 
og bare en sjelden gang vises i Oslo.   
 Utstillingene var stort sett tradisjonelt montert 
med bruk av sokler, montre osv., og det var kunsthånd-
verkerne selv som hadde ansvaret for monteringen. 
Den mest iøynefallende utstillingen var utvilsomt 
utstillingen på Hamar i 1983, der man hadde tatt i bruk 
museumslåven på Domkirkeodden og latt kunsthånd-
verket utnytte og spille sammen med Sverre Fehns 
arkitektur på en spektakulær og spennende måte.
 På utstillingen i Kristiansand i 1982 introduserte 
man begrepet «gjesteutstiller». Det var keramikeren 
Rolf Hansen som ble invitert for å gi honnør til en 
representant for den eldre, etablerte garde kunsthånd-
verkere. Han fylte dessuten 60 år samme året.
På Hamar i 1983 ble det laget en minneutstilling over 
metallkunstneren Thor Vaule Olsen fra Lillehammer, 
som døde i 1979 bare 31 år gammel.
 I første omgang ble det med disse to «ekstraut-
stillingene».
 Årsutstillingene ble altså tillagt en viktig plass i 
det kunstnerstyrte formidlingsarbeidet. Det var her 
man skulle se det nye norske kunsthåndverket fra år 
til år. Utstillingene skulle være juryert av en jury der 
kunsthåndverkerne selv satt.
 I katalogforordet til Årsutstillingen i 1978 kan 
vi lese:
 «Utstillingen skal vise bredde og eksperimenter 
innen faget, den er åpen for alle yrkesaktive kunsthånd-
verkere, og arrangeres i forskjellige landsdeler fra år til 
år.»4

 I 1980-katalogen sies det samme, men ordet 
kvalitet er introdusert:
 «Utstillingen skal vise samtidskunsthåndverk av 
god kvalitet, samt gi rom for eksperimenter innen 
faget.»5

 Liknende formuleringer finner vi i forordet til 
katalogene for utstillingene frem til og med utstillin-
gen i 1982.
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Disse formuleringene skiller seg ikke stort fra kata-
logforordene til de årlige sommerutstillingene på 
Maihaugen. I forordet til utstillingen i 1971, der temaet 
var glass, smykker og metall, heter det:
 «Også denne mønstring er preget av viljen til å 
eksperimentere både i formspråk og i viljen til å utnytte 
mulighetene i materialet. Både i metall- og glassarbei-
dene ser man en grensesprengning mellom fri og anvendt 
kunst. Samtidig som man arbeider med tradisjonelle 
oppgaver, blir det stadig tydeligere hva de representative 
utsmykningsoppgaver betyr for norske brukskunstnere. 
Juryen har ønsket å understreke at utstillingen gir en rik 
anledning for så vel glass, som smykkekunstnere til å 
eksponere seg. Juryens medlemmer mener at den årlige 
brukskunstmønstring bør være en eliteutstilling og har 
lagt strenge standpunkter til grunn ved juryeringen.»6

 I katalogene for utstillingene i 1983 og -84 er 
både ordene «kvalitet» og «eksperimenter» strøket. 
Der heter det kun at «Utstillingen er en mønstring av 
samtids-kunsthåndverk» og at den «er åpen for yrkes-
aktive kunsthåndverkere fra hele landet.»7 Dette kan 
sees som en direkte følge av at det flere ganger ble 
reist kritikk mot årsutstillingene i disse årene. Særlig 
gikk det på juryeringsmåten. Sterkest ble kritikken 
formulert av Anniken Thue i hennes omtale av Årsut-
stillingen i Kristiansand i 1982. Hun mener at Årsut-
stillingen er en problematisk utstillingsform, og at 
siden så få kunsthåndverkere slipper igjennom jurye-
ringen, vil det føre til at stadig færre våger å sende inn 
arbeider. Hun sier videre:
 «Dette burde være et tankekors. Det virker som 
juryen har oppfattet sin oppgave som for ensidig estetisk/
kvalitativ. De har ikke vært seg bevisst den formidlings-
oppgave en slik utstilling bør ha overfor publikum. Slik 
mønstringen presenterte seg, var den først og fremst en 
utstilling for kunsthåndverkere, og ikke i så stor grad for 
oss andre. Det nærliggende er derfor å tenke på alterna-
tive utstillingsformer lagt opp etter tre kriterier: kvalitet, 
eksperiment og informasjon. Det ville kanskje være mye 

Norsk Kunsthåndverk 1979
Foto: ukjent

Norsk Kunsthåndverk 1990
Foto: A. Barbuti

Triennale 06 – tekstil, fiber, lær
Katrine Ellefsen: Base Camp, 2005. Foto: Jens Hamran

Kunsthåndverk 2014
Foto: André Gali

Norsk Kunsthåndverk 1992
Foto: Odd Sama

riktigere å konsentrere utstillingen om to eller tre fag-
grener av gangen, f.eks. stofftrykk, tre og sølv på en møn-
string, og neste år de andre grenene: Det kunsthåndverk 
vi ser i dag er i stor grad et resultat av 1970-årenes 
fag  lige og fagpolitiske arbeid. Det er blitt kvalitet i bred-
den, og det må tvinge fram en annen utstillingsform.»8

 I 1985, da utstillingen ble arrangert på Hå gamle 
prestegård, har man tatt konsekvensen av den sterke 
faglige debatten rundt årsutstillingene, og Svein 
Bjørkås skriver i forordet en mye mer omfattende 
begrunnelse for formålet med årsutstillingene:
 «Juryering er en subjektiv prosess, hvor utvelgelse 
skjer på bakgrunn av det enkelte jurymedlems eget 
kunstsyn. Utvelgelsen skjer utelukkende etter kunstfag-
lige kriterier, det tas ikke hensyn til den enkelte innsen-
ders behov for – og ønske om – poeng, vederlag eller 
omsetning. Juryen har valgt de arbeider som etter med-
lemmenes mening klarest uttrykker kunsthåndverket 
som skapende kunstart i 1985.
 På denne bakgrunn kan kunsthåndverkernes 
årsutstilling sees på som en årlig påstand – juryens 
påstand om hva som er det beste av det som lages i 
kunsthåndverkernes verksteder.
 Dette gir publikum – og faggruppene – en anled-
ning til selv å ta stilling og til å delta i diskusjonen om 
kunsthåndverksfagenes utvikling og framtid.»9

DEN SENTRALISERTE ÅRSUTSTILLINGEN

1986–1993

Ved å velge en desentralisert modell for årsutstillin-
gene kom man naturlig nok i den situasjon at det var 
vanskelig å vekke oppmerksomhet i media, særlig den 
landsdekkende. Dessuten var det en kostbar modell. 
Både administrasjon og juryering måtte hovedsakelig 
foregå på utstillingsstedet, og det førte til store reise- 
og diettutgifter. Også fraktutgiftene ble mye større enn 
om utstillingen hadde vært arrangert i Oslo. Det er 
tross alt i Oslo-området en stor del av kunsthånd-
verkerne bor.
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Dessuten var det en tendens i norsk politikk generelt 
at man i 1980-årene vek fra den desentraliserte model-
len til den mer sentraliserte. Kunsthåndverkerne tok 
konsekvensen av disse faktorene og bestemte at årsut-
stillingene fra 1986 skulle arrangeres fast på Kunstin-
dustrimuseet i Oslo.
 Man begynte også å legge mer vekt på selve 
utstillingsarrangementet. For å vekke mer oppmerk-
somhet rundt årsutstillingene introduserte man i 1986 
en ny attraksjon – Kunsthåndverkprisen. Den skulle 
deles ut til det mest markante arbeidet på utstillingen 
og ble til som et samarbeid mellom Norske Kunst-
håndverkere og de tre kunstindustrimuseene. Juryen 
skulle bestå av årsutstillingens juryformann, en muse-
umsrepresentant og en offentlig person som hadde 
markert seg innenfor kulturlivet enten som journalist, 
skribent eller på annen måte. Pengesummen, som var 
en viktig del av prisen, var et spleiselag mellom Norske 
Kunsthåndverkere og de tre museene.10

 I 1986 tok man også opp igjen ideen med gjeste-
utstillere. Den japanske keramikeren Tadayasu Sasay-
ama ble invitert det første året. I de påfølgende tre 
årene var det imidlertid ingen gjesteutstillere, inntil 
man i 1990 gjenopptok praksisen. Da var glasskunst-
neren Benny Motzfeldt og keramikerne Kari og Odd 
Gjerstad invitert, og de fikk en egen sal til disposisjon. 
I katalogforordet ble det hevdet at dette med gjesteut-
stillere nå skulle bli en fast tradisjon. Det ble det imid-
lertid ikke nå heller.
 Når det gjelder formålet med utstillingen, ble 
formuleringen fra utstillingskatalogen i 1985 gjentatt 
i katalogforordene i de tre påfølgende årene. Men så 
skjedde det en forandring i 1989. I den nye formule-
ringen heter det bl.a.:
 «Utstillingen representerer det beste innenfor for-
skjellige uttrykksmåter av kunsthåndverket, og er med 
på å understreke den markante faglige fordypelsen og 
mangfoldet som særpreger det norske kunsthåndverket 
i dag.»11

Norsk Kunsthåndverk 1989 er juryert av Norske 
Kunsthåndverkeres faste jury. Til grunn for utvelgelsen 
er det lagt vekt på at utstillingen skal vise «et mangfold 
som inspirerer, motiverer og eksponerer norsk kunst-
håndverk av høyeste kvalitet».
 Norsk kunsthåndverk hadde på det tidspunkt 
fått et godt ry internasjonalt. Man var ferdig med de 
første diskusjonene som gikk på representativitet kon-
tra kvalitet, de unge og de etablerte osv. Nå fikk årsut-
stillingene en klarere profil, der formidlingen av 
kunsthåndverkfaget fikk større kraft. Man la heretter 
også ned større ressurser i selve formidlingsopplegget 
rundt utstillingene. Og det var kunsthåndverkerne selv 
som tok ansvaret for denne formidlingsoppgaven.
 Årsutstillingen i 1990 representerte på mange 
måter en ny orientering og en større faglig sikkerhet. 
For første gang ble en kunsthistoriker invitert til å være 
medlem av juryen. Det var Gunnar Sørensen, og i 
tidsskriftet Kunsthåndverk skrev han ned sine «Reflek-
sjoner fra et invitert jurymedlem». Han konkluderer 
med at kunsthåndverkeren og kunsthistorikeren ikke 
arbeider så ulikt i en kunstvurderingssituasjon, og at 
de som oftest kan virke verdifullt og supplerende på 
hverandre i et slikt arbeid.
 Den samme konklusjonen ga også arbeidet i 
«Norske kunsthåndverkeres fond for innkjøp av norsk 
kunsthåndverk fra samtiden». Det ble etablert av Kul-
turdepartementet i 1990, og så å si umiddelbart viste 
det seg at kunsthåndverkeren og kunsthistorikeren 
klarte å samarbeide på en fruktbar og supplerende 
måte. I Innkjøpsfondet sitter kunsthåndverkere 
sammen med museumsfolk for å gjøre innkjøp til de 
tre norske kunstindustrimuseene. Det er blitt et viktig 
forum – utvilsomt det viktigste – for faglig debatt mel-
lom to yrkesgrupper som er opptatt av samme sak – 
kunsthåndverket.
 Til og med 1989 hadde utstillingene vært mon-
tert av kunsthåndverkernes egen utstillingskomité. Fra 
1990 har det vært brukt egne utstillingsarkitekter/ 
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-designere som har hatt ansvaret for utforming og 
montering av utstillingene.12

 I forordet til katalogen for 1990-utstillingen kan 
vi lese om den nye situasjonen det norske kunsthånd-
verket befinner seg i – med en større selvbevissthet og 
en sterkere internasjonal markering:
 «Arbeidene gir oss et innblikk i en frodig, fantasi-
rik verden, i en verden der det eksperimenteres med kom-
    posisjon, form og farge innenfor en rekke materialer: 
tekstil, keramikk, metall, glass, tre og lær. Det er samtidig   
en verden som bærer preg av mye entusiasme og arbeids-
iver. En verden som vi – Norge – kan være stolte av: 
Norske kunsthåndverkere utmerker seg så vel i Norden 
som i internasjonale sammenhenger.
 NORSK KUNSTHÅNDVERK 1990 speiler i store 
trekk strukturen innen kunsthåndverket: de største fag-
gruppene tekstil og keramikk er også spesielt rikt repre-
sentert på utstillingen. Og kvinnene markerer seg sterkt, 
her som innen faget generelt: tre av fire utstillere er 
kvinner.
 NORSK KUNSTHÅNDVERK 1990 bærer ikke 
preg av å være en rekrutterings-utstilling. Kun få delta-
kere er under 30 år.
 NORSK KUNSTHÅNDVERK 1990 er nok heller 
blitt en utstilling med de mange kjente navn, med eta-
blerte kunstnere, som samtidig kjennetegnes av en stadig 
søkende eksperimentering.»13 
 Nettopp det siste punktet ble mye diskutert i 
tilknytning til årsutstillingene. Man så tendenser til at 
de etablerte ikke sendte inn arbeider til utstillingene, 
slik at det bare var de aller yngste som deltok. Det var 
en tendens i 1980-årene, som man var redd ville for-
sterke seg, slik man så det bl.a. på Høstutstillingen.
 I 1991 ble det ikke arrangert noen årsutstilling, 
noe som vakte sterke reaksjoner i visse kretser hos 
Norske Kunsthåndverkere. Årsaken til at det ikke ble 
noen utstilling, skyldtes «et prioritert ønske og behovet 
for å etablere et permanent, profesjonelt salgs- og vis-
ningssted for norsk samtidskunsthåndverk. Det kan 

virke motstridende «å bli borte» når behovet er å bli 
mere synlige, men uten tilgang til Sareptas krukke var 
dette en nødvendig økonomisk prioritering for at FOR-
MAT skulle bli en realitet. FORMAT ble etablert i 1991 
på Vestbanen i Oslo, som en viktig tilvekst til norsk kul-
turliv.»14

 For første gang kom organisasjonens styreleder 
med en lengre «situasjonsrapport» om kunsthånd-
verkets stilling i Norge. Dette ble gjort om igjen i kata-
logene til de neste to årsutstillingene. Det trengtes med 
andre ord ikke lenger noe forsvar for årsutstillingene 
og kunsthåndverkernes eksistensberettigelse. Kunst-
håndverket var nå en akseptert del av norsk kunst- og 
kulturliv, og man måtte heller se fremover på de mulig-
heter som ligger i faget, særlig etter at Kulturmeldin-
gen og Nasjonal plan for formidling av billedkunst og 
kunsthåndverk kom i begynnelsen av 1990-årene. Man 
fortsatte også å bruke en kunsthistoriker i utstillings-
juryene. Fra 1992 har de vært hentet fra kunstindus-
trimuseenes stab.

DEN REGIONAL-SENTRALISERTE 

ÅRSUTSTILLINGEN 1994–2000

I begynnelsen av 1990-årene ble politikerne mer opp-
tatt av region- og nettverkstenkning. Både Kulturmel-
dingen og Nasjonal plan for formidling av billedkunst 
og kunsthåndverk som kom tidlig på 90-tallet la opp 
til en inndeling i regioner og en utstrakt oppbygging 
av nettverk innenfor regionene og mellom regionene. 
Både Norske Kunsthåndverkere og de tre kunstindus-
trimuseene ble tildelt fremskutte plasser i begge mel-
dinger.
 Kunsthåndverkerne og de tre museene hadde 
allerede etablert et nært og fint samarbeid, bl.a. gjen-
nom «Innkjøpsfondet». Det var naturlig å utvikle dette 
samarbeidet også til å omfatte formidlingen av kunst-
håndverk. Det var allerede gjennomført en del formid-
lingsprosjekter der alle parter var involvert, men nå 
ble det satt i et mer forpliktende system.
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Det statlig finansierte samarbeidsprosjektet «Det ten-
kende øye» ble etablert i 1994. Dette hadde som mål å 
finne frem til velegnede formidlingsmodeller for kunst-
håndverk på kunsthåndverkets egne premisser.
 «Pilotgalleriet», som var initiert og drevet av 
Norsk kulturråd 1993–1996, hadde som metode å 
prøve ut nye formidlingstilbud for billedkunst og 
kunsthåndverk på seks steder i Norge. Målet var å få 
etablert faste formidlingstilbud (dvs. formidlingsstil-
linger) på disse stedene. Nordenfjeldske Kunstindustri-
museum var en av deltagerne i Pilotgalleriet, og her 
ble det utviklet nye formidlingsopplegg i et samarbeid 
mellom kunsthåndverkere og museet. Resultatet ble 
også en fast formidlerstilling, som ble besatt av en 
kunsthåndverker.
 Fra 1994 ble det også innledet et samarbeid om 
årsutstillingene. Det hadde riktignok vært der også 
tidligere, men nå ble det mer formalisert. De tre kunst-
industrimuseene ligger i landets tre største byer og 
fungerer således som sentrum i hver sin region. Den 
nye årsutstillingsmodellen tok hensyn til denne situ-
asjonen, og utstillingen ambulerte mellom de tre 
museene. Her tok man altså umiddelbart i bruk et 
nettverk som allerede eksisterte og som fungerte godt.
Når det gjelder juryeringen, ble det innført en ny prak-
sis fra 1994. Juryeringen skulle foregå i to etapper: først 
en juryering med utgangspunkt i lysbilder. De arbeider 
som ble plukket ut, skulle så gjennom en ny juryering 
på utstillingsstedet, før det endelige utvalget ble gjort.
 I Bergen introduserte man i 1994 også et nytt 
konsept som et supplement til den tradisjonelle årsut-
stillingen – en temautstilling som dette året hadde 
temaet KORPUS, der norske og utenlandske metall-
kunstnere var invitert til å delta. I det påfølgende året 
ble temautstillingen sløyfet.
 I Bergen i 1997 var det igjen en gjesteutstiller. 
Denne gang viste keramikeren Grete Helland-Hansen 
Nash fem av sine siste arbeider. Det var som en hyllest 
til «raku-teknikkens mor» i Norge. Hun hadde vært 

1996».16 
 I 1997 hadde årsutstillingen gått rundgangen 
Bergen –Trondheim – Oslo, og erfaringene ble opp-
summert i katalogforordet.
 «Erfaringen med å sende utstillingen rundt til de 
tre byene er i hovedsak meget positiv. I løpet av en tre-
årsperiode får et større publikum stiftet bekjentskap med 
norsk kunsthåndverk av høyeste kvalitet. Samtidig er 
den en «vitamininsprøytning» for fagmiljøet.»17

 Ikke minst det siste var viktig. Årsutstillingene 
ble nettopp en vitamininnsprøytning for lokallagene 
i Norske Kunsthåndverkere de årene utstillingen ble 
vist hos dem.
 «’Norsk Kunsthåndverk 1998’ speiler i store trekk 
strukturen innen kunsthåndverket: En stadig søkende 
forskning i nye teknikker, så vel som i gamle tradisjonelle 
håndverksteknikker. En uærbødig holdning til «edelt» 
materiale og med fantasirik bruk av «dagliglivets» mate-
riale, skapes kunsthåndverk i høyst personlige stilarter. 
Det som kjennetegner denne årsutstillingen er innslaget 
av resirkulert materiale f. eks. brukte teposer, plastflas-
ker m.m., som bidrar til å utvikle temaer som overskri-
der materialets begrensninger.»18

 I dette forordet kan vi lese at kunsthåndverket 
på mange måter ikke lenger trenger å legitimere sin 
plass i det norske kunstbildet. Nå er det innad i egne 
kretser man arbeider, særlig med å finne ny material-
bruk og nye teknikker. Det står videre at «Årets jury 
ønsker å vise dønningene, ikke bare krusningene av hva 
som skjer innen de forskjellige faggrupper. Foruten høy 
kunstnerisk kvalitet, har juryen stilt krav til kunstnerisk 
idé og/eller håndverksmessig utførelse.» 
 Denne fokuseringen fortsatte i neste årsutstilling 
i 1999. Juryen brukte følgende kriterier:
 «Ut ifra det innsendte materialet valgte juryen ut 
arbeider som viste en konsekvens i materialbearbeidelse 
og utvikling av en kunstnerisk idé. Juryen gjorde sine 
valg i skjæringspunktet mellom etablert kvalitet og 
nyskapning. Det ble stilt spesielt høye kvalitetskrav til 

trofast mot årsutstillingene i alle år og hadde sluppet 
gjennom juryeringen 20 ganger.
 Det påfølgende året i Trondheim fortsatte man 
praksisen med en gjesteutstiller. Årsutstillingen var 
den gang en del av den nyetablerte Trondheims-bi-
ennalen som NTNU hadde tatt initiativet til. Det 
skulle være et fast samarbeid mellom Universitetet og 
byens øvrige kulturinstitusjoner på det estetiske områ-
det. Temaet var «Jakten på det nordiske», og den invi-
terte gjesteutstilleren var tekstilkunstneren Hildur 
Bjarnadottir fra Island, da bosatt i New York.
 I 1995, da utstillingen ble vist i Trondheim, skrev 
styreleder Eirik Bruvik i katalogforordet at utstillingen 
skulle gi et bilde av «det landskapet som norsk kunst-
håndverk utgjør. Og bildet lyver jo ikke, men landskapet 
er større enn bildet. Norsk kunsthåndverk kan man også 
møte mange andre steder. Denne utstillinga er en vei-
viser til en uttrykksfull og variert verden. Alle som ser 
utstillinga vil forlate den rikere enn da de kom. Verdi-
skapning? Selvfølgelig!»15

 Det var ikke lenger snakk om det beste, men om 
bredden i norsk kunsthåndverk. Utstillingens rolle 
som folkeopplysning ble også understreket. Dette til 
tross for at det i juryinstruksen sto at «årsutstillingen 
skal ha en motiverende og inspirerende karakter og vise 
kunsthåndverk av høyeste kvalitet». Bredde og kvalitet 
har skiftet om å ha fokuset, selv om de to begrepene 
egentlig ikke bør innebære noen motsetning.
 Allerede året etter, da utstillingen igjen var til-
bake i Oslo, var det kvaliteten som dominerte i foror-
det til Gitte Magnus: «Det ytre konseptet er som det 
alltid har vært, en kollektiv mønstring av det ypperste 
innen fagområdet, norsk samtidskunsthåndverk. Men 
utstillingens innhold forandres fra år til år. Kriteriene 
for innsendelse til juryering er skjerpet de siste årene. 
Arbeidene skal ikke ha vært vist i den byen utstillingen 
arrangeres og må ha vært laget innen de tre siste årene. 
Dette betyr at utstillingen framstår mer aktuell og gjen-
speiler i større grad navnet «Norsk Kunsthåndverk 

de mer etablerte kunsthåndverkerne.»19

 Gjennom 1990-årene ble det mer og mer en 
aksept for at juryenes syn skulle reflekteres i årsutstil-
lingenes utvalg. Det ble sett på som noe positivt. Der-
med fikk hver utstilling sitt særpreg, og man kunne se 
en endring fra utstilling til utstilling. Det ville også gi 
utgangspunkt for stadig nye diskusjoner om kunst-
håndverksbegrepet.
 Årsutstillingen 2000 ble en utstilling som sym-
boliserte overgangen fra et årtusen til et annet. Utstil-
lingen ble den siste av de tradisjonelle utstillingene, 
samtidig som den innvarslet den nye typen årsutstil-
linger.
 «I det innsendte materialet til første utvelgelse har 
juryen registrert flere karakteristiske trekk: figurative 
uttrykk, organiske former, ’high tech’, nostalgi, ironi og 
humor samt utvidet materialbruk og kryssing av fag-
grenser».20

 Det endelige utvalget hadde imidlertid omtrent 
samme begrunnelse som året før.
 Årtusenets siste årsutstilling ble arrangert i 
Kunstindustrimuseet i Oslo. Museets førstekonserva-
tor Randi Gaustad ga en status for det norske kunst-
håndverket i katalogens forord:
 «Spørsmålet er om en årsutstilling kan leve opp 
til det gode ryktet som norsk kunsthåndverk har fått? 
Er det i det hele tatt mulig at en utstilling som er basert 
på fri innsendelse og juryering, kan vise det beste innen 
norsk kunsthåndverk i dag? Jeg tror vi må innse at årsut-
stillingen er de unges arena, ikke de etablerte kunst-
håndverkernes. I 70- og 80-årene da organisasjonen 
Norske Kunsthåndverkere ennå var ung og det ikke 
fantes så mange utstillingsmuligheter, var det en helt 
annen oppslutning om denne årlige utstillingen. Nå er 
de etablerte kunsthåndverkerne aktive på så mange 
områder, at det ikke alltid er interessant å delta på kol-
lektivutstillinger. Det gjør at vi står overfor en utstilling 
som ikke lenger kan sies å være en oppsummering av 
det beste innen norsk kunsthåndverk, men en utstilling 
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Kunsthåndverk 2010. Foto: André Gali
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som derimot viser nye tendenser og som peker fremover. 
Og det er nettopp fordi den ikke er forutsigbar eller selv-
følgelig at det hvert år er spennende å besøke kunst-
håndverkernes årsutstilling.»21

 Den siste utstillingen i denne utstillingsmodel-
len ble årtusenets første. Den ble arrangert i Bergen, 
og i introduksjonen til katalogen beskriver Martina 
Kaufmann nøye den evaluering som var foretatt av 
både utstillingsform og innhold. Det var nedsatt en 
tverrfaglig gruppe som med innspill fra inviterte gjes-
ter kom frem til to alternative utstillingskonsepter: 
Materialbaserte triennaler eller kuraterte utstillinger. 
De to alternativene skulle utredes videre. Begge 
modeller ønsket «å aktualisere en regelmessig utstilling 
i forhold til publikum, kunsthåndverkere, presse og fag-
ekspertise fra inn- og utland. I denne sammenheng blir 
både retten til fri innsendelse, lokalisering og utstillings-
frekvens samt prinsippet om kunstnerstyrt juryering og 
demokratisk utstillingsform vurdert på nytt.
 Materialbaserte utstillinger fungerer godt i utlan-
det. Fornyelse og videreutvikling av kvalitet og kunst-
neriske idéer vil lettere kunne poengteres innen hver 
faggruppe om en utstilling ikke finner sted hvert år.
 Gjennom kuraterte utstillinger vil publikum 
kunne oppleve ulike syn på hva aktuelt kunsthåndverk 
kan være.»22 
 På grunn av jubileumsfeiringen (Norske Kunst-
håndverkere 25 år) i 2001, ble det ikke arrangert noen 
årsutstilling det året. Derfor ble resultatet av evalue-
ringen av årsutstillingene først synlig i Årsutstillingen 
i 2002, og da var valget falt ned på de materialbaserte 
triennalene.

DEN MATERIALBASERTE ÅRSUTSTILLINGEN

TRIENNALENE 2002–2008

Den første triennalen hadde tema Tekstil – fiber. Den 
ble arrangert på Kunstindustrimuseet i Oslo i 2002 og 
var omspunnet med stor spenning. Var triennalekon-
septet en god løsning?

Kunsthåndverkprisen fikk i 2007 et helt annet penge-
beløp enn tidligere, i og med at Bildende Kunstneres 
Hjelpefond overtok finansieringen av prisen.25 Der      -
med var kunstindustrimuseenes deltagelse i prisen 
over. I 2007 hadde museene fremdeles et medlem i 
prisjuryen, men fra 2008 var museene ute av denne 
rollen, med et par senere unntak.

UTSTILLINGEN 09 – KUNSTHÅNDVERK

Triennalekonseptet ble forlatt med årsutstillingen i 
2009. Om det skyldes at modellen ble ansett for mis-
lykket eller om den ble vurdert som utdatert, kommer 
ikke frem av teksten i katalogen. Uansett ble den tra-
disjonelle utstillingsmodellen der alle faggrupper var 
representert, gjeninnført. Kanskje bare tilsynelatende; 
den ble ikke helt som tidligere. Utstillingen skulle være 
så åpen som mulig. Her var det fri innsendelse, og 
utstillingen var også åpen for billedkunstnere.26

 «Når alt kan være kunst, kan også alt være kunst-
håndverk», het overskriften til katalogteksten av kunst-
kritikeren Synnøve Vik. Årsutstillingen skulle vise at 
alt var lov.
 Utstillingen ble arrangert på Nasjonalmuseet 
(på Kunstindustrimuseet i Oslo), og formidling av 
utstillingen sto, som tidligere, i fokus.

KUNSTHÅNDVERK 2010–2014

De tre neste årsutstillingene ble alle arrangert på 
Nasjonalmuseet (på Kunstindustrimuseet i Oslo), og 
praksisen med å la alle materialgrupper stille ut 
sammen, ble fortsatt.
 Juryen skriver i forordet til 2010-utstillingen at 
dens formål har vært å vise det ypperste av det som 
produseres av samtidskunsthåndverk. Fornyelse skulle 
være en viktig faktor. Blant de tydeligste retningene 
var verk med klare budskap, særlig med hensyn til 
natur, miljø og ressursforvaltning.
 I forordet til utstillingen i 2011 kan vi lese at 
årets jury ikke har sett etter tendenser eller tolket det 

Juryen skrev i katalogen: «Det knyttet seg en viss spen-
ning til om mange kunstnere fra andre ’fagområder’ 
hadde tatt imot årets åpne invitasjon til Tekstil.
Fiber-Triennalen. Men ’crossover’-tendensen viste seg å 
være lite fremtredende.
 Derimot er det verdt å legge merke til at mange 
nyutdannede kunsthåndverkere har søkt, – og er blitt 
antatt til Triennalen. En fjerdedel av deltagerne har 
eksamen fra i år og 2001, og vel halvparten er nyeta-
blerte.
 Den røde tråden gjennom hele juryeringsarbeidet 
har vært ønsket om å presentere en ’frisk, ny utstilling’, 
– en utstilling, der tidligere høyt eksponerte utstillings-
arbeider ikke hører hjemme. ’Repriser’, selv om de av 
og til kunne være ønskerepriser, er følgelig stort sett luket 
ut. 
 Verkene som ble sendt inn til 2. juryering var 
gjennomgående av høy kvalitet. Kvalitetssiling stod der-
for lite sentralt i denne delen av juryarbeidet. I den 
avsluttende fasen var å ’tenke utstilling’ langt viktigere. 
Målsettingen var hele tiden å kunne presentere publi-
kum for et interessant, helhetlig konsept.»23  
 Også denne triennale-modellen hadde med en 
kunsthistoriker fra kunstindustrimuseene i juryen. 
Nytt var det imidlertid at man inviterte et internasjo-
nalt fagmenneske i juryen. Første gang var det den 
svenske kunsthistorikeren Marianne Erikson. Fra da 
av har det alltid vært et utenlandsk medlem i juryen, 
enten en kunsthistoriker eller en utøvende kunsthånd-
verker.24 Katalogene til hver utstilling er viktige kilder 
til utstillingenes egenart. I 2006 bestemte man seg for 
ikke å trykke en katalog. Den ble i stedet laget som en 
nett-utgave. Det ble med det ene forsøket. Den hadde 
samme innhold som før og var like verdifull som kil-
demateriale, men det var kanskje for tidlig å basere 
seg utelukkende på nettet. Papirutgave i hånden er 
tross alt mer taktilt, og det er vel mer passende til 
kunsthåndverk – som tross alt dreier seg om noe å ta 
på, noe å føle på.

innsendte materialet for å finne en trend. Derimot har 
ledetråden vært «Good craftmanship». Dessuten ble 
det lagt stor vekt på det meningsbærende kunsthånd-
verket, med uttrykk som reflekterer så vel håndverkets 
historie som samtiden og/eller har en sterk estetisk 
karakter. 
 Året etter ble det lagt vekt på både fornyelse og 
fordypelse. Det ble dessuten av juryen konstatert at 
det i det innsendte materialet ble «sett en fornyet 
interesse for farge, materialundersøkelse og formale 
problemstillinger. Vi finner mye nysgjerrighet, humor, 
lekenhet og alvor formidlet gjennom stor material- og 
håndverkskunnskap.»27

 I 2013 var ordlyden ganske lik fjorårets. Nytt er 
imidlertid at det er fokusert på ferske arbeider som 
ikke har vært vist før, og at det ble åpnet for å vurdere 
verk under prosess. Det ble dessuten invitert to kunst-
nere som arbeider med materialet tre på vidt forskjel-
lig vis: svenske Anders Jakobsen og norske Edith 
Lundebrekke. 
 Årsutstillingen 2014 ble arrangert i Bergen med 
en utstillingsarkitektur som vakte stor diskusjon. Veg-
gene var tagget – til dels i stor konkurranse med de 
utstilte verkene. Bergen har skapt en tradisjon der 
utstillingsarkitekturen på Årsutstillingene vekker 
nesten større oppmerksomhet enn kunsthåndverket. 
Det var også tilfellet med den forrige utstillingen i 
Bergen i 2000. Da ble kunsthåndverket utstilt på plener 
av naturlig gress. På slutten av utstillingsperioden var 
det nesten umulig å se kunsten – bare det overgrodde 
gresset var synlig.
 I 2014 kan vi i katalogforordet lese at juryen 
oppfordret «til å søke med verk som er under produk-
sjon og/eller med stedspesifikke verk». Flere av ver-
kene som ble vist, fulgte denne oppfordringen. Mange 
av arbeidene hadde en sterk grad av materialitet i seg, 
og de bar preg av oppløsning og abstraksjon i form-
språket. At det var en fascinasjon for dyreriket i de 
innsendte verkene, ble påpekt av juryen. Allikevel er 
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det begreper som bredde, mangfold, kvalitet og for-
nying som går igjen i juryens forord. Formuleringen 
for det endelige utvalget er enkel: «Det handler om å 
ta valg. Vanskelige valg, og vi har valgt fra øverste 
hylle».28

 Årsutstillingen 2015 skal igjen arrangeres i 
Nasjonalmuseet (på Kunstindustrimuseet i Oslo). Vi 
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vet i skrivende stund ikke hva den vil inneholde. Målet 
er å vise det beste av samtidens kunsthåndverk, ifølge 
Norske Kunsthåndverkeres hjemmeside. 321 kunst-
nere har søkt med 994 verk. Juryen har røpet at det er 
en tendens i år med store, kraftfulle arbeider og instal-
lasjoner. Med utgangspunkt i utstillingslokalene vil 
årets jury få en krevende jobb!

Kunsthåndverk 2010. Foto: Børre Høstland/ Nasjonalmuseet
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Mehus, Liv Blåvarp og Tone Vigeland sammen med 
nordiske kolleger.  
 Det var flere lignende utstillinger, og den gryende 
målsetningen var at norsk kunsthåndverk skulle ha en 
naturlig plass i det internasjonale feltet. På 90-tallet, 
da Norske Kunsthåndverkere opprettet Galleri     Format, 
var en av ideene at galleriet skulle ha egne avdelinger 
i utlandet. Det har så langt ikke blitt noen egne 
avdelinger, men galleriet deltar i dag på viktige messer 
som Collect i London og SOFA i Chicago, og har 
bidratt til å bygge opp et godt omdømme for det nor-
ske kunsthåndverket i utlandet. 

MOT EN SYSTEMATISK SATSNING

Det å jobbe internasjonalt innebærer ikke bare 
«eksport» eller «markedsføring» av norske kunsthånd-
verkere i utlandet, «import» og utveksling kan være 
vel så viktig for å skape grobunn for internasjonal 
aktivitet. Oslo International Ceramics Symposium 
1990 Research in Clay Art – arrangert av Institutt for 
keramikk ved det som den gang het Statens Håndverk- 
og kunstindustriskole (i dag en del av Kunsthøgskolen 
i Oslo), er et tidlig eksempel på hvordan man kan sette 
norske kunsthåndverkere på kartet ved å invitere inter-
nasjonale fagpersoner til å møte det norske fagfeltet i 
sitt eget miljø. 
 Eksemplene over var del av en internasjonal 
bevissthet som kunsthåndverkerne hadde, men fore-
løpig var det å jobbe systematisk med en organisert 
formidling av norsk kunsthåndverk ikke prioritert. Et 
strukturert arbeid med internasjonalisering av norsk 
kunsthåndverk med klar forankring i NK er av relativt 
nyere dato og således en milepæl i NKs historie. 

ÅRSUTSTILLINGER I UTLANDET

Denne prosessen startet for alvor i 2003 da NK ble 
tildelt en årlig ekstrabevilgning på kr 400 000,- fra 
Kulturdepartementet (KUD) for å virkeliggjøre styrets 
ønsker om å styrke utenlandspresentasjonen. Den 

Norske kunsthåndverkere har lenge kunnet dokumen-
tere en vilje og evne til å vise sine arbeider i utlandet. 
Allerede før Norske Brukskunstnere ble til Norske 
Kunsthåndverkere var eksport av brukskunst og kunst-
håndverk på agendaen. Utover 1980-årene ble det 
større fokus på dette blant medlemmene av NK, og en 
som sto på for internasjonalisering på 80-tallet var 
smykkekunstner Heidi Sand, som i 1986 sto bak 
smykke mønstringen Designs for the body – New Nor-
wegian Jewelry, med stopp i New York og Washington. 
Som ofte er tilfelle var det personlige nettverk i fag-
feltet som bidro til at et slikt prosjekt kunne komme i 
gang.  
 – Bakgrunnen for denne utstillingen var at jeg 
hadde studert ett år ved SUNI College at Newpalt i New 
York og hadde fått mange gode kontakter i USA, sier 
Heidi Sand. 
 – Da jeg kom tilbake til Norge, slo det meg at 
det foregikk så mye spennende i Norge innenfor smyk-
kekunsten at jeg ønsket å få vist det i USA. Professoren 
ved SUNI, Robert Ebendorf, hjalp meg mye med å få 
gjennomført dette.
 Utstillingen var viet både den nye generasjonen 
smykkekunstnere i Norge og den mer etablerte Tone 
Vigeland. Utstillingen fikk mye oppmerksomhet i fag-
feltet og gode kritikker, ikke minst på grunn av Vige-
land, som allerede var et respektert navn i utlandet. 
Året etter leide Utenriksdepartementet inn Sand, som 
da var blitt styremedlem i Norske Kunsthåndverkere 
sentralt, til å arrangere vandreutstillingen Norwegian 
Jewellery – Norwegian Textiles som ble vist i Japan, 
England, Skottland og Tyskland. 
 En annen utstilling fra 1987 som viste et utvalg 
av norsk kunsthåndverk til et betydelig internasjonalt 
publikum var Scandinavian Craft Today i Japan. 
Utstillingen     , som var i regi av Nordisk Ministerråd, 
gikk året etter videre til New York og viste de norske 
kunsthåndverkerne Ulla-Mari Brantenberg, Fritz W. 
Astrup, Marit Tingleff, Liv Mildred Gjernes, Konrad 

NEVER 
COMPROMISE! 

REINHOLD ZIEGLER

DA NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE OPPRETTET

SELSKAPET NORWEGIAN CRAFTS AS

I DESEMBER 2012, VAR DET KRONEN PÅ VERKET

ETTER EN LANG OG MÅLRETTET PROSESS FOR Å 

STYRKE DEN INTERNASJONALE FORMIDLINGEN

AV NORSK KUNSTHÅNDVERK.

HISTORIEN OM NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE 

PÅ DEN INTERNASJONALE ARENA
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som hun også ga oss verdifull veiledning i hvordan vi 
skulle gå frem.

NYE MIDLER

I siste halvdel av 2000-tallet ble det en del utskiftninger 
av personalet både i administrasjon og styret, og dette 
førte til nye føringer og prioriteringer, deriblant også 
i utenlandssatsningen. Lise Stang Lund overtok for-
melt som styreleder på årsmøtet i 2007 etter å ha vært 
fungerende styreleder for Eirik Bruvik siden januar 
samme år.  
 – Dag Blakkisrud hadde da sluttet i administra-
sjonen i 2006 etter eget ønske, men hadde tatt initiativ 
til å få til et samarbeid med NK om utenlandsformid-
ling, sier Lise Stang Lund. 
 – Med dette bidro han til å sette fart i en gryende 
diskusjon i styret om hvordan vi skulle organisere NKs 
utenlandsformidling. 
 I 2008 ble Trude Gomnæs Ugelstad ansatt som 
daglig leder etter å ha vikariert for Ann Magritt Bekink 
i to perioder siden 2006. Hun hadde tidligere jobbet 
med internasjonal kunstformidling, bl.a. i København 
og London, og hadde sett betydningen av internasjo-
nalt engasjement for organisasjonen og den enkelte 
kunstner. 
 Gomnæs Ugelstad tok initiativ til en omfattende 
søknad til KUD om økte midler til utenlandsformid-
lingen i NK, som ble utviklet i samarbeid med styret 
og innsendt departementet i mai 2008. Dette førte til 
at NK ble tildelt betydelige økninger i overføringene 
fra KUD i 2009 og 2010, som del av Kulturløftet i 
Trond Giskes tid som kulturminister.

NETTMAGASIN

Det første synlige tiltaket var å etablere nettstedet 
norwegiancrafts.no, hvor André Gali ble ansatt som 
redaktør i 2010. Han hadde bakgrunn som grunn-
legger og redaktør for magasinet Kunstforum. Den 
første utgaven av norwegiancrafts.no så dagens lys i 

gang jobbet Martina Kaufmann som konsulent i NKs 
administrasjon med hovedfokus på formidling i 
Norge. Ekstrabevilgningen gjorde at NK kunne ansette 
Dag Blakkisrud. Han og Martina Kaufmann delte på 
oppgavene i NKs nye utenlandssatsning. 
 – Dag Blakkisrud kom utenfra og åpnet opp for 
andre innfallsvinkler, husker Martina Kaufamnn.
 – Han hadde forfriskende ideer og en utradisjo-
nell tilnærming til hvordan man skulle oppnå opp-
merksomhet i utlandet. Dette behøvdes i aller høyeste 
grad i NK den gangen.
 Hovedsatsningen for utenlandsformidlingen ble 
å jobbe for å vise NKs årsutstilling i utlandet. Året før, 
i 2002, hadde NK utviklet en ny ramme for denne 
utstillingen, som gikk ut på at den skulle konsentrere 
seg om ulike materialgrupper: det ene året tekstil, fiber 
og lær, det neste keramikk og glass og det tredje smyk-
ker   , metall og tre. Fordi de ulike materialgruppene fikk 
sin årsutstilling hvert tredje år, ble utstillingen mar-
kedsført under begrepet Triennale. Hensikten med 
denne formen var å gjøre det lettere å formidle års-
utstillingen hjemme og å bidra til å skape større varia-
sjon i uttrykket fra år til år, samt at det skulle være 
lettere å finne samarbeidspartnere internasjonalt. 
 Å vise disse utstillingene i ulike museer var 
hovedmålet på den tiden, til fordel for deltagelse på 
ulike messer. Eksempelvis ble triennalen i 2003 for 
keramikk og glass vist i det tyske keramikkmuseet 
Hetjens-Museum i Düsseldorf, i 2004 ble triennalen 
for smykker, metall og tre vist i Grassi Museum i Leip-
zig og i 2006 ble triennalen for tekstil, fiber og lær vist 
i Röhsska Museum för Design og Konsthantverk i 
Göteborg. I tillegg hadde de større og mindre initiativ 
i utlandet. 
 – Vi hadde et godt samarbeid med Mette Mic-
helsen i Utenriksdepartementet (UD) i den perioden, 
sier Martina Kaufmann. 
 – Hun var oppriktig interessert i kunsthåndverk 
og hjalp oss til å få kontakter i UD-systemet, samtidig 

Katrine Køster Holst: Since Thursday, i utstillingen In the Margins of Our Minds, Dublin Castle 
8.–25. september 2014. Foto: Susan Holland
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 – Et av de viktigste rådene vi fikk fra Jorunn 
Veiteberg var at vi ikke skulle gjøre noen kompromiss 
når det gjelder kravet til kvalitet. Så vi etablerte etter 
hvert mottoet «Never Compromise!» 
 Utgangspunktet for denne utstillingen var at den 
måtte bestå av kvalitetsmessig sterke arbeider og vises 
i et profesjonelt og anerkjent visningssted, samt at 
utstillingsarkitekturen måtte være gjennomarbeidet. 
Dette var et prinsipp som for øvrig hang nøye sammen 
med organisasjonens nye grunnidé, nemlig at de skulle 
jobbe for at betegnelsen kunsthåndverk skulle befeste 
seg som et kvalitetsbegrep. I forlengelsen av dette ble 
det også sentralt å betrakte den nasjonale og interna-
sjonale formidlingen som to sider av samme sak. For-
nyelsen av Galleri FORMAT i Oslo og senere KRAFT 
i Bergen var for øvrig også et resultat av den samme 
tenkningen. 
 – Samtidig som vi ble bevisst på å vise det beste 
vi har, ble det også klart at det var viktig at kvali tets-
vurderingen ikke bare skal foretas av NKs administra-
sjon, sier Gomnæs Ugelstad. 
 – Vårt ønske er at NK primært skal stå for pro-
sjektledelse, og at vi fortrinnsvis bør bruke eksterne 
kuratorer for å kvalitetssikre det kunstneriske utvalget. 
Samtidig er det viktig for utvelgelsen av kuratorene at 
de har inngående kunnskap og kompetanse på den 
arenaen som arbeidene skal vises i, at de kjenner publi-
kumet på stedet. Utstillingene skal ikke bare være 
interessante for oss her hjemme. 

INTERNASJONALE NETTVERK

Gomnæs Ugelstad forteller videre at de på et tidlig 
tidspunkt innså at deres internasjonale nettverk ikke 
var godt nok, og at de startet en prosess for å bedre 
på dette. Det første NK gjorde var å inviterte sine 
kolleger fra de andre nordiske kunsthåndverkorga-
nisasjonene til et møte i Oslo. Det resulterte i at de i 
2011 stiftet organisasjonen Nordic Network of Crafts 
Associations (NNCA). Denne ble senere støttet av 

mai samme år og hadde rikholdig billedmateriale og 
tekster utelukkende på engelsk. Nettmagasinet skulle 
være faglig fundert, sette det norske miljøet i en inter-
nasjonal sammenheng og trekke opp noen av kunst-
håndverksfeltets egne diskurser gjennom intervjuer, 
reportasjer, essays og lederartikler. Målgruppen var 
det internasjonale fagmiljøet: museer, kuratorer, kri-
tikere, kunstnere og andre organisasjoner som jobber 
med å fremme kunsthåndverk. 
 – Nettmagasinet ble en viktig satsning og ga oss 
helt klart en ny giv i vårt internasjonale arbeid og var 
i tråd med NKs mål om å styrke kritisk teori, sier Lise 
Stang Lund. – Men det var bare en start. Styret og 
daglig leder fortsatte en intens dialog for å utvikle 
videre strategier.

STEDSTILPASSEDE UTSTILLINGER

Neste skritt var å etablere en tenketank med eksterne 
rådgivere for å bistå NK i dette arbeidet. Gomnæs 
Ugelstad og formidlingsleder Elisabeth Sørheim invi-
terte Jorunn Veiteberg som hadde vært redaktør for 
tidsskriftet Kunsthåndverk i ti år og Torbjørn Kvasbø 
som nettopp hadde avsluttet sitt professorat i keramisk 
kunst ved Konstfack i Stockholm. Både Veiteberg og 
Kvasbø hadde betydelige internasjonale erfaringer og 
nettverk. Sammen evaluerte de grundig hvordan den 
internasjonale satsningen hadde fungert så langt. 
 – Vi mente at tiden for å presentere årsutstill-
inger i utlandet var over, sier Gomnæs Ugelstad. – De 
hadde nok sin misjon da de ble initiert, men vi så etter 
hvert et påtrengende behov for at den enkelte utstilling 
må tilpasses det landet og det stedet der den skal vises, 
og ikke minst at den er relevant for publikumet på 
stedet. 
  Det første resultatet av denne tenkningen var 
den norske keramikkutstillingen Le Cru et le Cuit som 
ble vist i Galerie Favardin & de Verneuil i Paris i for-
bindelse med årsmøtet i International Academy of 
Ceramics (IAC). 

Norwegian Presence i Milano, 14.–19. april 2015. Utstillingen var et samarbeid mellom 
Norwegian Crafts, Norwegian Icons og Klubben. Foto: Norwegian Crafts

96



TYDELIGHET

Å etablere norwegian crafts som et kvalitetsbegrep sto 
sentralt i dannelsen av den nye organisasjonen. Ideen 
har vært å oppnå dette gjennom å produsere prosjek-
ter for de mest relevante og innflytelsesrike arenaene 
på den internasjonale kunsthåndverkscene. Helt kon-
kret har NCs stab og styre utpekt fire satsningsområ-
der som de mest sentrale i dette arbeidet: organisere 
utstillinger, delta på ledende internasjonale messer, 
organisere seminarer og publisere litteratur som sti-
mulerer til kritisk tenkning, samt å videreutvikle og 
styrke det internasjonale nettverket. 
 – Vi har sett at for at internasjonal formidling 
av kunsthåndverk skal lykkes, må institusjonen være 
tydelig på faglige prioriteringer, sier Lise Stang Lund. 
 – Og det er bakgrunnen for at vi så det nødven-
dig å omorganisere lederfunksjonen til organisasjo-
nen. Trude Gomnæs Ugelstad ble tidligere i år 100 % 
leder for NC og Elisabeth Sørheim tok over hennes 
lederfunksjon i NK.3 Dette gjør at NC nå fremstår 
tydeligere som en selvstendig organisasjon, med egen 
leder og eget styre. Vi håper at dette kan resultere i 
økte ressurser i fremtiden, slik at NC kan svare på den 
interessen og etterspørselen etter norsk kunsthånd-
verk som er der ute. 

med kunstmessen Collect på Saatchi Gallery, en av de 
viktigste messene for kunsthåndverk i verden, hvor 
Galleri Format har deltatt siden 2007. 
 Seminaret tok opp problemstillinger knyttet til 
at kunsthåndverkskunnskap i Europa blir mer og mer 
marginalisert. For å sette et fokus på dette inviterte 
André Gali, Jørn Mortensen og Ann Jones foredrags-
holdere til å snakke om håndverksferdigheter fra ulike 
fagfelt. Ann Jones, som jobber med Art Projects and 
Solution, har vært en viktig samarbeidspartner i Eng-
land, og hun hadde ideen om å invitere inn en hjer-
neforsker, en kirurg og en antropolog som kunne 
presentere problematikken fra sitt fagfelt etterfulgt av 
diskusjonsgrupper der ulike kunsthåndverkere trakk 
opp konkrete problemstillinger. 
 Seminaret ble en stor suksess, og det ble i etter-
kant et behov for å gjøre innholdet tilgjengelig på mer 
permanent basis, noe som sammenfalt med at NC 
hadde arbeidet med ideen om en serie teoretiske publi-
kasjoner som skulle bidra til å styrke fagspråket. I 2013 
kom noen av forelesningene ut som boken Museum 
for Skills, den første i serien Documents on Contempo-
rary Crafts. Året etter kom oppfølgeren Materiality 
Matters, som tok utgangspunkt i to internasjonale 
fag   seminarer i Oslo i 2012 og 2013. 
 Interessen for disse bøkene har vært stor, og NC 
har solgt ut opplaget på begge. Det ble derfor nød-
vendig å tenke mer målrettet rundt opplagstall og 
distribusjon, og siste utgivelse så langt, Crafting Exhi-
bitions, ble gitt ut i samarbeid med det tyske forlaget 
Arnoldsche Art Publishers i 2015 med et opplag på 
1 500 eksemplarer.
 Det siste elementet i NCs utenlandssatsning er 
å vise norsk kunsthåndverk på den internasjonale 
messen Salone de Mobile i Milano. Det skjedde for 
første gang i 2015 under tittelen Norwegian Presence, 
som er et NC-initiert samarbeidsprosjekt mellom 
designkollektivet Klubben, Norwegian Icons og 
Jotun. 

sering til å bringe det opp på det nivået som kreves. 
 Resultatet av den innrømmelsen var at de 
begynte arbeidet med å danne en egen organisasjon 
for internasjonal formidling. Organisasjonens navn 
ble naturlig nok Norwegian Crafts (NC), og den ble 
organisert som aksjeselskap, der NK skulle være ene-
eier. Selskapet fikk et eget styre, som i dag består av 
Jorunn Veiteberg som leder, og Elisabeth Sørheim, 
Benedicte Wildhagen og Torbjørn Kvasbø som styre-
medlemmer.1 Trude Gomnæs Ugelstad ble ansatt som 
direktør i 40 % stilling, samtidig som hun fortsatte 
som direktør for NK i 60 % stilling, og Hege Henrik-
sen ble ansatt som prosjektleder. I tillegg fortsatte 
André Gali som redaktør for nettmagasinet, og Gjer-
trud Steinsvåg ble leder for internasjonale prosjekter.2

FORM OG INNHOLD HÅND I HÅND

Sistnevnte var ansvarlig for den norsk-kinesiske kera-
mikkutstillingen Beyond G(l)aze som ble vist i Suzhou 
Jinji Lake Art Museum i 2014 og i KODE Kunstmu-
seene i Bergen i 2015. Som i NCs øvrige arbeid var det 
sentralt å utvikle en utstilling i dialog med det landet 
den skal vises i og ikke bare «eksportere» norske kera-
mikere til Kina. Derfor besto kuratorteamet av både 
norske og kinesiske aktører: Wang Dong og Feng Boyi 
sammen med Heidi Bjørgan og Bjørn Inge Follevaag. 
Det hører til historien av Feng Boyi regnes som en av 
Kinas viktigste kuratorer. 
 Utstillingen var også ledsaget av en katalog som 
inneholder et rikt billedmateriale, samt tekster som 
gjengir dialogen mellom kuratorene. Dette er et ledd 
i at NCs utenlandssatsning også handler om å kom-
munisere innholdet i kunsthåndverket. 
 Formidling av innhold og teoriutvikling har 
også kommet til uttrykk i internasjonale fagseminarer 
i NCs regi, både i utlandet og i forbindelse med årsut-
stillingene her hjemme. I 2012 ble seminaret «Museum 
for Skills» arrangert på British Council i London. 
Seminaret var lagt til begynnelsen av mai, samtidig 

Nordisk Kultur       fond. Dette samarbeidet eksisterer 
fremdeles og har helt konkret ført til rammen for 
årets satsning på Révélations Grand Palais i Paris, 
der de nordiske landene stiller ut på en felles pavil-
jong med utstillingen magic language /// game of 
whispers. 
 – Vi har lært mye av hverandre, og vi har 
sammen styrket hverandres internasjonale forbindel-
ser, sier Gomnæs Ugelstad.
 NK er også medlem av World Crafts Council 
Europe (WCC-Europe), som har som målsetting å 
fremme profesjonelt kunsthåndverk internasjonalt, 
samt å bistå til å styrke internasjonale nettverk innen-
for feltet. Fra 2010 ble NK mer fokusert på betydning-
en    av dette medlemskapet, og Gomnæs Ugelstads 
engasjement i organisasjonen førte til at hun ble valgt 
som styremedlem i 2012 og visepresident i 2013. I 
2014 inviterte Gomnæs Ugelstad styret i WWC-Europe 
til Bergen til årsmøte og fagseminar, der blant annet 
direktør for Victoria & Albert Museum i London, 
Martin Roth, holdt et innlegg. 

EGET SELSKAP

Etter hvert som den internasjonale satsningen utviklet 
seg og de enkelte aktørenes kompetanse og erfaring 
økte, ble de oppmerksomme på at NK, som navn og 
organisasjon, ikke hadde den nødvendige gjennom-
slagskraften til å synes internasjonalt. Fra organisa-
sjoner som OCA, NORLA og Music Norway så de 
viktigheten av å være tydelige i markedsføring av 
Norge internasjonalt. Etter suksessen med nettmaga-
sinet, øynet de muligheten for at begrepet norwegian 
crafts kunne bli et tydelig merkenavn i internasjonale 
fora. 
 – Vi skjønte at vi måtte starte et eget selskap for 
å få til den nødvendige tyngden i det internasjonale 
arbeidet, sier Lise Stang Lund. – Styret i NK hadde 
hele tiden vært interessert i internasjonalisering, men 
vi hadde ikke den nødvendige kompetanse og foku-

1 Styret per 1. juni 2015 – etter at     
   artikkelen ble skrevet er styret 
  endret og består høsten 2015 av    
   JorunnVeiteberg, Lise Stang Lund, 
   Jannicke Kråkvik og Franz Schmidt.
2 Norwegian Crafts stab per 
  1. juni 2015 – etter at artikkelen ble    
   skrevet har Gjertrud Steinsvåg 
   sluttet i Norwegian Crafts.
3 Fra 1. april 2015 har Gomnæs    
   Ugelstad vært ansatt i NC i en 
  100 % stilling i en prøveperiode 
   på ett år. Elisabeth Sørheim er i   
   perioden fungerende direktør i NK.
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I en åpningstale i RAM galleri i 2012 kunne Åse Kleveland fortelle fra sin tid som 
direktør i en institusjon hun ledet: Hun hadde som alltid sitt favorittfat midt på 
møtebordet, det var i regnbuens alle farger, bestående av to parallelle glass-staver 
med et åpent rom mellom dem. Der – på stripe – lå fire–fem klementiner. Folk 
som kom i møter, kommenterte det nesten alltid, og noen trillet umiddelbart til 
seg en oransje klementin fra det fargesprakende «fatet»: 
 – Dette var da et annerledes fruktfat, hvem har laget det, og så vakkert med 
de strålende fargene! 
 - Tanja Sæter heter hun, en glasskunstner som forresten også har ut  smykket  
den norske ambassaderesidensen i Wien, og er innkjøpt av Slottet, ja, det er fint 
det fatet, synes jeg. 
 – Kan man tenke seg en bedre åpning på et møte enn felles begeistring, 
forundring og glede. Og dersom frukten er slutt, så er det ikke lenger et fruktfat. 

ELISABETH SØRHEIM

KUNSTHÅNDVERK VIRKER 

KUNSTHÅNDVERK HAR GODE FORUTSETNINGER FOR 

KOMMUNIKASJON. MED KROPPEN, ROMMET, BÅDE MED 

DET OFFENTLIGE OG DET PRIVATE SOM ARENA, I TILLEGG 

TIL MUSEENES VITRINER, OG GALLERIENES STORE VEGG-, 

GULV- OG ROMFLATER, FÅR KUNSTHÅNDVERKET 

VIST SEG FREM PÅ UTALLIGE MÅTER.

Naturvev! Prosjekt i Bøler Tekstilverksted ved Kristine Fornes. Foto: Kristine Fornes
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kunstverkene består av og møter med kunstnere, er av 
stor verdi i et samfunn for å kunne rekruttere nye tan-
ker hos de som vokser opp, men også for å stimulere 
innovasjonen i arbeidslivet for øvrig. NK har mer enn 
800 medlemmer. De fleste av dem er svært aktive, og 
mange driver med formidling i form av pedagogiske 
oppdrag i kommuner, fylkeskommuner og museer, eller 
de har egne kurs og åpne verksteder og galleriutsalg.
 I inneværende år (2015) har NK satt i gang pro-
sjektet Firing Up med støtte fra Norsk Kulturråd. Her 
er det nettopp kunstneren som ressurs som er utgangs-
punktet, og nedslagsfeltet er norske skoler, fra barne-
trinnet til videregående. I en digitalisert tid der 
håndverket dessverre taper terreng, der keramikk-
ovner og vevstoler stues bort fra skolens undervis-
ningsrom, har tanken med Firing Up vært å revitalisere 
og redde keramikkfaget mens ovnene fortsatt finnes 
på mange skoler, selv om «know how-en» er på vei ut. 
Keramikere vet hvordan, og de er bosatt i alle deler av 
landet. Prosjektet Firing Up er hentet fra England2 og 
det er desentralisert i sin form, slik bosetningen og 
kunstnerne er det her i Norge. Med Firing Up vil vi få 
keramikere og skoler landet rundt i dialog, inspirere, 
sette i gang keramikkovnene igjen, veilede elevene og 
vise skolens ledere hva som faktisk finnes av mulig-
heter når materialforming tillegges betydning. Vi vil 
vekke bevisstheten om at hode og hender henger 
sammen. 
 Nedgangen i generelle motoriske ferdigheter hos 
unge mennesker er dessverre et faktum som et resultat 
av nedprioritering av håndverksfagene i skolen, ned-
vurdering av håndbaserte tjenester og outsourcing av 
europeisk vareproduksjon over tid. Prosjekter som 
Firing Up kan bidra til økt bevissthet om kunsten og 
håndverkets betydning ved å vise gode samarbeidspro-
sjekter mellom kunstnere og skole. I det store utdan-
nings- og næringspolitiske bildet har kanskje slike 
småskalaprosjekter begrenset betydning, men trylle-
opplevelsen ved å se at en grå leireklump forvandles 

senere år hatt et omfattende formidlingsprogram i 
Nasjonalmuseet i Oslo og KODE, Bergen. Både den 
som kjenner kunsthåndverket og den som er ny som 
betrakter, får i programtilbudet mulighet for utforsk-
ning. Vi har arrangert årlige fagseminarer med titler 
som Art and Industry, Stealing Beauty, Very Well, 
Hello Goodbye, Finding New Ways, Materiality Mat-
ters. Seminarene har vært holdt på engelsk, for også  
å treffe det øverste nivået i faget, der internasjonale 
kapasi teter ønsker å komme til Norge og se hva sam-
tidens norske kunsthåndverk byr på, og for at et norsk 
fagmiljø skal få høre om faglig utvikling og formidling 
ved større utenlandske kunstinstitusjoner. På den 
måten har NK klart å knytte bånd til en del europeiske 
og internasjonale fagmiljøer. Dette nettverksarbeidet 
har foregått parallelt med opprettelsen og utviklingen 
av NKs datter selskap Norwegian Crafts og i samarbeid 
med NKs to gallerier Format og Kraft. Den som har 
noe å vise, ønsker å vise det bredt. Samtidig er det en 
nøktern ydmykhet knyttet til det internasjonale aspek-
tet, norsk kunsthåndverk har mye å lære, og det at 
ideer og kritikk kan krysse grenser tollfritt, gir mange 
muligheter for utvikling og formidling som ennå ikke 
er prøvd ut eller utviklet. 

FORMIDLING GIR NYREKRUTTERING

Det enkelte kunstverket kan være en viktig kilde til å 
skape engasjement hos publikum. NK utviklet i 2010–
2012 prosjektet Til Verket! der hensikten var å vise 
enkeltverk og kunstnerskap som evner å inspirere 
lærere og elever i ordinær skole. I stedet for å tradisjo-
nelt skulle «skrive til et bilde», ville vi la det gjengitte 
verket og kunstnerens «oppskrift» på hvordan det ble 
til, inspirere elever og lærere til nye arbeidsmåter og 
ny materialbruk i skolen. Slik ble Inga Blix sitt prosjekt 
Store Ord og Joy Kvammes Uro tilgjengelig for alle, der 
de foreligger i bokform utgitt av NK, sammen med 11 
andre prosjekter.1

 Kunnskapen om hvordan ting gjøres, hva 

For publikum er det arenaen som er første stasjon: 
som oftest utstillingen, men også møteplassen kan 
være egen kropp, jeg bærer mitt nye smykke, mitt sjal, 
min kjole, eller en performance, catwalk, eller delak-
tighet i en workshop knyttet til museet og galleriet, til 
Den kulturelle skolesekken eller atelier- og verksteds-
besøk hos kunstneren. 

FORMIDLING ER Å LEGGE TIL RETTE

Formidling er å legge til rette for faglig utvikling og 
forståelse hos ulike grupper, og dialogformen kler 
kunsthåndverkets innhold godt. Hva ser du, mener 
du, kjenner du, erfarer du i møte med kunsten, materi-
alet og det du ser? 
 Det å sette sammen verk og program og å finne 
inngangen til publikumsengasjementet, er kuratorens, 
juryens og formidlerens oppgave. I forlengelsen av et 
publikumsengasjement er det både enkelt og nær-
liggende å overføre og tilegne seg ny kunnskap. Slik 
vil god og dialogbasert formidling kunne rekruttere 
til fagområdet både på den utøvende og utforskende 
siden. 
 NK har i forbindelse med årsutstillingen de 

Da kan man alltids plassere en håndfull glasskuler eller 
to golfballer – eller ingenting – i mellomrommet. Dette 
fatet er fremdeles et viktig punkt i mitt daglige liv.
 Kunstformidling fra Åse Klevelands kontor? Ja, 
kunnskap om kunsthåndverk er mulig både å tilegne 
seg og overføre, når man handler, mens man skreller, 
smaker og snakker om en viktig sak som kanskje dette 
møtet var satt til å behandle. 
 Kunsthåndverk virker, både fordi det brukes, 
men også fordi det er sanselig mer enn mye annet, 
taktilt, du får kjenne på det, om ikke alltid med 
hendene, så med blikket, den tørre overflaten i kera-
mikken, leppene mot kanten, ja, og øynene som ser 
hvordan de innfargede teppene har landskapets former 
i seg, kanskje fremkalt via foto og fargebad? Tanken 
gjetter.
 Kunsthåndverk er mangfoldig og omfatter arbei-
der av så vel funksjonell art som i arbeider der ideen og 
innholdssiden er det dominerende element. Material-
behandling, oppfinnsomhet, engasjement og utforsk-
ning er ingredienser i verkene. Nettopp mangfoldet i 
feltet muliggjør mange metodiske tilnærminger i for-
midlingen, i møter mellom verk og publikum. 

Haugenstua Mosaikk 2012. Foto: Elisabeth Sørheim
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1 Til Verket! – ideer fra kunstnere til elever 

  og lærere, Kristine Fornes og Elisabeth 

  Sørheim (red.), utgitt av NK i 2010
2 Se: http://www.craftscouncil.org.uk/   

  what-we-do/firing-up/ sist besøkt 2.9.2015
3 Nasjonalmuseet ved kurator formidling    

  Cathrine Lorange har sammen med NK 

  stått ansvarlig for formidlingsprogrammet

  i årsutstillingen 2009–2013 og i 2015.

til fabeldyr og fat i egne hender, med kunstneren som 
veileder, det har overbevisningens kraft i seg.
 Vårt ønske er derfor at det politisk og økonomisk 
legges til rette for mange slike prosjekter der kunstnere 
som inspiratorer benyttes i større grad i vårt samfunn. 
De kulturordningene som finnes for barn og unge i 
dag, må styrkes og tilrettelegges som en viktig del av 
skolehverdagen. Og kunstfagene må være langt høyere 
prioritert hos skolemyndighetene. Kunstfagene har 
stor egenverdi og er i tillegg snorene og knaggene for 
mange andre fag. Uten en styrking av kunstfagene, 
faller alle kunstformidlingstiltak på stengrunn og 
reduseres til underholdning.

PUBLIKUMSUTVIKLING

NK har i de senere år i forbindelse med årsutstillingen 
på Nasjonalmuseet i Oslo3 gjennomført formidlings-
prosjekter med den hensikt å treffe målgrupper som 
ikke selv oppsøker museer i stor grad. Både drabant -
by ungdom, barn og voksne innvandrere har vært i 
mål    gruppen, og et av prosjektene gikk ut på å gjøre 
inn                    vandrerkvinner bevisst på eget nærområde med å 
smykke ut søyler ved kjøpesenteret der de bor, på 
Haugenstua i Oslo. Mosaikk som kunstuttrykk var de 
fortrolige med, derfor valgte keramiker Anne Thomas-
sen    dette som tema i prosjektet med kvinnene, og 
resultatet ble en søyle som skiller seg fra det grå, den 
vitner om et møte som har funnet sted mellom norsk 
og asiatisk kultur. Samtalene underveis, rundt 
keramikk flisene, lysbildefremvisningen og kaffe-
pausene ga oss en forsmak på hvilke muligheter som 
finnes når kulturer møtes og kunsthåndverkets tradi-
sjoner fornyes. 
 Målet, å rekruttere nytt publikum til årsutstill-
ingen og gjøre nye grupper fortrolig med inngangen 
til norsk kunsthåndverk, er langsiktig. Også her tror 
vi at de gode og innovative prosjektene er av betyd-
ning. Lysten, gleden, opplevelsen av å beherske hånd 
og materiale, gjør varig inntrykk på den som deltar. 

Rutenett-tekstile tegneserier fra T-banen var et slikt 
prosjekt. Kunstnerne Øyvind Torseter og Kristine 
Fornes hadde med seg en gruppe 8.-klassinger fra 
Groruddalen skole på T-banetur, og utstyrt med tegne-
blokk og Kvikk Lunsj fikk de inspirasjon til å tegne det 
de så og opplevde på banen tur-retur Grorud–Økern. 
Tilbake på skolen ble tegningene overført på duker fra 
et loppemarked, både damask- og blåtøystoffer ble 
benyttet. Øyvind og Kristine, henholdsvis tegner og 
tekstilkunstner, veiledet underveis i bruk av sjablong-
trykk, tegning og broderi. Dukene ble preservert og 
stivet og så rullet ut på kafébordene i Kunstindustri-
museet, der årsutstillingen for kunsthåndverk fant sted 
samme høst. Med dukene som underlag kunne publi-
kum drikke sin kaffe og på kjøpet få inntrykk fra en 
T-banereise med Grorudbanen. Møtet mellom kunst-
nere og elever på Grorud ble dermed til møter mellom 
publikumsgrupper fra ulike bydeler i Oslo.
 Formidlingen har mange muligheter, like mange 
som kunsthåndverket er mangfoldig. Å benytte seg av 
disse mulighetene er fremtidens mantra for å rekruttere 
til utøvelse og utforskning av kunsthåndverksfaget. 
 Vi ser lyst på fremtiden. Fordi fagets utøvere er 
så dyktige, vil mulighetene være mange for en leken 
og gjennomtenkt formidlingsstrategi som kommer 
publikum til gode. 
 I jubileumsåret ønsker vi oss en solid politisk 
vilje til å løfte kunsten inn i fremtidens skole og sam-
funn. NK er stolte av å være veivisere til kunsthånd-
verket. 

Kunsthåndverk 2014. Foto: Dag Fosse/ KODE
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1975-2015

20
15

19
75

1999
Sted: Oslo, Kunstindustrimuseet

Kunsthåndverkprisen: 
Elisabeth von Krogh, keramikk

2000 
Sted: Bergen

Kunsthåndverkprisen: 
May Bente Aronsen, tekstil

2002
Sted: Oslo, Kunstindustrimuseet 

(Triennale) 
Materiale: tekstil og fiber

Kunsthåndverkprisen: 
Alexander Grüner, tekstil

2003
Sted: Oslo, Vigelandmuseet

(Triennale)
Materiale: Keramikk og glass

Kunsthåndverkprisen: 
Jørgen Moe, keramikk

2004
Sted: Oslo, Nasjonalmuseet, 

Kunstindustrimuseet 
(Triennale)

Materiale: Smykker, metall og tre
Kunsthåndverkprisen: 

Fanny Sophie Gjestland, metall

2006
Sted: Oslo, Oslo Kunstforening

og Galleri Soft
(Triennale)

Materiale: tekstil
Kunsthåndverkprisen: 
Franz Schmidt, tekstil

2007
Sted: Oslo, Nasjonalmuseet

(Triennale)
Materiale: keramikk og glass

Kunsthåndverkprisen: 
Helene Kortner, keramikk

2008
Sted: Trondheim,

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
(videre til Galleri Norsu, Helsinki)
Materiale: Smykker, metall og tre

Kunsthåndverkprisen: 
Nanna Melland, metall

2009
Sted: Oslo, Nasjonalmuseet 

Kunsthåndverksprisen: 
Tanja Sæter, glass

2010
Sted: Oslo, Nasjonalmuseet 

(etterfulgt av en mindre utgave som 
vandreutstilling i Nasjonalmuseets 

landsdekkende program)
Kunsthåndverkprisen: 

Sidsel Hanum, keramikk

2011
Sted: Oslo, Nasjonalmuseet

Kunsthåndverkprisen: 
Kari Dyrdal, tekstil

2012
Sted: Oslo, Nasjonalmuseet

Kunsthåndverkprisen:
Torbjørn Kvasbø, keramikk

2013
Sted: Oslo, Nasjonalmuseet

Kunsthåndverkprisen: 
Pia Antonsen Rognes, tekstil

2014
Sted: Bergen, KODE

Kunsthåndverkprisen: 
Margrethe Loe Elde, tekstil

2015
Sted: Oslo, Nasjonalmuseet

Kunsthåndverkprisen: 

1975
Sted: Lillehammer, Maihaugen

1976
Sted: Kristiansand, 

Christiansholm festning

1977
Sted: Bergen,

Vestlandske Kunstindustrimuseum

1978
Sted: Trondheim,

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

1979
Sted: Oslo, Kunstindustrimuseet

 

1980
Sted: Skien, Ibsenhuset

1981
Sted: Tromsø, Tromsø Kunstforening

1982
Sted: Kristiansand, 

Christiansands Kunstforening

1983
Sted: Hamar, Maihaugen

1984
Sted: Oslo, Kunstindustrimuseet

  1985
Sted: Jæren, Hå gamle prestegård

1986
Sted: Oslo, Kunstindustrimuseet

Kunsthåndverkprisen første gang: 
Lillan Dahle, tre

1987
Sted: Oslo, Kunstindustrimuseet

Kunsthåndverkprisen: 
Anna Sophie Rodin, tekstil

1988
Sted: Oslo, Kunstindustrimuseet

Kunsthåndverkprisen: 
Leif Stangebye-Nielsen, metall

1989
Sted: Oslo, Kunstindustrimuseet

Kunsthåndverkprisen: 
Liv Blåvarp, halssmykke, tre

1990
Sted: Oslo, Kunstindustrimuseet

Kunsthåndverkprisen: 
Hanne Heuch, keramikk

1992
Sted: Oslo, Kunstindustrimuseet

Kunsthåndverkprisen: 
Åse Ljones, tekstil

1993
Sted: Oslo, Kunstindustrimuseet

Kunsthåndverkprisen: 
Tove Lise Røkke Olsen, keramikk

1994
Sted: Bergen,

Vestlandske Kunsindustrimuseum
Kunsthåndverkprisen: 

Gro Jessen, tekstil

1995
Sted: Trondheim,

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Kunsthåndverksprisen: 
Sigurd Bronger, metall

1996 
Sted: Oslo, Kunstindustrimuseet

Kunsthåndverkprisen: 
Beth Wyller, keramikk

1997
Sted: Bergen,

Vestlandske Kunsindustrimuseum
Kunsthåndverkprisen: 

Eirik Gjedrem, keramikk

1998
Sted: Trondheim,

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Kunsthåndverkprisen: 

Trine Mauritz Eriksen, tekstil

1991
Ingen utstilling/pristildeling

2001
Ingen utstilling/prisutdeling 
          (NKs 25-års jubileum) 

2005 
Ingen utstilling

(100-års markering, Unionsoppløsning)
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 ÆRES-
PRISEN

1999

YNGVILD FAGERHEIM
2000

GRO JESSEN
2001 

INGRID JUEL MOE
2002

ASTRID RANDEM
2003

ROLF HANSEN
2004

KONRAD MEHUS
2005

NINA MALTERUD
2007

GINA GIERTSEN 
2009

TORBJØRN KVASBØ
2011

ASLAUG JULIUSSEN
2013

JORUNN VEITEBERG
2015

EYVIND HERMANSEN

PRISEN ER EN ANERKJENNELSE 

TIL EN PERSON ELLER KUNSTNER, 

ENKELTVIS ELLER I FELLESSKAP, 

SOM HAR UTMERKET SEG 

UTOVER DET NORMALE 

TIL FORDEL FOR KUNSTHÅNDVERKERE 

OG KUNSTNERGRUPPENS 

SAMFUNNSMESSIGE BETYDNING.
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 KUNSTHÅNDVERK-
PRISEN

1986
 LILLIAN DAHLE, TRE 

1987
ANNA SOPHIE RODIN, TEKSTIL

1988
LEIF STANGEBYE-NIELSEN, METALL

1989
LIV BLÅVARP, TRE

1990
HANNE HEUCH, KERAMIKK

1992
ÅSE LJONES, TEKSTIL

1993
TOVE LISE RØKKE OLSEN, KERAMIKK

1994
GRO JESSEN, TEKSTIL

1995
SIGURD BRONGER, METALL

1996
BETH WYLLER, KERAMIKK

1997
EIRIK GJEDREM, KERAMIKK

1998
TRINE MAURITZ ERIKSEN, TEKSTIL

1999
ELISABETH VON KROGH, KERAMIKK

2000
MAY BENTE ARONSEN, TEKSTIL

2002
ALEXANDER GRÜNER, TEKSTIL

2003
JØRGEN MOE, KERAMIKK

2004
FANNY SOPHIE GJESTLAND, METALL

2006
FRANZ SCHMIDT, TEKSTIL

2007
HELENE KORTNER, KERAMIKK

2008
NANNA MELLAND, METALL

2009
TANJA SÆTER, GLASS

2010 
SIDSEL HANUM

2011
KARI DYRDAL

2012
TORBJØRN KVASBØ

2013
PIA ANTONSEN ROGNES

2014
MARGRETHE LOE ELDE

PRISEN TILDELES KUNSTNEREN BAK DET MEST MARKANTE KUNSTVERKET 

PÅ NKS ÅRSUTSTILLING/TRIENNALE. FRA OG MED 2007 BLE PRISEN FINANSIERT 

AV BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND. PRISEN HETER ETTER DETTE 

KUNSTHÅNDVERKPRISEN FRA BKH. 
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NORSKE
  KUNSTHÅND-

VERKERES
STUDENTPRIS

PRISEN ER EN ANERKJENNELSE 

TIL DEN STUDENTEN JURYEN MENER 

HAR LEVERT DET MEST SPENNENDE OG 

RELEVANTE VERKET I FORBINDELSE MED 

AVSLUTTENDE MASTERPROSJEKTER 

(UTSTILLINGER). 

2011 

AURORA PASSERO
KHIO

2012 

INGEBORG RESELL ELIESON
 KHIO

2012

PAULINA PÖLLÄNEN 
KHIO    

2013

JOSEF SIVILLI
 KHIO   

2013

GABRIEL KVENDSETH 
KHIB

2014

GEORGIA NICOLE RODGER 
KHIB     

2014

VICTORIA GÜNZLER 
KHIO

 
 2015

KENNETH STORDALEN
KHIB

2015

ELIN HEDBERG
KHIO
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NORSKE
 KUNSTHÅND-

VERKERES
 MASTER-
STIPEND 

NK DELER HVERT ÅR UT 

ET STIPEND PÅ 50 000 KRONER 

TIL STUDENTER SOM ARBEIDER MED 

TEORETISKE FORDYPNINGSSTUDIER 

INNENFOR KUNSTHÅNDVERK.

2015

THOMAS TENGESDAL NORDBY
Brukskunstens svanesang – 

ideologi og utopi i Landsforbundet Norsk Brukskunst 1965–1978

2013 

ARILD SKARSFJORD BERG
How can participatory processes contribute to material based art?

2012 

IDA HAUGLAND
Handverket i eit spenningsfelt – mellom før og no, 

– mellom verdiar og kritikkar –, mellom utvikling og avvikling

2011

MARIT ØYDEGARD
 Forskjellen mellom den kritiske virkelighet og 

sammenslåingen innen kunstfagene

2010

 RUNA BOGER
Magdalena Abakanowicz og Norge: 

Stilskaper eller frigjørende forbilde? En drøftelse av Abakanowicz 
betydning for norsk tekstilkunst 1960–1980

2008

SILJE MARTINSEN
Skulpturale objekter i norsk studioglass

2007

RUNA NYSETHBAKKEN
Kunsthåndverkeren Liv Blåvarps utsmykkinger av 

offentlige rom: smykkemotiver i stort format?

2006

TORUNN NYLAND
Mellomrommets muligheter – 

norsk smykkekunst ved årtusenskiftet

2005

TRINE E. THORBJØRNSEN
Kunsthåndverket – et fag i drift. Fornyelse eller krise
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Bildene er tatt i verkstedene 
til Ellen Grieg, Karen Klim, 
Pål Roland Janssen, Bente Sætrang, 
Hanne Øverland og Beth Wyller 
i Frysja Kunstnersenter i Oslo. 
Foto: André Gali
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KUNSTHÅNDVERKERNE

DEL
3



Kunsthåndverket har dype røtter og mange forløpere 
som knytter faget til sivilisasjonens vugge – da jord-
brukssamfunnet oppsto i det området som gjerne 
kalle  s   «den fruktbare halvmåne». Denne «halvmånen» 
ligger i Midtøsten i et område som omfatter det som i 
dag er Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, deler av Irak og 
Iran. Her oppsto det jordbrukssamfunn en gang mel-
lom 9 600 og 8 500 år før vår tidsregning. Med jord-
brukssamfunnet ble menneskene bofaste og utviklet 
verktøy for å plante i og bearbeide jordsmonnet. 
 Et av de eldste håndverkene vi kjenner til er 
potte   makeriet. I Kina er det funnet leirfigurer fra 29 
000 – 25 000 år fvt og noe som kan ha vært beholdere 
fra ca. 20 000 år fvt. Og i Japan har man funnet kera-
mikk fra 16 500 – 15 000 fvt. Men pottemakerfaget 
skyter først fart med jordbrukssamfunnets fremvekst. 
For å kunne lage keramikk måtte noen ting være til 
stede: materialet, kunnskapen om hvordan materialet 
kan bearbeides, kunnskap om hvordan lage og bevare 
høye temperaturer, og tid og rom til å kunne jobbe med 
det. På grunn av keramikkens holdbarhet er det blitt 
et av de vanligste materialene arkeologene som graver 
etter tegn på fortidens sivilisasjoner finner. 
 I Tyrkia er det for eksempel funnet brente leir-
former fra 6 500 år fvt, og i det som nå er Irak (tidligere 
Mesopotamia) finnes eksempler på dreid keramikk 
med glasur fra 3 000 – 4 000 år fvt. Det finnes en rekke 
andre eksempler, men det er interessant at det var i 
disse områdene de fortellingene som i dag danner det 
gamle testamentet oppsto, først som muntlige overle-
veringer, så nedtegnet ca. 500 – 600 år fvt. 
 
SKAPELSESAKTEN

I det gamle testamentet brukes pottemakeren som 
metafor for den eneveldige skaperguden og leire som 
metafor for skaperverket. Det skjer i flere kapitler, som 
Jobs bok i sitatet over. Det er også nærliggende å tolke 
scenen i første Mosebok der Gud former Adam av 
«støv fra jorden» (1 Mos 2,7) som at han blir formet i 

leire. Sitatet fra Job refererer til denne handlingen, og 
antyder at det finnes et mellommenneskelig felleskap 
i det å ha blitt formet i leire. 
 I Jeremia 18 fortelles en historie der Gud leder 
Jeremia ned til en pottemaker for å se håndverkeren i 
arbeid. Pottemakeren dreier et kar som først blir mis-
lykket, så dreier han det om igjen til han blir fornøyd. 
Overfor Jeremia sammenligner Gud seg med denne 
pottemakeren, og leiren sammenlignes med «Israels 
hus». Her trekkes paralleller til pottemakerens arbeid 
for å beskrive Guds rolle i formingen av Israel, det 
jødiske folkets religion, levesett og kultur. Men også 
for å vise Guds allmektige kraft. Hun kan gjøre om 
skaperverket slik pottemakeren omformer leiren. 
 Det er nærliggende å tolke bruken av leire og 
pottemakeren som metafor i Det gamle testamente som 
at materialets plastisitet og håndverkerens evner til å 
forme den og kontrollere den opplevdes av flere av 
Bibelens forfattere som en godt egnet språklig modell 
for å forklare guddommelig tilvirkning og kraft, og for 
å beskrive Skaperens livgivende (og de  struktive) evner. 
Gjennom å assosieres med det guddommelige får også 
pottemakeriet selv en sentral plass i samfunnet. Meta-
forbruken sier også noe om hvordan datidens intellek-
tuelle tenkte om relasjonen mellom ånd, ferdigheter 
og materie – det å kunne forme den åndelige og fysiske 
verden var en vekselvirkning mellom ånd og materie 
som gikk gjennom hendene. 

DEN MODERNE KUNSTHÅNDVERKER

Fremveksten av pottemakeriet var en betydelig tekno-
logisk utvikling og har hatt mye å si for hvordan den 
menneskelige levemåte har utviklet seg. Det ville ikke 
være radikalt å si at menneskets dominerende posisjon 
i naturen i dag ville sett veldig annerledes ut uten de 
fordelene som pottemakeri, og andre håndverkskunn-
skaper, gir. Mange mener at teknologi – evnen til å lage 
verktøy og ta dem i bruk – er den egenskapen som gjør 
at mennesket har overlevd i kampen for tilværelsen. 

I 
KAMP
 MED 

MATERIALET

SE, JEG ER DIN LIKE FOR GUD. 

OGSÅ JEG ER DANNET AV LEIRE. 

(JOB 33,6)

ANDRÉ GALI
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kunsthåndverker forståes som å starte og drive en selv-
stendig virksomhet som tar på seg oppdrag. Det er 
mulig å forstå denne måten å forklare kunstnerisk 
virksomhet på – de fleste kunsthåndverkere er frilan-
sere som leverer kunsthåndverk til utstillinger, galle       -
rier og oppdrag i offentlige rom. Samtidig legger denne 
måten å se en kunsthåndverkers virke vekt på det som 
skjer utenfor verkstedet. Innenfor entreprenør-begre-
pet er det økonomisk vinning som er målet, mens 
innenfor kunstnerisk virksomhet vil det øverste målet 
forhåpentligvis være meningsproduksjon. 
 Når NK bruker mye tid på å jobbe med politikere 
om gode arbeidsvilkår for kunsthåndverkere, med 
utstillinger som Årsutstillingen og temautstillinger, 
galleriene Format og KRAFT, og tidsskriftet Kunst-
håndverk, er det først og fremst for at kunsthåndver-
kerne selv kan bruke mest mulig tid på kunstnerisk 

et prosjekt. For Alma kjempes kampen med materialet 
alene i atelieret – i ensomhet, en villet ensomhet – før 
hun tar verket ut til offentligheten, slik det er for 
mange kunsthåndverkere. 
 Å være kunsthåndverker er et yrke, et viktig yrke. 
I bibelsk tid tjente pottemakeren som metafor for den 
potente skaperguden. I dag har kanskje ikke kunst-
håndverkeren den samme statusen i samfunnet som 
den gang, men det er interessant at sosiologen Richard 
Sennett i boken The Craftsman (2007) trekker frem 
håndverkeren og håndverkskunnskap som viktige 
bestanddeler i et fungerende demokrati. Håndverk og 
ferdigheter – det å gjøre noe godt og gjennomført – 
legger grunnlaget for en arbeidsetikk hos Sennett, og 
den arbeidsetikken er overførbar til alle deler av sam-
funnet. 
 I seminaret Museum for Skills som NK/NC 
arrangerte i London i mai 2012, sa hjerneforsker Iain 
McGilchrist at kunstnere som yrkesgruppe er viktigere 
enn legene. Det syntes mange i publikum var en under-
lig påstand. McGilchrist utdypet påstanden med å peke 
på at leger redder liv, men kunstnere, de «redder» sam-
funnet og bygger sivilisasjonen. 
 Det kan det være lett å glemme når kunstneres 
lønnsvilkår ikke harmonerer med samfunnet for øvrig. 
Derfor er det nødvendig med en organisasjon som NK 
som kan kjempe for sikker inntekt og gode arbeidsvil-
kår på vegne av medlemmene, for utstillingsmulig heter 
og for kunsthåndverkets plass i samfunnet. NK har 
oppnådd mye gjennom førti år, men kampen er ikke 
over ennå. 

I nyliberalistisk begrepsbruk skal kunsthåndverkeren 
være en entreprenør. Ordet entreprenør kommer fra 
det franske ordet for å etablere noe eller starte noe. I 
juridisk forstand brukes begrepet om «en selvstendig 
oppdragstaker, som tar på seg et større teknisk arbeid».1 
I litt utvidet begrepsbruk kan dermed det å være 

I dag tjener fortsatt håndverket og praktisk kunnskap 
utviklingen på ulike måter, men industrisamfunnet 
har gjort noe med hvordan vi ser på gjenstandene vi 
omgir oss med i hverdagen. I mine øyne er en av kva-
litetene ved godt kunsthåndverk at det formidler prak-
tisk kunnskap (gjennom sin tilblivelsesprosess) og en 
forståelse for hverdagsgjenstandene og hvordan disse 
inngår i et estetisk system som igjen speiler større sam-
funnsmessige forhold. For en kunsthåndverker er ikke 
en gjenstand kun en gjenstand, den har en dimensjon 
av å være diskursiv – å ville si noe om sin egen væren 
i verden, om sin relasjon til mennesket og samfunnet 
for øvrig. 

I den kritikerroste romanen Et norsk hus (2014) be-
skriver den prisvinnende forfatteren Vigdis Hjort livet 
til tesktilkunstneren Alma. Alma bor alene i et tømmer-
hus hun har kjøpt for arvede penger og leier ut en 
leilighet som ligger ved siden av huset for å spe på 
økonomien sin siden «inntektene som tekstilkunstner 
var usikre og ujevne». Boken veksler mellom hverdags-
lige problemer, minner, utfordringer knyttet til utleie-
virksomheten og tekstilarbeidet som en slags tilflukt 
fra den alminnelige verden. Håndarbeidet og tanke-
prosessene knyttet til offentlige oppdrag eller kom-
mende utstillinger er poetisk beskrevet, og det er 
tydelig at Alma har en sterk identitet i å være tekstil-
kunstner – en identitet hun opplever som uforståelig 
for andre. Hjort beskriver Almas tvil, hennes tanke-
prosesser, ambisjoner, redsel for avvisning og en bland-
ing av tomhet og takknemlighet over å være ferdig med 

arbeid i atelieret, verkstedet eller hvor det enn måtte 
finne sted. 
 Første del av denne boken handler om NK som 
organisasjon. Men det ville ikke vært noen organisa-
sjon uten kunsthåndverkerne. Derfor er denne delen 
tildelt et utvalg kunsthåndverkere som jeg håper kan 
vise noe av det mangfoldet i uttrykk, materialer, tema-
tikker m.m. som norske kunsthåndverkere samlet 
representerer. 
 Vi ser, som tidligere nevnt i denne boken, stor 
interesse for kunsthåndverk i både kunstfeltet og i 
designfeltet. Her presenterer vi et utvalg kunsthånd-
verkere som er med på å forme hva det vil si å være 
kunsthåndverker og definere hva et verk er. 

1 Wikipedia (sist lest 8.9.2015)

Nålen opp og ned, tett i tett, ett for ett, 
mange sting små gjør en stor å, og det var 
en stor å av skog hun ville lage, så bildet 
for seg i sin helhet, men veien dit var lang.
(Vigdis Hjort, Et norsk hus)

Illustrasjonsbilde til Firing Up. Foto: Mari Møller Thorsen
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Kan du fortelle om din praksis som kunsthåndver
ker? Hvordan vil du beskrive arbeidene dine?
Jeg har hørt det sagt tidligere, at mine arbeider kan 
være vanskelige å forholde seg til fordi de er så spon-
tane og fordi det er så merkelige gjenstander jeg lager. 
Når ideene kommer og jeg begynner å tegne og notere, 
må jeg prøve dem ut umiddelbart. Jeg går fort i gang, 
og det gir stadig forskjellige uttrykk. Når nye temaer 
kommer så lett, kan jeg også ha en tendens til å gå for 
tidlig bort fra gode ideer. Det gjelder skulpturer så vel 
som forsøk med nye glasurer. 
 Tidligere arbeidet jeg både med bruksgjenstan-
der, store boller eller fat og glasurer tilpasset disse, 

parallelt med skulpturelle uttrykk. De siste årene har 
jeg stort sett laget ting i større skulpturelt format, med 
utgangspunkt i porselensleira på «Norsk Teknisk Por-
selensfabrikk» i Fredrikstad. Der kan jeg støpe og 
brenne i svære ovner. En periode jobbet jeg mye med 
utsmykninger, også i materialer som tre og tekstil.

Kan du si litt om din bakgrunn? Hadde du noe for
hold til kunsthåndverk da du vokste opp?
I min barndom og ungdom var jeg ikke opptatt av 
kunsthåndverk, eller brukskunst som var datidens 
benevnelse. I min familie, med en far som var toller 
og en mor som sto i butikk, hvor Ønskekonserten og 

TERJE 
VESTFOSS
FØDT: 1943
BOSATT: FREDRIKSTAD
MATERIALE: KERAMIKK
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Nitimen var høydepunkter, og hvor ungdomsmiljøets 
interesse for fotball var påtrengende, var det lite rom 
for diskusjon om kunst, brukskunst eller musikk. Her 
gjaldt det å overleve! Men jeg husker at jeg barnslig og 
entusiastisk tegnet av Donald-figurer på finer, fargela 
disse og skar dem ut med løvsag. Litt senere avanserte 
jeg til å skjære ut dyrefigurer i teak. Interessen for bil-
ledkunst ble vekket en gang i gymnastiden, Edvard 
Munch ble en døråpner for meg. Interessen for kunst-
håndverk kom senere, gjennom skolen i Bergen. 

Hva kan du fortelle om utdannelsen din? Hvilke pro
blemstillinger var viktige da du studerte?
Utdannelsen tok jeg ved Bergen Kunsthåndverkskole 
fra 1964 til 1967. Der søkte jeg og ble tatt opp på 
møbel- og interiør, mest fordi jeg ikke kom inn på 
Arkitekthøgskolen i Oslo. Det var et spennende miljø 
i Bergen, og jeg var reelt interessert i møbeltegning. 
Det lå til rette for et yrke som møbeldesigner. Men 
sånn ble det jo ikke. For det siste året begynte jeg å 
følge undervisningen også på keramikklinja, og ble 
fasinert, interessert, fordi dette var et materiale jeg fikk 
direkte kontakt med. Det var nok det jeg alltid hadde 
søkt. Ta i et materiale, granske det og gi det en form, 
min form. Skolen ga meg anledning til å se og under-
søke det jeg hadde lyst til. På den måten var den åpen 
og inkluderende. 
 Av problemstillinger og konflikter i studieårene 
ga forholdet man hadde til Beatles / Rolling Stones 
grunnlag for hissige krangler. Mer alvorlige disku-
sjoner av politisk karakter ble preget av det store 
ungdomsopprøret på 60-tallet. Vi var kritiske til mye 
av undervisningen, som mange unge på den tiden 
gjorde vi opprør mot autoritetene og gamle under-
visningsformer. De holdninger som ble grunnlagt ble 
en del av mitt kunstneriske ståsted, og preget de fag-
lige problemstillingene vi var opptatt av. Jeg valgte å 
bryte med det tradisjonelle uttrykket, den mere deko-
rative keramikken, jeg ville behandle materialet leire 

med et enkelt og presist uttrykk og i en fabulerende 
form.

Kan du fortelle om din første større utstilling og hva 
slags arbeider du viste?
I 1971 var jeg og tre andre kunsthåndverkere invitert 
til å stille ut i «Permanenten» i Bergen under Festspil-
lene. To år i forveien deltok jeg på en utstilling i regi 
av Landsforbundet Norsk Brukskunst, på Maihaugen. 
Der hadde jeg levert inn en skulptur som ble kalt 
«amerikansk torso på hjul». En stor, fet dreiet torso, 
glasert med en rosa glasur og malt i det nordameri-
kanske flaggets farger og symboler. Da direktøren på 
Maihaugen så denne, var det et klart nei til at denne 
skulle bli vist på hans utstilling, da ville utstillingen bli 
avlyst. Opp mot en slik holdning og i samråd med 
andre utstillere var det ikke annet å gjøre enn å trekke 
den tilbake. Men i Bergen, i 1971, kunne jeg stille den 
ut. Den første som kommer inn på utstillingen var for 
øvrig direktøren på Maihaugen, plutselig sto han 
ansikt til ansikt med min amerikanske torso. Rød i 
ansiktet for han forbi. 
 Andre arbeider i Bergen i 1971 var skulpturer, 
laget av leireplater, satt sammen til kuber, blokker, med 
utskjæringer og glasert med en fet hvit glasur. Dess-
uten relieffer med politisk innhold, titler som Det 
blåser på borgerskapet, Vår ære og vår makt og Demon-
strasjonstoget går forbi, sett fra et vindu trygge 5 etasjer 
over bakken sier sitt.

På hvilken måte har NK vært viktig for deg og for 
fagfeltet?
Den store omveltningen for 40 år siden var at fag-
foreningen Norske Kunsthåndverkere ble stiftet. Inn-
til 1975 måtte vi forholde oss til Landsforbundet Norsk 
Brukskunst, hvor vi ikke hadde noen innflytelse. Nor-
ske Brukskunstnere, som lå under paraplyorganisa-
sjonen LNB, arrangerte en landsomfattende utstilling 
hvor kunsthåndverkere kunne delta. Økonomisk støtte 

var fraværende og utenkelig.
 På den tiden var det ingen stipendordning. GMI 
kom i forbindelse med Kunstneraksjonen, og verken 
vederlagsordningen eller innkjøpsordningen var eta-
blert. Alt dette kom senere, gjennom fagpolitisk arbeid 
etter at Norske Kunsthåndverkere ble etablert. Det var 
mobilisering på alle nivåer, og en opplevelse av at det 
politiske engasjementet førte til konkrete tiltak som 
bedret kunstnernes kår! Og det kom merkelig nok ikke 
av seg selv, de som satt sentralt gjorde en fantastisk 
jobb. De beste og fleste ordninger sprang ut av med-
lemmenes engasjement, hardt arbeid hos dem som ble 
valgt sentralt og noen nøkkelpersoners plassering.
 Situasjonen er helt annerledes i dag. Selv om vi 
har beholdt mange av de ordningene vi en gang for-
handlet oss frem til, mistet vi GMI, kanskje kan man 

si at vi rotet den bort idet vi rørte ved et av de viktigste 
punktene som ordningen var basert på, nemlig tildel-
ing etter alder. Yngre kunsthåndverkere begynte å 
arbeide mot ordningen, bl.a. fordi det ikke ble for-
handlet frem den økningen i antall garantiinntekter 
ordningen opprinnelig forutsatte. Grunnlaget for å 
kjempe frem de store kollektive løsningene var over. 
Også mitt engasjement kjølnet betraktelig i forbindelse 
med en mer individorientert virkelighet.
 Jeg var engasjert i fagforeningen så lenge Østfold 
hadde sitt eget styre. Da Østfold ble slått sammen med 
Vestfold og Buskerud til Sørøst-Norge, gikk mye av 
det faglige samholdet i vårt fylke i oppløsning. På en 
måte er det nå nesten ikke-eksisterende. Det viktigste 
ble å utvikle Østfold kunstsenter, og samarbeidet med 
Østfold Billedkunstnere. 
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1. Nagler
2. Tre skåler
3. Raku fingerbeger
4. Kanne. Innkjøpt av Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design i 2014.
    Alle foto gjengitt med tillatelse fra kunstneren
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ELISA
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HANSEN
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BOSATT: SEIMSFOSS
MATERIALE: KERAMIKK

Kan du fortelle om din praksis som kunsthåndver
ker? Hvordan vil du beskrive arbeidene dine, og hva 
er du opptatt av med hensyn til tema og materiale?
I snart 40 år som keramiker har jeg interessert meg 
for hverdagstingene vi omgir oss med på kjøkkenet, 
beregnet for matlaging, oppbevaring og servering. Jeg 
lager bruksgjenstander med ønske om et tydelig per-
sonlig avtrykk. Spesielt koppen, muggen og det ovale 
fatet har stått sentralt helt siden starten i 1978, dess-
uten gjenstander som tekanner, skåler og lokk-krukker. 
 Jeg etterstreber enkelhet i formspråket og arbei-
der med små endringer og foredling. Subtile spor fra 
formingsprosessen er beholdt i de ferdige gjenstand-
ene, som dreiespor fra en skinne, fingerspor i en 
trukke t   hank eller sømmen i en sammenføying. Små 
masseforskyvninger under dreiingen skaper en 
asymm etri som kommer til syne som en svakt bølg-
ende kant i en ferdigbrent kopp. Kanner og kopper har 
linjeforløp som kan referere til menneskekroppen, 
mens ildfaste fat og krukker har mer rette linjer. 
 Jeg arbeider i små serier hvor det håndlagde 
preget er tydelig. I detaljene ligger en interesse for 
brukervennlighet: Hellekanten på en mugge skal kutte 
strålen skarpt, et lokk skal passe presist og en drikke-
kant skal kjennes behagelig mot munnen. Hankens 
volum, utforming og plassering er bearbeidet gjennom 
år. Berøringsopplevelsen er også viktig – det vil si gla-
surens stofflighet og sanselige karakter i møte med 
hånden. Om en blind person kan glede seg over min 

kopp, har jeg oppnådd noe. 
 Interessen for glasurer og silikatkjemi har med-
ført omfattende lesing av glasurbøker og eksperimen-
tering med egenblandete glasurer. De første tiårene 
arbeidet jeg utelukkende med tørre glasurer på de 
ytre flatene og med glatte glasurer innvendig. Farge-
spekteret kan minne om mose, stein og trær med en 
forkjærlighet for urene, blandete farger som veksler 
mellom grønne, svarte og gylne nyanser. Disse gla-
surene var spesielt rettet mot hvilke virkninger jeg 
kunne oppnå og utnytte i vedfyrt keramikkovn. Da 
jeg på slutten av 90-tallet ikke lenger ville ha ved-
fyring som eneste brenningsmetode, valgte jeg å 
bruke mer porselensleire, spesielt i kopper, med bruk 
av blanke glasurer. «Svart på hvitt»-serien tok form, 
en serie som stadig er utvidet med nye bruksting. Det 
blanke hvite porselenet i møte med den svarte matte 
overf laten gir meg fortsatt nye muligheter. Min 
interesse for ornament fikk utfolde seg fram mot en 
utstilling i Kunstnerforbundet i 2009. Jeg arbeidet 
med store por               selensfat med detaljrike mønstre ut -
skåret i papp med skalpell og deretter overført til 
porselensflak med kjevling. De knapt følbare relieff-
ene ble framkalt ved bruk av en sensitiv glasur som 
fanget opp det minste avtrykk i porselenet.

Kan du fortelle noe om din bakgrunn? Hadde du noe 
forhold til kunsthåndverk da du vokste opp?
Jeg vokste opp med norsk arkitektfar og amerikansk 
kunstnermor. Vi barn ble eksponert for kunst fra før-
ste leveår – det være seg utøvende kunstnere, klassisk 
musikk, utstillinger, tegning, maling og håndarbeid. 
Min mor hadde tegneblokk og akvarellskrin med seg 
overalt, og jeg husker henne som en tegnende mor. 
Vår hushjelp, som var billedkunstner, ble også en vik-
tig pådriver i interessen for skapende aktiviteter. Som 
13-åring ga mine foreldre meg en bok om Mimbres- 
keramikk fra New Mexico. Jeg var hekta. I tenårene 
fikk min far et arkitektoppdrag hos keramikerduoen 
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i 1986. Der viste jeg ovale ildfaste former for første 
gang i utstillingssammenheng – et objekt jeg i dag 
fortsatt arbeider videre med.
 Arbeidene var dekorert med geometriske møn-
stre og striper og brent i vedfyrt ovn. Eksperiment-
lysten var stor med tanke på leireblandinger og 
be       git     ninger som kunne utnytte askeavsetninger og 
flammetegninger fra den arbeidsintensive brenn-
ingsmetoden. Jeg hentet impulser fra deltagelse på 
konferanser og workshops i USA, hvor vedbrenning 
har hatt – og fortsatt har – stor utbredelse. Tematikken 
var den samme den gang som nå – en bred utforsking 
av funksjonelle og estetiske sider ved gjenstander for 
mat og drikke. 

Hva slags forhold har du til Norske Kunsthånd
verkere? På hvilken måte har NK vært viktig for deg 
og for fagfeltet?
Jeg fikk tidlig et forhold til Norske Kunsthåndverkere, 
som var nyetablert i 1975 da jeg startet på kunsthånd-
verksskolen. Allerede som studenter på skolen meldte 
vi oss inn i NK som juniormedlemmer og deltok aktivt 
på lokale medlemsmøter. Jeg har gjennom årene sittet 
i landsstyret, lokalstyret, i innstillingskomiteen for 
stipend, i NKs nasjonale jury og komiteen for tildeling 
av UDs ad hoc-midler. I 1990 ble jeg valgt inn i den 
nyopprettede innkjøpskomiteen for norsk samtids-
kunsthåndverk for fem år – som leder i fire år. Med 
andre ord har jeg vært aktiv i NKs organisasjonsarbeid 
i en 25-årsperiode. 
 Vervene i NK ga verdifull erfaring i bevisst-
gjøring omkring faglige spørsmål og hva en fagorga-
nisasjon kan bidra med for medlemmene. NKs 
forhandlingsrett med staten som et resultat etter 
Kunstneraksjonen i 1974 og opprettelsen av de statlige 
stipendordningene var viktige, og banebrytende i 
europeisk sammenheng. Kravene fra Kunstneraksjo-
nen om vederlag for bruk og økt bruk av våre arbeider 
for å bedre inntektsgrunnlaget engasjerte oss sterkt.

Odd og Kari Gjerstad. Utfluktene til dem på Sotra ga 
viktige impulser for mitt yrkesvalg. Besøk hos min ti 
år eldre kusine, keramiker Grete Nash Helland- 
Hansen, og møtet med hennes arbeider fikk også stor 
betydning for min keramikkinteresse. 

Kan du fortelle noe om utdannelsen din og hvorfor 
du valgte den? 
Det var ingen selvfølge at jeg skulle velge en kunstner-
isk utdannelse selv om familiebakgrunnen kunne peke 
den veien. Jeg hadde også akademiske anlegg og veks-
let i flere år mellom universitetsfag og husflidskoler i 
begynnelsen av 70-tallet. Etter mye usikkerhet 
bestemte jeg meg for å bli keramiker. Erfaring med 
keramikk fra folkehøyskole i Holbæk i Danmark og 
kveldskurs på Kunstskolen i Trondheim ledet til søk-
nad om opptak på høyere nivå. Så fulgte tre år på 

Bergen     kunsthåndverksskole. 
 Skolen var preget av en jovial stemning mellom 
lærere og studenter, med flat struktur hvor studentene 
fikk stor innflytelse. Klassen min og kullene over og 
under på keramikkavdelingen var fagpolitisk aktive 
og stilte høye krav til innholdet i utdannelsen. Vi 
mente undervisningsopplegget var for løst og etterlyste 
fastere struktur og en tydeligere definert studieplan. 
Etter flere skriftlige utspill som ikke ga resultater, endte 
konflikten med at flere av lærerne ved keramikkav-
delingen forlot skolen. Vi sto da uten lærere ved 
semesterstart høsten 1977. Rektor ga oss tillatelse til å 
nytte de ledige undervisningsmidlene til gjestelærere 
som vi sporet opp gjennom det engelske tidsskriftet 
Ceramic Review og en bok om studiokeramikere fra 
England. Dette studieåret i Bergen ga mange nye 
impulser til kommende norske keramikere.

Hvilke problemstillinger var viktige da du studerte?
Vi var preget av kunstneraksjonen fra 1974 og ønsket 
å styrke identifikasjonen og yrkesstoltheten som 
kunsthåndverkere. Industritilknytning var uaktuelt, 
og vi planla alle å etablere egne verksteder etter 
utdann elsen. «Do it yourself»-holdningen var frem-
tredende, og vi skolerte oss i alt som skulle til for å 
klare nyetablering uten store utgifter. Vi bygde ovner, 
gravde opp leire og eksperimenterte med egenkompo-
nerte glasurer. Samholdet var sterkt, og vi arbeidet dag 
og natt på verkstedene for å lære mest mulig og utnytte 
skolens ovnspark og glasurverksted.
 Siste året på skolen ble avgjørende for min videre 
utvikling. Studietur til England med besøk på diverse 
keramikkverksteder ga viktige impulser. Japanske 
Takeshi Yasuda, som da var nyetablert i England, ble 
min viktigste veileder da han var gjestelærer våren 
1978. Hans nærmest ordløse undervisning, med 
demonstrasjoner gjennom metodiske øvelser i leire og 
hans frie og undersøkende holdning til materialer og 
glasurforsøk, ble forbildet for meg. 
 Brukskeramikken var nærmest enerådende, og 
vi kastet oss over de få fagbøkene som var å oppspore. 
A Potters Book av Bernhard Leach ble for bibel å regne, 
og jeg slukte hans tekster om studiokeramikk som et 
fag hvor kunst, filosofi, design og håndverk møtes. Det 
er tankevekkende at jeg er en av de få i mitt kull fra 
kunsthåndverkskolen som fortsatt har brukskeramikk 
som hovedfokus, men mange fra de årene ble mar-
kante keramikere, blant andre Gunnar Thorsen, Marit 
Tingleff, Hanne Heuch og Torbjørn Kvasbø.

Hva vil du si om din første større utstilling? Hva slags 
arbeider viste du? 
I 1981 etablerte jeg meg med verksted sammen med 
kollega Gunnar Thorsen på Langegården sør for 
Bergen    , hvor vi bygde en stor vedfyrt keramikkovn. 
Jeg arbeidet der i 30 år. Min første større separatut-
stilling var på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 
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Og hvordan opplever du kunsthåndverket som fagfelt 
i dag?
Da jeg i 2000–2005 arbeidet som professor i keramikk 
på Högskolan för design och konsthantverk i Göte-
borg, ble jeg godt orientert om hva som rørte seg i 
feltet. Jeg så en klar tendens bort fra det bruksrelaterte, 
mot nye skulpturelle uttrykk og en sterkere interesse 
for idébaserte verk. Dette var en tendens som var tyde-
lig i hele Skandinavia. I dag er uttrykkene enda mer 
mangfoldige, og mange nyutdannete utøvere oriente-
rer seg like mye mot billedkunst som mot kunsthånd-
verk – eller mot begge kategorier i nye blandinger. 
Endringer i utdanningsinstitusjonene både organisa-
torisk og innholdsmessig gjenspeiles i resultatene. 
Kunsthåndverksbegrepet er endret. Skillelinjene mel-
lom faginndelingene er brutt ned, og studentene kan 
sy sammen sin egen utdanning ut fra individuelle 
ønsker og behov. Video, performance og stedsspesi-
fikke verk er uttrykksformer som i dag brukes mye 
også innen keramikk.
 Selv er jeg fortsatt forankret i den historiske tra-
disjonen med keramikk for bruk til mat og drikke, 
men interesserer meg for hva som rører seg i tiden 
både i billedkunst og kunsthåndverk. Jeg har reist mye 
i utlandet, og utviklingen av sosiale medier som Face-
book og Instagram har resultert i økt kontakt og 
kommu nikasjon med kolleger på tvers av landegrenser. 
    Som halvt amerikaner har jeg alltid holdt nær kontakt 
med fagfeller i USA, hvor den bruksrelaterte keramik-
ken har høy status side om side med andre uttrykk. 
Jeg planlegger nå et lengre arbeidsopphold i 2016 hos 
en kollega i Minnesota som skal resultere i en gruppe-
utstilling i San Fransisco, og ser fram til å få bredere 
kunnskap om kunsthåndverkfeltet i USA.

Hvordan opplevde du kunsthåndverket som fagfelt 
da du var nyutdannet?
Det var en tid preget av solidaritet, debatt og stor fag-
lig aktivitet på mange fronter. Vi arrangerte og deltok 
på faglige møter, seminarer og workshops og var opp-
tatt av større samhandling mellom kunsthåndverkerne. 
Opprettelsen av kunstnersentrene rundt om i landet 
ga åpning for kunstnerstyrt formidling, konsulentopp-
drag og utstillingsvirksomhet. Verkstedsutsalgene 
samt etableringen av tidsskriftet ga også grunnlag for 
faglige diskusjoner og bidro til sterkere yrkesidentitet 
og profesjonsstolthet. Årsutstillingen for norsk kunst-
håndverk var en viktig arena for å vise bredden i fag-
feltet, og vi deltok ivrig i det hele. 

Alle foto gjengitt med tillatelse fra kunstneren
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utgangspunkt for mønster til laserskjæring i stål. Jeg 
vil gjerne skape «minnebilder», ikke direkte, men at 
ulike assosiasjoner lokkes fram fra en referansebak-
grunn. 

Kan du si litt om din bakgrunn? Hadde du noe for
hold til kunsthåndverk da du vokste opp?
Jeg er vokst opp på gård i den heldige situasjon med 
alle tilhørende dyr, gras, korn, grønnsaker, tømmer-
skog, sag, smie, vevstoler osv. Et sterkt forhold til ulike 
materialer gjorde seg gjeldende tidlig, og gjøremål 
utendørs var det mest populære for mitt vedkom-
mende. Å være med på de ulike «onnene», nyte ved-
stablene i hus før vinteren og hermetikkglass på rad 
og rekke i kjelleren. Dette høres ut som reine bonde-
romantikken, men jeg har funnet ut hvorfor jeg har 
stabla materialer i et langt liv og hva som har prega 
mye av det jeg har utført av kunstprosjekt. I dette mil-
jøet hadde jeg et hav av plass å boltre meg i, laga 
modeller av det meste, jobba i målestokk, veier, elver 
og bruer. Det er vel ikke rart at Statens Vegvesen har 
vært en bra oppdragsgiver for meg.
 Jeg hadde ikke noe forhold til kunsthåndverk da 
jeg vokste opp, men absolutt til håndverk. Min opp-
vekst var i ei nordmørsbygd uten gallerier og lett til-
gjengelige kunstopplevelser. På en gammel gård var 
det malerier, tegninger av forfedre, veggmalerier og 
gamle tekstiler, så jeg var tidlig veldig klar over opp-
havspersoner bak alt dette. Jeg liker å si at mitt første 
møte med kunstmuseum var nok i Donald Duck, og 
at keramikk-krukker var så mye verd at B-gjengen stjal 
dem. Det samme skjedde jo med malerier. Riksgalle-
riet var nok mitt første møte med ei profesjonell utstill-
ing, og jeg husker enda at det var Kai Fjell som var en 
av kunstnerne. Tida gikk, vyer og drømmer for videre 
vei i livet begynte å ta plass, og med lite kunnskap om 
kunstfeltet, kom noen jordnære yrkesvalg i første 
rekke. De forsvant fort! Og det har jeg aldri angra på. 

Kan du fortelle om din praksis som kunsthånd
verker? Hvordan vil du beskrive arbeidene dine, og 
hva er du opptatt med hensyn til tema og materiale? 
Med verksted fra 1971, og med alle de forskjellige 
arbeidsperioder jeg har hatt, blir det en sammensatt 
historie. Som keramiker gikk det ut på det formale, 
form, farge og at de skulle være gode i bruk. Etter hvert 
kom uttrykket sterkere i fokus, og bruk ble noe ned-
gradert. Skulpturelle tilsnitt og andre materialer kom 
til som et supplement. Etter ca. 15 år gikk veien fra 
keramikk til glass. Jeg hadde en arbeidsperiode på Riis 
Glassindustri gjennom flere år, noe som ga et nytt 
uttrykk til mine arbeider. Stabler av glassplater, vann-
rett eller loddrett vinkling, henspeiler fort på arkitek-
toniske detaljer. Med arbeidsplass midt i et 
industrilokale, hvor traversen gikk i taket, jernbane-
spor inn i lokalet og trailere ble lasta like ved arbeids-
bordet mitt, gjorde sitt til at en del begrensninger ble 
røska ut av hodet mitt. Dette skjedde i en aktiv peri-
ode, da jeg hadde utstillinger i inn- og utland, og del-
tok på en rekke symposier. 
 Arbeidet i verkstedet tok etter hvert en annen 
retning. Gjennom forhandlinger i våre organisasjoner 
hadde vi fått utsmykkingsordningen, som det het i 
begynnelsen, og det ble en viktig del av min yrkesak-
tivitet. Både som konsulent og det å ha oppdrag. En 
spennende prosess hvor man er i «dialog» med flere 
forskjellige instanser. Dette førte igjen til at jeg tok i 
bruk ulike materialer, og andres kompetanse for å 
utføre større arbeider. Også min sønn Sivert er blitt 
involvert, med sin tålmodighet med digitalisering av 
tegninger før laserskjæring i stål. Jeg har i alle år hatt 
stor respekt for andres kompetanse, det å dele ideer 
og samarbeide om prosjekter. 
 Ellers har hverdagen og hverdagsestetikken hatt 
stor betydning for meg. Av erfaring har materialet tre 
vært det beste for å belyse dette. Men jeg har også en 
9 meter høy «KAM» i stål og glass, og løvtrær som 
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kan jeg fremdeles stå for de arbeidene, og denne per-
ioden resulterte i Statens reise og studiestipend samme 
år.

Hvordan er ditt forhold til Norske Kunsthåndver
kere? Og på hvilken måte har NK vært viktig for deg 
og for fagfeltet?
Da jeg var nyutdanna fra Bergen og fortsettelse av 
verksteddrift på Haugen Keramikk i Namdalen i 1971, 
så sier det seg sjøl at vi måtte vente på NK. Vi visste jo 
om Landsforbundet Norsk Brukskunst i Oslo, men fra 
tida i Bergen hadde jeg ikke noe forhold til dette, så 
ved oppstart var vi rimelig aleine når det gjaldt til-
hørighet. Etter hvert flytta jeg til Trondheim, og når 
forhandlinger med staten, kunstneraksjon, nye orga-
nisasjonsformer osv. var i gang, var vi fire kunsthånd-
verkere i Sør-Trøndelag som skjønte at her var tida 
inne for oss yrkesaktive. Det tok ikke lange tida før vi 
var flere fra både Nord og Sør-Trøndelag. Viktig infor-
masjon strømma inn, og timelange møter kan huskes 
i en startfase av NK-Midt-Norge. Ei viktig tid hvor 
mye skjedde, og en informasjon og tilhørighet med 
kunsthåndverkere over hele landet. Når man har opp-
levd NK helt fra starten, og ikke minst ute i distriktet, 
er det klart at organisasjonen har betydd mye. Opp-
gaver skulle løses, utstillinger planlegges og admi-
nistreres, formidling innad og utad og ikke minst 
faglig påfyll og nytte av hverandre. Den store opp-
levelsen var jo også at det handla om økonomiske 
rammer som ikke hadde vært der før. Vi kunne plan-
legge og gjennomføre. Her må også kunstnersentre 
nevnes, og Trøndelag Senter for Samtidskunst for oss 
i Trøndelagsregionen. Kunstnersentrene i landets regi-
oner har med sine ansatte og sin kompetanse spilt en 
viktig rolle i mange sammenhenger. Det samme må 
også sies om Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i 
utstillingssammenhenger.
 Når jeg har nevnt økonomi, må vi ikke glemme 
at dette har ikke kommet av seg sjøl. Den tanken bør 

Kan du fortelle litt om utdannelsen din?
Jeg gikk på Røros Yrkesskole med kunstlinja i 1966–67, 
og det var et viktig år. Så ble det keramikken på Kunst-
skolen i Trondheim (seinere Kunstakademiet i Trond-
heim), og pila peika tydelig mot å bli keramiker. Jeg 
nevnte jordnære yrkesvalg, tja, keramiker var vel jord-
nært. Jeg gikk sammen med Anne Marie Hagerup, og 
da vi fikk å vite at vi kom inn på keramikklinja på 
Bergen Kunsthåndverkskole, dro vi like godt til Over-
halla i Namdalen for å starte keramikkverksted. Og 
det skal nevnes at vi hadde en start under meget gun-
stige forhold med god hjelp av familien Hagerup. Vi 
starta utdanninga vår med å ha eget verksted.
 Valg av kunsthåndverkskole ble Bergen, vurderte 
ikke Oslo, og med oppstart høsten 1968. Modenhets-
graden på en 18-årig elev har jeg i ettertid fundert på, 
men en gryende bevissthet om å protestere på mangt 
og mye lå langt framme. Og det ble gjort. Uten å gå i 
detalj kan jeg si at en del av oppgavene tok vi i egne 
hender og løste dem på en måte vi syntes var mere 
samfunnstjenlig. Tross trassige studenter, noen mer 
enn andre, skolen ga oss en mulighet, og mange kera-
mikere ble det av oss. Etter 2.-året hadde nesten hele 
klassen sommerjobb på vårt verksted i Namdalen, så 
her var det praktiske arbeidet i gang. 

Kan du si litt om din første større utstilling? Hva slags 
arbeider viste du?
Min første større separatutstilling må bli Surnadal 
Kunstforening i 1981. Det var første gang jeg brukte 
fotograf, og fikk laga både plakat og en folder i svart-
kvitt. Keramikken var bruksting, steingodsleire i van-
lig elektrisk brenning og noe i raku. Jeg hadde på dette 
tidspunkt verksted i Trondheim, Gruppe Ilsvika, hvor 
vi var flere kunsthåndverkere og billedkunstnere 
sammen, men med egne verksteder. Dette lå i et 
område av byen med mulighet for å bygge ovner uten-
dørs, noe som ga meg gode resultater i de åra som 
fulgte. Når jeg i dag ser på foto fra denne utstillinga, 
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tenkes i dag også. Gjennom vår organisasjon har noen til enhver tid vært våken 
og gjort en jobb. Spesielt vil jeg nevne stipendordningene (mer enn stipendutstill-
ing kommer inn under dette), og mine positive erfaringer. Statens Reisestipend 
i 1981 gjorde det mulig å delta på Symposium i Irland i 1982. En voldsom aktivi-
tet med et hundretalls keramikere, og her ble jeg introdusert for lavsalt-brenning, 
soda-raku. Dette var bra for mine arbeider da, og i 1983 ga det meg 3-årig arbeids-
stipend. Her hadde jeg muligheten til nye utfordringer, og ville teste mitt ståsted 
som keramiker i et større miljø. På 80-tallet var det i hovedsak fra WCC (World 
Craft Council) at jeg hadde informasjon om for eksempel konkurranseutstillinger 
i Europa. Jeg sendte inn til Faenza i Italia, og kom med i ’83 og ’84. Under «Salz-
brand» i Tyskland ’83 fikk jeg en spesialpris, og i Vallauris i Frankrike ’84 fikk jeg 
sølvmedalje. Mitt ståsted var testet! Det ble invitasjoner til utstillinger, men jeg 
hadde fått nok av skjemaveldet det var å hanskes med dette aleine. Jeg tok det 
som en lærerik etterutdanning, og en dose sjøltillit. Jeg nevner dette fordi jeg er 
glad på andres vegne for den utenlandssatsing som NK gjør i dag. For å delta og 
være kunsthåndverkere som hevder seg i et internasjonalt miljø. Store deler av 
min og andres yrkesaktivitet hadde ikke vært mulig uten NK! En annen viktig 
del er gode kollegaer gjennom alle år, og de siste 20 åra med flere verksteder i 
Klæbu.

Hvordan opplevde du kunsthåndverket som fagfelt da du var nyutdannet? 
Å starte keramikkverksted på tidlig 70-tall, var for meg å ri på en positiv bølge. 
Den bølgen var det flere som prøvde å utnytte, og for mange var håndlaga bra. 
Og det var det jo slettes ikke alltid! Husk – dette er lenge siden, og det poppa opp 
mye «håndlaga» i krokene.

Og hvordan opplever du kunsthåndverket som fagfelt i dag? 
Det gleder meg enormt å se kollegaer på min alder, og et tiår yngre, som har holdt 
seg trofast til sitt materiale og har en overbevisende modenhet. Som tar nye trinn 
innafor sitt materialvalg som gir gode resultater. I dag presenteres det en bredde 
i uttrykk som er verd å merke seg. Fagfeltet har mange glidende overganger, og 
det kan stilles mange spørsmål. Var det ikke store forandringer, var det ikke 
utvikling – og så spørs det hvilken vei utviklinga går. 

1. Jorun Kraft Mo, 1981. Foto: Sjur Fedje
2. Jorun Kraft Mo i Surnadal kunstforening, 1981. Foto: Sjur Fedje
3. Kjerringkraft i stiv kuling. Foto: Jorun Kraft Mo
    Alle foto gjengitt med tillatelse fra kunstneren
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Det var aldri flaut å jobbe med tekstil. Og vi jobbet 
mye.
 Jeg dro til Polen på statsstipend i 1974 og kom 
inn på kunstakademiet i Poznan. Der var Magdalena 
Abakanowicz professor og overordnet ideolog, hun 
styrte med fast hånd og en utilnærmelig autoritet.
 Det var krevende for en ung radikaler, men jeg 
vet at jeg lærte mye da.

Hva kan du fortelle om din første større utstilling, 
og hva slags arbeider du viste? 
Det var vel Kunstnerforbundet i 1982. Jeg spente opp 
en snor diagonalt gjennom to rom og hang opp mine 
tekstiler med klesklyper. Og fylte veggene med 
nattsvart erfaring fra Afrika. 
 Jeg hadde krysset Sahara på en lastebil året før 
og var full av overmot og overbevisning om at tekstil 
var viktigst av alt. Et overlevelsesmateriale. Til bruk 
og med uttrykk først og sist, i alle livets situasjoner.

Kan du fortelle om ditt forhold til Norske Kunst
håndverkere? På hvilken måte har NK vært viktig for 
deg og for fagfeltet?
NK ble min profesjonelle startgrop. Jeg kom hjem fra 
Polen i 1974, innredet et stofftrykkverksted på Frysja 
og meldte meg øyeblikkelig inn i NK. Der var det liv 
og røre den gangen. Kunstneraksjonen var på det mest 
intense, det var tett samarbeid og solidaritet på tvers 
av kunstnergruppene. Det passet meg bra. Jeg var (og 
er) feminist og sosialist. 
 Mona Prydz var styreleder i NK og forsto hva 
som måtte til. Hun redefinerte kunsthåndverket inn i 
det frie kunstfeltet og den sammenhengen der det 
hørte hjemme. Hun meldte oss på Kunstneraksjon -74. 
Det var fullt opprør mot brukskunsten og patriarkatet 
i Landsforbundet Norsk Brukskunst. Vi søkte frihet. 
Og politisk mening.
 Tre hovedmål sto øverst på lista: økonomisk 
vederlag for bruk, oppdrag og flere stipend, garantert 

Kan du fortelle om din praksis som tekstilkunstner? 
Hvordan vil du beskrive arbeidene dine? Og hva er 
du opptatt av tematisk og med hensyn til materiale?
Min praksis som kunstner følger to hovedspor. Et poli-
tisk/analytisk, et annet mer kunstteoretisk og analy-
tisk. Abstrakt. I noen tilfeller illusjonistisk i form av 
store tegninger. På tekstil. Av tekstil. Jeg både elsker 
og hater tekstil og det er et materiale jeg kan mye om 
– historisk, teknisk og kunstnerisk, det gir meg mot-
stand og utfordringer. Tekstil er mitt kunstneriske 
transportmiddel.
 
Kan du fortelle litt om bakgrunnen din? Hadde du 
noe forhold til kunsthåndverk da du vokste opp?
Jeg er bondedatter og var ute bestandig. På regnværs-
dager fikk vi være inne, og da satt vi ofte og tegnet med 
mor. Hun var tekstilutdannet på Statens kvinnelige 
industriskole, var «hjemmeværende» og vevde alt vi 
brukte i heimen. Jeg fikk tidlig bevissthet om kvalitet 
og et tekstilt verdispråk. Vi kalte det ikke kunst. Det 
var hverdag.

Kan du fortelle litt om utdannelsen din? 
Jeg ble sendt på landsgymnas med ambisjoner om å 
skulle bli noe fornuftig, begynte på jus og tok en liten 
runde med matematikk. Hoppet over på kunsthistorie 
og gjennomførte et grunnfag før jeg søkte på SHKS 
(KhiO), begynte der og avsluttet etter fire år på Tekstil. 
 Skolen var super for meg. Det var i 1969, midt i 
en brytningstid og politisk oppvåkning i miljøet. 
Arven fra Bauhaus var grunnleggende pedagogisk 
prinsipp på skolen. Hannah Ryggen og Synnøve Anker 
Aurdal var ledende skikkelser i tekstilkunsten. Brit 
Fuglevaag kom inn som ung, energisk og engasjert 
lærer, det var et internasjonalt sus over henne, med 
bakgrunn fra Warszawa, Madrid og Paris. Hun var 
antatt på Tekstilbiennalen i Lausanne og representerte 
helt nye mål og nye ideer. Etter hvert dukket også Gro 
Jessen opp og provoserte oss til å tenke kritisk.
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minsteinntekt til alle kvalifiserte, som et sikkerhetsnett. Fagpolitiske krav – og 
staten møtte oss etter hvert med forhandlinger. Det var fantastisk.
 Jeg ble kasta inn i dette arbeidet. Da Mona dro til Emiratene i 1976 var jeg 
nestleder i NK-styret og fikk vær så god å overta. Det ble en bratt læringskurve. 
Spennende og krevende. Vi sto sammen – som det het den gangen – og det var 
supert å jobbe med så mange flotte og inspirerende folk. På NK-siden vil jeg nevne 
Yngvild, Konrad, Terje, Toril, Gro, Rolf, Turid, Lisbet,1 kollegene på Frysja, i 
Bergen, i Kristiansand, pluss, pluss, pluss … Noen er borte, men de fleste jobber 
fremdeles for fullt. Fremdeles. 
 NK har betydd mye for fagfeltet. Samholdet var sterkt, og det fagpolitiske 
arbeidet ga etter hvert resultater. Det har selvsagt betydd mye for rekruttering, 
kunstnerisk utvikling og faglig nivå. Men uten Kunstneraksjonen? Ikke vet jeg. 
 Et bedre økonomisk grunnlag ga forutsigelighet og arbeidsro, det betydde 
mye da, det betyr mye nå. Men det kommer ikke av seg sjøl og varer ikke uten 
full oppmerksomhet og fortsatt kamp. Jeg er i fullt arbeid, takket være garanti-
inntekten, men i dag er jeg ikke medlem i NK. 

1 Yngvild Fagerheim, Konrad Mehus, 

  Terje Westfoss, Toril Bjorg, 

   Gro Jessen, Rolf Hansen, 

   Turid Juve, Lisbet Dæhlin

1. Breaking black 2012, Kunstnerforbundet i 2012, Høstutstillingen 2013, Lillehammer Kunstmuseum 2014
2. Fra atlelieret, Pink Madder Lake, 2010. Verket ble vist på Høstutstillingen i 2010
3. Meeting point 1999 i prosess, tilhører KODE Bergen
    Alle bilder tatt av kunstneren

Hvordan opplevde du kunsthåndverket som fagfelt da du var nyutdannet?
Som nyutdanna opprører opplevde jeg mye av kunsthåndverket som tradisjonelt 
og «tantete». Med kamp viljen på topp var jeg en av mange som trodde vi skulle 
og kunne revolusjonere alt. I ydmyk ettertanke vet jeg at vi støttet oss til tradisjon 
og kunnskap som hadde gått foran og lagt et annet, men helt nødvendig grunnlag.

Og hvordan opplever du kunsthåndverket som fagfelt i dag? 
Jeg prøver å se det utenfra og mener nok at det er like sammensatt nå som da. 
Nytenkende og samtidig tradisjonelt, vakkert, opprørende og provoserende, 
irriterende bra, av og til likegyldig. 
 Jeg er ikke opptatt av definisjonsproblematikken mot billedkunst. Tenker 
at verket alltid vil definere seg selv mot en eventuell kategori. Det er mye som 
ligner på kunst som ikke er det, vanskeligst – og mest interessant, er det når det 
som ikke ligner på kunst, virkelig er det.
 Fagfeltet kunsthåndverk – i alle avskygninger, er viktig, bl.a. fordi det bærer 
kunnskap, kvalitet og nødvendige spørsmål inn i en uviss fremtid. 
 Hovedutfordringen, mener jeg, ligger i økende kommersialisering og selv-
opptatthet, kuratorkonformitet og lukkede nettverk.
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Hva kan du fortelle om din praksis som kunsthånd
verker? Hvordan vil du beskrive arbeidene dine?
Ideen bestemmer materialer. Jeg har i hovedsak vært 
opptatt av to temaer, «fornyelse av tradisjon», som har 
sammenheng med min begeistring for tradisjon i 
materiale, bunad sølv, emalje og korpus. Det er en 
dialog mellom det som skjer internasjonalt og min 
tradisjon. Også fikk jeg tidlig en idé om å utrykke 
samfunnskritikk og politikk i smykker av sølv og gull.
Det er krevende å overleve som kunstner. Det krever 
vilje. I mange år kombinerte jeg kunsthåndverket med 
annet arbeid bl.a. som lærer og museumsbestyrer. Helt 
til garantiinntekten kom. Etter at jeg fikk GMI, har jeg 
vært kunsthåndverker på heltid. 

Kan du si noe om bakgrunnen din? 
Det var tilfeldig at jeg ble gullsmed. Skolen var ikke 
for meg. Jeg hatet skolen. Etter realskolen hadde jeg 
bare ett valg, yrkesskolen. Det er vel frekt å kalle det 
et valg; det var det eneste alternativet til gymnas. Jeg 
viste ikke hva yrkesskole var, men krysset av for tre 
alternativ: gullsmed, tanntekniker og fotograf. Det var 
høsten 1956.
 Jeg kom inn på gullsmed, og etter 14 dager var 
læring interessant og utfordrende. 
 Jeg er utdannet som gullsmed med håndverks-
brev og mesterbrev i 1967. Jeg var lærling i et tradisjo-
nelt gullsmedverksted i Trondheim i tre år og praksis 
til mesterbrev i Oslo i to år. På verkstedet laget vi alt, 
smykker i sølv og gull og det vi trengte: øreskruer, 
skyvekrøll, kulekrøll og sjanerer. Halvfabrikata var 
ukjent. Det var ingen kunstnerisk utdannelse, men 
teknisk ferdighetstrening. Det var en god skole, som 
jeg har hatt mye glede av senere. Kan man et fag godt, 
er det lettere å lære andre teknikker. Verktøy og tek-
nikk er en viktig del av kunsthåndverket.

Hadde du noe forhold til kunsthåndverk da du vok
ste opp?

Overhodet ikke. Det hang to reproduksjoner av Nico-
lay Astrup over sofaen og et Sæter-bilde i olje ved siden 
av. Far og mor arbeidet på kontor. Så hvor den ideen 
kom fra, det vet jeg ikke.

Hva kan du fortelle om utdannelsen din?
Samtidig med at jeg var gullsmedlærling gikk jeg på 
Trondheim Kunstskole (i dag Kunstakademiet i Trond-
heim). Den gang var Kunstskolen kveldsskole 3 timer 
hver kveld kl. 18–21. 
 Senere tok jeg Statens Lærerskole i Forming og 
Statens Kunstakademi som billedhugger. Jeg har ingen 
tradisjonell kunst- og håndverksutdanning. I søk-
nadskjemaer krysser jeg av feltet «annen utdannelse». 
Det var ingen plan. Det jeg visste, var at jeg ville 
arbeide for meg selv og ikke for andre.
 Akademiet var flott. Jeg har aldri opplevd en så 
engasjert lærer som Proff, Per Palle Storm. Han sa: 
«Du er her for å studere, kunst kan du gjøre etterpå.» 
Kanskje er jeg heldig som ikke er preget av skole og 
lærere i mitt eget felt?

Hvilke problemstillinger var viktige da du studerte?
På akademiet arbeidet vi bare etter levende modeller. 
Det var viktig å studere, forstå form, bevegelse og inn-
hold. Det var ikke noe snakk om konseptkunst eller 
modernisme. Det var hva jeg vil kalle klassisk kunst-
dannelse. Det lærte meg å se.
 
Hva vil du si om din første større utstilling?
Det var i Trondheim Brukskunstforening i 1967.

Hva slags arbeider viste du?
Smykker i sølv. Noen spede og letende forsøk på å 
fornye tradisjonen. Den gang var det utenkelig å lage 
smykker i noe annet enn gull og sølv. Første gangen 
jeg så smykker fremstilt av noe annet, av jern, plast, 
maling eller kobber, var i det amerikanske tidsskriftet 
Craft Horizon i ca. 1967. 

KONRAD 
MEHUS
FØDT: 1941
BOSATT: OSLO
MATERIALE: METALL
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Jeg har alltid ønsket meg en stor fagpolitisk organisa-
sjon, for alle skapende kunstnere, med komponister, 
forfattere, billedkunstnere, fotografer, kunsthåndver-
kere mm. En stor slagkraftig fagorganisasjon for kunst-
nere. Kunstfaglig kunne de ulike uttrykksformer 
arbeide hver for seg. I dag er vi små og sekteriske 
organisasjoner som ikke blir hørt.
 Også synes jeg dagens kunstutrykk er for teore-
tisk og preget av skole og datateknologi. Mange gode 
ideer, men lite salgbar kunst. Kunstutrykket er for 
selvopptatt. Har vi glemt publikum? 
 Jeg ønsker meg et stort faglig felles forum for 
alle kunsthåndverkere. Et «årsmøte» med foredrag, 
demonstrasjoner, workshop og kollegialt samvær. En 
årlig kunnskapsbase åpen for alle som arbeider med 
kunsthåndverk.
 Når det er sagt, så vil jeg si at NK er blitt en god 
organisasjon for meg personlig og faglig.

På hvilken måte har NK vært viktig for deg og for 
fagfeltet?
Det har vært en fagforening som arbeidet for å bedre 
mine økonomiske og faglige interesser som kunst-
håndverker. De fleste støtteordninger som vi nyter 
godt av i dag ble arbeidet frem i 70- og 80-årene. At 
jeg har levd et langt liv som kunsthåndverker skyldes 
gode støtteordninger. 
 Dessverre synes jeg det er liten interesse for fag-
politikk i dag, og det er synd fordi alene er vi ingenting 
når det gjelder. Å være mange er en styrke fagpolitisk. 
 Idag virker det som vi taper ordninger som ble 
fremforhandlet i 70- og 80-årene, f.eks. utsmykkings-
ordningen, innkjøpsordningene, kunstnersentrene og 
garantiinntekten. Å få GMI gjorde en ikke rik, men 
det gjorde det mulig å arbeide full tid som kunsthånd-
verker. Det er trist at vi har gitt opp garantiinntekten. 
Hendelsene siste året bekrefter det. Det er mye lettere 
for staten å regulere stipendiene.

Hvordan opplever du kunsthåndverket som fagfelt i 
dag?
Har alltid ment at bruk er en interessant kunstnerisk 
utfordring. Det øker vanskelighetsgraden ved det å 
skape. At det var så lite plass til brukspreget kunst-
håndverk i utsmykkingsordningen tror jeg har styrt 
utviklingen av kunsthåndverket. Utsmykking priori-
terer billeduttrykket.
 Jeg har hatt stor glede og nytte av det formid-
lingsapparatet som er utviklet i regi av Norske Kunst-
håndverkere, nasjonalt og internasjonalt. Der har NK 
gjort en god jobb for medlemmene.
 Men det er trist at det er så liten interesse for 
fagpolitikk. Medlemmenes økonomi er ikke blitt så 
mye bedre. Felleskap er styrke. Alene blir vi bare selv-
opptatte. Kanskje har det sammenheng med hvordan 
vi er organisert i distriktslag med delegater. Jeg tror 
det skaper lite interesse for fagpolitikk.

1. Kniv, 1991
2. Fattigmannsølv, 1993. Foto: Terje Agnalt
3. Argentina 81, 1981. Foto: Terje Agnalt
    Alle foto gjengitt med tillatelse fra kunstneren
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skape dialog mellom omgivelsene og menneskene 
arbeidene blir vist frem til.
 Måten jeg tilnærmer meg materialet er gjennom 
å se på egenskapene det tilføyer ideene jeg arbeider 
med. Glassets kvaliteter, som for meg består av evnen 
til å vise flere lag samtidig, skjørhet og styrke, har der-
for blitt det materialet som tiltrekker meg mest. Jeg er 
opptatt av livets forskjellige lag og flyktige øyeblikk, 

Kan du fortelle om din praksis som kunsthånd verker? 
Hvordan vil du beskrive arbeidene dine? Og hva er 
du opptatt av tematisk og med hensyn til materiale?
Jeg arbeider med skulpturer og installasjoner som 
reflekterer over menneskets tilstand og følelser. Ofte 
er det min egen kropp og følelsesmessige tilstand som 
danner utgangspunktet for disse undersøkelsene. I 
tillegg foretrekker jeg å arbeide stedsspesifikt og slik 

ÆSA
BJÖRK
FØDT: 1970
BOSATT: BERGEN 
MATERIALE: GLASS

grensen mellom mennesket og omgivelsene samt du -
aliteten mellom indre og ytre virkelighet. Alle disse 
observasjonene er noe jeg føler kan naturlig fremheves 
gjennom bruk av glass, som jeg så kombinerer gjerne 
med andre materialer og teknikker, som video og foto-
grafi. 

Fortell gjerne litt om bakgrunnen din: Hadde du noe 
forhold til kunsthåndverk da du vokste opp?
Jeg hadde et sterkt forhold til kunst generelt da jeg 
vokste opp. Jeg husker at en av fantasiene mine da jeg 
var liten var å kunne skape et kunstverk som hen-
vendte seg til alle sansene. Det har alltid vært vanskelig   
for meg å forstå hvorfor vi har behov for å kategorisere 
og sette kunstarter i bås. Samtidig ser jeg behovet for 
å sette fokus på visse kunstformer for å øke forståelsen 
og synliggjøre mulighetene de tilbyr. Jeg ser på 

kunsthåndverket som en viktig bidragsyter til økt 
materialforståelse og tror at det å kunne ta seg tid til 
å skape ting manuelt blir stadig viktigere i en digital 
og vir    tuell verden. Samtidig ser jeg krysningspunktet 
mellom disse to verdenene som et veldig spennende 
forskningsfelt.

Kan du si litt om utdannelsen din og hvorfor du 
valgte den?
Jeg tok både master- (1997) og bachelorgrad (1995) 
ved glassavdelingen ved Edinburgh College of Art i 
Skottland. I utgangspunktet var jeg mest interessert i 
skulpturavdelingen, men valgte til slutt glassavde-
lingen. Materialet fasinerte meg, og Edinburgh var et 
av få universiteter på den tiden som kunne gi meg 
mulighet til å lære om materialet og samtidig arbeide 
med det skulpturelt. I Edinburgh lærte vi på denne 
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tiden teknikker for bruk av arkitektonisk glass (bly-
glass), blåst og støpt glass, i tillegg til sliping og annen 
overflatebehandling. Som teknikk valgte jeg å fokusere 
på støpt glass. 
 I 1994 reiste jeg til UMPRUM Academy of Art, 
Architecture and Design i Praha som utvekslings-
student og studerte ved avdelingen til Vladimir Ko -
pecky. Studiene i Praha påvirket kraftig min retning 
som kunstner og åpnet en hel verden av muligheter. 
Jeg hadde alltid hatt som utgangspunkt å arbeide 
skulpturelt med glass, og Kopecky var en spydspiss 
internasjonalt når det gjaldt konseptuell utvikling og 
bruk av glass som skulpturelt materiale. 
 Senere har jeg tatt flere kurs ved Pilchuck Glass 
School i USA for å utvide min tekniske kunnskap samt 
komme i kontakt med og bli inspirert av noen av ver-
dens fremste glasskunstnere. 
 
Hvordan var skolen?
Bachelor ved ECA programmet varte 3–4 år avhengig 
av om man gjennomførte introduksjonsåret (Founda-
tions) på skolen eller ikke. Foundations var av veldig 
høy standard og gjorde det mulig for elevene å prøve 
seg på mange fag innen både design, kunsthåndverk 
og billedkunst. 2.-året måtte eleven velge en hovedav-
deling innen enten design eller kunst. I mitt tilfelle ble 
jeg definert som designelev kun på grunn av materi-
alvalget. Selv var jeg ikke i tvil om at jeg ønsket å 
arbeide med glass på en skulpturell måte. Dette førte 
selvfølgelig til en del utfordringer og gjorde at mine 
lærere anbefalte at jeg skulle reise til Praha som 
utvekslingsstudent. 
 Programmet i Praha på den tiden var veldig 
annerledes, det varte hele 6–7 år og kun 2 elever fikk 
plass i Kopecky sin klasse hvert år. Klassen besto av 
elever fra alle år samlet i en klasse hvor de delte både 
atelier og oppgaver. Hver dag begynte med akt-tegning 
som alle deltok i. Oppgavene var så definert med hen-
blikk til hvilke prosjekt klassen som helhet skulle delta 

i med individuelle arbeider. Da jeg var der, var opp-
gaven å bruke rommet til en gammel forlatt synagoge 
i utkanten av Praha til en utstilling /installasjon. Før 
jeg kom hadde de hatt prosjekter hvor de bl.a. tok i 
bruk en åpen park og et gammelt slott. Elevene jobbet 
hardt over lengre tid med konseptutvikling, og noen 
arbeider ble produsert ved glassfabrikker nord i landet. 
I klassen diskuterte gruppen hvordan man kan utvikle 
stedsspesifikke arbeider – og hvilke hensyn som må 
tas – i dette tilfellet var de historiske og religiøse hen-
syn ekstra viktig. Utstillingen i Synagogen besto til 
slutt av performance, installasjoner, tegninger og male-
rier i tillegg til et arbeid av Kopecky selv. Med andre 
ord satte professoren seg ikke utenfor gruppen, men 
deltok selv i prosjektet som både kunstner og veileder. 
Arbeidet jeg laget i synagogen ble til min første instal-
lasjon og la dialogen med Kopecky og elevene hans 
mye av grunnlaget for hvordan jeg tilnærmer meg 
bruk av rom og materialer.

Hvilke problemstillinger var viktige da du studerte?
Disse to programmene hadde veldig ulike fokus, og 
jeg er ikke i tvil om hvor jeg følte meg mest hjemme. 
Det å arbeide med glass som materiale som inntok 
rom og som skapte diskusjoner, tanker og følelser hos 
betrakteren, var uten tvil det jeg var mest tiltrukket av. 
I Praha ble materialet ikke tatt som en selvfølge, og i 
noen tilfeller ble ikke glass brukt i det hele tatt. Kope-
cky arbeidet ofte med glass på en måte som ble definert 
som stygt. Selv sa han at han betraktet seg som maler. 
Hvis man ser på måten han brukte rommet i arbeidene 
sine, kan man si at han er en maler hvor rommet er 
lerretet. Problemstillingene i programmet omhandlet 
bruk av rom, dialogen arbeidet hadde med omgivel-
sene og dets kunstneriske innhold.
 Begge skolene la stor vekt på individuell utvik-
ling, I Edinburgh lærte elevene grunnleggende teknik-
ker gjennom 2. og 3. år av bachelorprogrammet, men 
etter det ble det, som i Praha, stilt krav om selvstendig 

arbeid og utvikling. I Edinburgh la de større vekt på 
material-tekniske detaljer i diskusjoner rundt arbei-
dene, noe som ofte tok over i den tiden jeg var der. 
Samtidig var de veldig tidlig ute i forhold til det man 
kan kalle for «material exploration», noe kunstneren 
Keiko Mukaide sto i spissen for. Etter det jeg har opp-
levd fra Edinburgh og Praha er jeg overbevist om at 
det handler om bevissthet om valg av materialer og 
utforming koblet opp mot innholdet, der det ene er 
like viktig som den andre.

Kan du fortelle om din første større utstilling? Hva 
slags arbeider viste du, og hva slags tematikker jobbet 
du med?
Sommeren 1998 deltok jeg i to viktige utstillinger i 
Storbritannia, den ene var kuratert av Keiko Mukaide, 
som inviterte tidligere elever til å innta drivhusene i 
The Royal Botanic Gardens i Edinburgh med steds-
spesifikke installasjoner. Utstillingen het GLASS new 
frontiers in contemporary glass. Jeg valgte å støpe 42 
glasshamrer som ble hengt opp i det over 20 meter 
høye viktorianske palmehuset. Hamrene fikk sin egne 
latinske beskrivelse i likhet med andre planter og fikk 
tittelen Malleis Vitreis pro Domibus Vitreis, som over-
settes til Glass Hamre for Glass Hus og fremstilte ham-
rene som «incongruous fruit of self destruction» som 
refererte både til menneskets og glasshusets tvetydige 
tilstand.
 Den andre utstillingen jeg deltok i denne som-
meren het EMBODY Contemporary Sculptural Glass 
og fant sted i Northern Gallery for Contemporary Art 
i Sunderland. Dette var også en viktig utstilling av flere 
grunner. Northern Gallery var ikke kjent som et utstil-
lingssted for kunsthåndverk, men som et viktig forum 
og utstillingssted for samtidskunst. Dette var deres 
første utstilling av skulpturelle arbeider i glass. Utstil-
lingen ble arrangert i forbindelse med åpningen av The 
National Glass Centre i Sunderland.
 For utstillingen utviklet jeg et arbeid som bærer 

tittelen Last d’Vision. Arbeidet handler om eksperi-
mentene til den tyske vitenskapsmannen Willy Kühne 
som oppdaget funksjonen av rhodopsin eller visuell 
rødfarge i 1878 gjennom en serie av optografier, bilder 
som ble tatt med et levende øye. For å bevise at 
rhodopsin er lyssensitivt, akkurat som sølvet i en foto-
grafisk film, plasserte han en kanin med en pose over 
hodet foran ett gitret vindu. Han eksponerte kaninen 
til lyset, kuttet av hodet og skar ut øyet for så å frem-
kalle bildet fra kaninens øyebunn. Bildet viste det 
gitrete vinduet som en grov representasjon av lys og 
skygge, men allikevel godt gjenkjennelig.
 Installasjonen jeg lagde for EMBODY besto av 
glassskåler med fotooverførte bilder av «øyeblikk» 
hvor bildet også laget en skygge på gulvet. I tillegg 
besto installasjonen av to videoer laget i samarbeid 
med Jana Winderen av et nærbilde av øyet som ble 
prosjektert på gulvet og en glassvegg som gjorde hele 
området om til et slags laboratorium. Jeg beskrev 
arbeidet slik: «The story combined with the video ima-
ges of the eye remind me of the passing of time and 
summarized a feeling I so often have of linking the out-
side with the inside. The blinds of a blink, with the sur-
face of time and a vision which could be the last, the 
first, or the middle, stored in retinal bowls of glass.»

Kan du fortelle om ditt forhold til Norske Kunst
håndverkere? På hvilken måte har NK vært viktig for 
deg og for fagfeltet?
NK har vært viktig, og jeg føler meg trygg på at orga-
nisasjonen kjemper både for kunsthåndverkernes 
rettigheter og for å synliggjøre fagfeltet både nasjonalt 
og internasjonalt. Jeg oppfatter NK som en levende 
organisasjon som er åpen for dialog rundt prosjekter 
medlemmene foreslår. Jeg er takknemlig for all den 
støtten organisasjonen har gitt meg opp gjennom 
årene. Hvis jeg skulle nevne noen prosjekter som har 
vært spesielt viktige for meg personlig, vil jeg fram-
heve den støtten NK har gitt til S12 Galleri og Verk       sted 
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1. Fossil of Memory, Head V Embla, 1999. Foto: Pål Hoff
2. First Impression from the Measuring Device for Negative Space og SYN, på S12 Galleri og Verksted, Bergen 2014
3. Impression II, 2013. Foto: Lydia McCarthy
    Alle foto gjengitt med tillatelse fra kunstneren

i Bergen, spesielt den toårige støtten NK ga til å videre-
utvikle vårt gjestekunstnerprogram i perioden 2012 
og 2013. I tillegg til Pilchuck-stipendet, som gir 
norsk-bosatte kunstnere mulighet til å delta på kurs i 
Pilchuck og for Pilchuck å tilby en av sine topp-elever 
en residency i S12 hvert år. Ikke minst setter jeg pris 
på presentasjoner de har hatt av arbeidene mine både 
på trykk og digitalt. Utstillinger hvor jeg har fått vise 
arbeidene mine både i Oslo og Bergen og sist, men 
ikke minst arbeidsstipendene jeg har fått. Jeg benytter 
også anledningen til å takke styreleder Lise Stang Lund 
spesielt for hennes pågangsmot og innsats i kampen 
for å sette lys på kunstnernes levekår og sikre støtte fra 
norske myndigheter. 

Hvordan opplevde du kunsthåndverket som fagfelt 
da du var nyutdannet?
Da jeg flyttet til Bergen i 1998 husker jeg at jeg ble 
imponert over arbeidet NK gjorde, hvor profesjonelle 
og engasjerte de framsto. Jeg var derimot veldig i tvil 
om jeg tilhørte denne gruppen. Jeg så ikke på meg som 
kunsthåndverker, selv om jeg bruker mye glass i arbei-
dene mine. På den tiden var det ikke mange som arbei-
det med skulpturelt glass, og jeg følte meg ganske 
isolert. Jeg ble derimot snart klar over at NK ønsket å 
inkludere meg. Det vil si at jeg fikk tilbud om å stille 
ut både i Oslo og Bergen og ble introdusert med en 
profilartikkel i magasinet Kunsthåndverk. Det er 
interes sant å tenke på at kanskje var det mest i mitt 
eget hode at jeg på den tiden følte at for å være definert 
som kunsthåndverker så måtte jeg lage bruksgjen-
stander. Denne misforståelsen førte til at jeg i en peri-
ode deltok på markeder i Oslo og Bergen og søkte om 
å bli representert med arbeider i butikkene til Format. 
Kort sagt ble det ikke spesielt vellykket, og jeg fant ut 
at dersom jeg skulle utvikle arbeidene mine videre 
burde jeg fortsette å satse på større formater og det 
mer skulpturelle uttrykket jeg allerede lenge hadde 
vært opptatt av. 

Og hvordan opplever du kunsthåndverket som fagfelt 
i dag?
Jeg føler at kunsthåndverket har utviklet seg på en 
veldig interessant måte. I dagens samfunn og utdan-
ning er det en reell fare for å miste den fysiske kontak-
ten med materialet som kunsthåndverket ofte krever. 
Selv opplevde jeg gjennom perioden i Praha det at 
kunstneren/designeren ikke nødvendigvis var den som 
laget arbeidet selv, noe som var helt vanlig frem til 
60-tallet og begynnelsen av «The Studio Glass 
Movement» i USA. I forhold til utviklingen av glass 
som håndverk så tror jeg vi står overfor et veiskille. På 
den ene siden har asiatisk masseproduksjon tatt livet 
av mange av de tradisjonelle produksjonsstedene i 
Skandinavia. Utdanningen i hele skolesystemet har 
utviklet seg på en uheldig måte når det gjelder kreative 
fag. Nyskapingen som muligens kunne ha funnet sted 
både innenfor skolesystemet og industrien har vært 
begrenset og ført til at fabrikker stenges og kunnskap 
går tapt. Men det som samtidig skjer er at små aktører 
som brenner for fagfeltet og materialet setter i gang 
tiltak på eget initiativ. Mens tradisjonen i industrien 
gjerne har vært å tviholde på kunnskap og teknikker 
som patenterte eiendeler, så kan man se ett paradig-
meskifte i denne holdningen. Det å dele informasjon 
og samarbeide er etter min mening noe av det viktig-
ste man kan gjøre for å holde livet i og utvikle material 
kunnskap videre. Dette gjenspeiles i måten gjeste-
kunstnerordninger er begynt å tilknyttes in     du strien, 
og felles verksteder og «fab labs» søker å gjøre fasili-
teter tilgjengelige for flere. Som ett eksempel har jeg 
lyst å nevne en helt ny residency-ordning hos Corning 
Incorporated, hvor de åpner dørene «by invitation 
only» til Specialty Glass-avdelingen som står bak opp-
finnelser som Gorilla Glass, bl.a. Disse tiltakene i 
tillegg til de tiltakene enkeltpersoner står bak for å 
åpne fagfeltet og dele sin kunnskap skaper spennende 
og nyskapende kunst som vi alle, også NK, vil ha glede 
av i framtiden.
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hovedfagsoppgave som igjen ble min debututstilling i 
Ram galleri, Oslo i 1992. 
 Det ble det en del støy rundt utstillingen; publi-
kum var svært positive eller ekstremt negative, kunst-
industrimuseene i tillegg til andre offentlige og private 
institusjoner kjøpte alle flere verk til sine samlinger 
samtidig som tidsskriftet Kunsthåndverk kom med 
tidenes aller krasseste kritikk under overskriften Ikke 
dårlig nok. 
 Utstillingen, Electric Garden, var et iscenesatt 
rom og inneholdt en serie større brynje-lignende 
arbeid, smykker og hodepryd i eloksert aluminium. 
Prosjektet speilet min interesse knyttet til problemstil-
linger rundt identitet, om utfordringer av tradisjoner, 
sosiale og kulturelle sannheter i en omskiftelig verden. 
 Dette er store og allmenngyldige temaer som 
oppleves som stadig mer aktuelle og er derfor noe jeg 
har fortsatt å befatte meg med gjennom hele mitt 
kunstnerskap fra diplomarbeidet i 1989 og fram til i 
dag.

Kan du fortelle litt mer om din praksis som kunst
håndverker?
Min bakgrunn er smykkekunst, det er ut ifra denne 
plattformen jeg har beveget meg i verden, ut i et større 
landskap. Jeg har imidlertid ikke sett det som min 
oppgave å kun skulle operere innenfor et avgrenset 
eller strengt definert kunstfelt, men har gjennom disse 
30 årene aktivt oppsøkt og vært i befatning med ulike 
områder innenfor kunsthåndverket, design og billed-
kunsten, både som utøvende kunstner og som kurator. 
 I kunsthåndverket ligger mitt interesseområde 
i det meningsbærende objektet, hvorvidt det dreier seg 
om tre, metall, tekstil eller keramikk. Vi lever omgitt 
av objekter: ting vi verdsetter, ting vi attrår, elsker eller 
hater, ting som inngir trygghet eller frykt osv. Objek-
tet har et potensial som utgangspunkt i det å konstru-
ere mening; for meg er det er et løfte om fortellingen.

Kan du fortelle litt om utdannelsen din? 
Etter å ha tatt svennebrev som gullarbeider begynte 
jeg i 1985 på Statens Håndverks- og Kunstindustri-
skole, avdeling Metall. Studiene ved institusjonen var 
på denne tiden ikke videre teoritunge, og de inneholdt 
heller ingen særlig vektlegging med hensyn til kon-
tekstualisering. Bortsett fra et veldig bra kunsthistorie- 
program ved Fredrik Wildhagen var undervisningen 
bygget opp rundt en serie teknisk/praktiske kurs og 
workshops. 

Hvilke problemstillinger var viktige da du studerte?
Både metallavdelingen ved Roar Høyland og Christian 
Gaudernack og et lite, men svært aktivt norsk smykke-
kunstmiljø søkte et større internasjonalt nettverk, og 
i en periode ble flere internasjonalt anerkjente kunst-
nere som for eksempel amerikanske Marjorie Schick 
og britisk-baserte James Evans invitert til institusjonen 
som gjestelærere. Evans underviste ved Epsom School 
of Art sør for London (nå University of the Creative 
Arts) som på dette tidspunkt hadde en hel rekke – for 
meg – forbilder i form av svært etablerte smykkekunst-
nere i sin undervisning. James inviterte meg over til 
Epsom som research-student for et år. På mange måter 
ble oppholdet et veiskille for meg, og etter å ha retur-
nert til Oslo for å fullføre min diplom valgte jeg som-
meren 1989 å flytte tilbake til London og etablere meg 
med studio mens jeg samtidig fortsatte min utdannelse 
med hovedfag ved kunsthøgskolen i Oslo.

Fortell gjerne litt om din første større utstilling: Hva 
slags arbeider viste du og hva slags tematikker jobbet 
du med?
I London ble jeg eksponert for et utvidet fagfelt, og 
som smykkekunstner samarbeidet jeg både med bil-
ledkunstnere og kunsthåndverkere i tillegg til å invol-
vere meg i en rekke prosjekt innen musikk, dans, 
teater og mote. Erfaringene herifra førte til min 
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1. It’s a boring day II, 2006. Foto: Lars Sture
2. Spectacular Event, People Like Us, 2008. Foto: Thomas Tveter
3. Spectacular Event, People Like Us, 2008. Foto: Thomas Tveter
4. We Are Ours Now, 2008. Foto: Thomas Tveter
5. It’s A Boring Day, 2006. Foto: Øystein Thorvaldsen
6. It’s A Boring Day, 2006. Foto: Øystein Thorvaldsen
    Alle foto gjengitt med tillatelse fra kunstneren
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å omgi seg med bevisste, gjennomtenkte omgivelser 
og kvalitet i materialer og utførelse. Håndarbeidet var 
en naturlig del av min oppvekst, og fra jeg var ganske 
liten har jeg strikket, heklet, brodert og sydd. Allerede 
der oppsto min interesse for mønsteret og fasina sjonen 
for alle mulighetene som finnes i gjentakelsen av enkle 
formelementer.
 
Kan du fortelle litt om utdannelsen din? 
Jeg har utdanning fra SHKS, Institutt for tekstil, av de-
ling stofftrykk, og tok hovedfag med hovedfagsopp-
gaven «Dynamisk repetisjon» i 1992. Etter å ha forsøkt 
tryggere veivalg som blant annet lærerutdanning, førte 
et skapende uttrykksbehov meg etter hvert i retning 
av å søke en kunstutdanning. Valget på tekstil var nok 
preget av at det var et materiale jeg kjente godt. Pro-
blemstillingene under studiet var mye knyttet til tekstil 
som selvstendig uttrykksmedium og dets selvbærende 
prinsipper. SHKS var i denne perioden i en omstill-
ings fase fra diplomstudium til hovedfagsstudium, og 
kullet     mitt var blant de første som tok hovedfags-
eksamen. Skolen var i oppstartsfasen med å bygge opp 
et kunstteoretisk fundament i studiet og bar preg av 
mye famling, prøving og feiling. Jeg startet utdann-
ingen    forholdsvis sent og hadde trygghet til å arbeide 
selvstendig med mine utforskinger som knyttet seg 
mer til mønster og system enn til materialet tekstil.

Kan du fortelle om din første større utstilling? Hva 
slags arbeider viste du?
Utstillingen «METER» på Trøndelag Kunstnersenter 
i 1994 var min store debut på kunstscenen, hvor kunst-
nere fra ulike disipliner, billedkunstnere, kunsthånd-
verkere, forfattere og musikere deltok. Utstill ing en var 
kuratert av Elisabeth Haarr og hadde fokus på formens 
nødvendighet, formen som premiss for idé og uttrykk. 
Jeg flyttet tilbake til Trondheim rett etter ferdig hoved-
fag i 1992, og kjente ingen fra kunstmiljøet i Trond-
heim på den tiden, så det var en stor opplevelse å bli 

Kan du fortelle litt om din praksis som kunsthåndver
ker? Hvordan vil du beskrive arbeidene dine? Og hva 
er du opptatt av tematisk og med hensyn til materiale?
Jeg har min bakgrunn fra tekstilkunst og har gjennom 
hele mitt kunstnerskap arbeidet med systemer for 
mønsterdannelse, med utgangspunkt i repetisjon av 
moduler og geometriske former. Jeg startet med 
stofftrykk og trykkeblokka som utgangspunkt for 
mønsterbygging. Alle mulighetene som ligger i et 
enkelt utgangspunkt utforsket jeg i mitt hovedfags-
arbeid ved SHKS, «Dynamisk repetisjon», alt med 
utgangspunkt i et formelement. Etter hvert har jeg 
undersøkt dette i ulike materialer og teknikker, i to- og 
tredimensjonal form. Jeg har også utforsket det monu-
mentale formatet gjennom store, bygningsintegrerte 
prosjekter. Interaksjon og farge er sentrale elementer 
i min kunst. Jeg arbeider gjerne med virkemidler som 
lys, skygge og farge for å skape varierende opplevelser 
i interaksjon med omgivelsene, lyset og menneskene. 
Tvetydighet skjer gjennom perseptuelle og optiske 
effekter, og manipulerer betrakterens oppfatning. Jeg 
er opptatt av visuelle fenomener, og ønsker å utfordre 
betrakteren i forhold til perseptuelle, sansemessige 
opplevelser. 

Kan du fortelle litt om din bakgrunn? Hadde du noe 
forhold til kunsthåndverk da du vokste opp?
Jeg kommer fra en familie uten noen direkte kunst-
nerbakgrunn, men med en mor med sterk og selvsten-
dig estetisk sans. Det har nok vært med på å oppøve 
min estetiske bevissthet omkring betydningen det har 
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invitert med på utstilling av dette formatet og å oppnå 
anerkjennelse for det jeg jobbet med. Utstillingens 
tema knyttet seg direkte til min måte å jobbe på, og 
det var naturlig å videreutvikle tematikken fra hoved-
fagsarbeidet. Til utstillingen laget jeg tre store 
stofftrykkarbeider, Metron I – III, hvor jeg utforsket 
rytme og repetisjon gjennom fargeforskyvning og 
overlapping. To av verkene ble innkjøpt til offentlige 
samlinger.

På hvilken måte har NK vært viktig for deg og for 
fagfeltet?
NK har hele tiden vært mitt naturlige valg som fag-
organisasjon. Jeg er også fagorganisert i NBK gjennom 
Norske Tekstilkunstnere, men har alltid følt sterkest 
tilhørighet til NK. Jeg har alltid vært opptatt av kunst-
håndverkets egne kvaliteter, og gjennom NK har jeg 
også fått anledning til å være med på å utvikle fag feltet. 
Jeg var kurator for Hverdagsliv / Everyday Life, NK 
Midt-Norges landsdelsutstilling i 2007 på Norden-
fjeldske Kunstindustrimuseum, hvor vi var opptatt av 
å løfte fram de særegne kvalitetene ved kunsthånd-
verket, og utvikle den teoretiske diskursen omkring 
faget. Jag har også sittet i NK-styret, hvor jeg var sær-
lig engasjert i kunstfaglige forhold. 

Hvordan opplevde du kunsthåndverket som fagfelt 
da du var nyutdannet?
Kunsthåndverk hadde mange sterke utøvere på 80- og 
90-tallet, og mange viktige og f lotte verk innen 
kunsthåndverksfeltet ble skapt i denne perioden. På 
mange måter var dette en tid full av selvtillit, men 
var preget av at den manglet en kunstteoretisk platt-
form og diskurs. Kunsthåndverket har alltid blitt 
sammenlignet med billedkunsten, og kunsthåndver-
kere har følt på en manglende anerkjennelse. Kunst-
håndverket bar i en periode preg av å bevege seg vekk 
fra det material- og håndverksmessige. Det var mange 
diskusjoner om hva slags grep som best styrker faget 

og om kunst håndverket som begrep var godt og hen-
siktsmessig. Utdanningsinstitusjonene fjernet kunst-
håndverk som begrep.

Og hvordan opplever du kunsthåndverket som fagfelt 
i dag? 
Jeg opplever kunsthåndverket i dag som et vitalt og 
visuelt kraftfullt fagfelt full av selvtillit og med frem-
tiden på sin side. Jeg mener det er avgjørende at Nor-
ske Kunsthåndverkere har jobbet målrettet med å 
utvikle og styrke fagfeltet. NK har bygget en solid 
infrastruktur gjennom gode visningsarenaer for kunst-
håndverk med Årsutstillingen, Temautstillinger og 
Galleri FORMAT og KRAFT, samt utenlandssatsingen 
gjennom Norwegian Crafts. Vi ser at KhiO har tatt inn 
begrepet håndverk igjen, avdeling Kunstfag har nå fått 
navnet Kunst og håndverk. Dette kan etter min mening 
også sees som et resultat av en strategisk satsning av 
NK, hvor det er arbeidet målbevisst og kontinuerlig 
med å styrke faget, bygge opp nettverk og ha god 
dialog med utdanningsinstitusjonene, for å sikre 
rekruttering til faget og ikke minst sørge for at kunst-
              håndverksfaget alltid er i utvikling.

1. Shifting - Yellow & Cyan
2. Verdalsøra skole
3. Norges Bank
    Alle foto gjengitt med tillatelse fra kunstneren
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gjaldt dette arbeidet, men det var knyttet stor opp-
merksomhet til å kunne mange teknikker og å utføre 
det med presisjon, ferdighets- og erfaringskunnskap 
jeg senere kunne gjenkjenne i kunsthåndverket. Tek-
stiler har alltid hatt en vital tilstedeværelse i mitt liv. 
Senere har jeg jo sett at deres lag av sosiale, kulturelle 
og historiske assosiasjoner gir dem en autentisitet som 
gjør at de fester seg i hukommelsen med lukt, grep og 
bilde. På sitt beste har stoff en sensualitet og evne til 
å forføre som overrasker meg igjen og igjen.

Kan du fortelle litt om utdannelsen din og hvorfor 
du valgte den? 
Som mange har jeg realskole og gymnas, latin artium 
ved Grefsen Realskole og Gymnas i Oslo. Kanskje kan 
valg av latin som hovedfag allerede da leses som en 
interesse for språk, historie, kultur, kunst (gresk og 
romersk kunsthistorie var en del av faget), strukturer 
og sammenhenger. Jeg var glad i å arbeide i tekstile 
materialer og teknikker, og etter endt gymnas tok jeg 
videre utdannelse ved Oslo Husflidsskole, ettårig vev. 
Et mellomår som vever hos Elise Jakhelln, hvor jeg 
lagde håndvevde møbelstoffer, styrket interessen for 
veven, og jeg gikk videre til Kunsthåndverksskolen i 
Bergen, treårig grunnfag tekstil i 1974–77. Jeg tok så 
en Postgraduate ved Croydon College of Art and 
Technology i London.

Hvordan var skolen? Og hvilke problemstillinger var 
viktige da du studerte?
Kunsthåndverksskolen i Bergen var en tro «Bauhaus-
skole» med stort engasjement og felleskap mellom 
studenter og lærere. Det var også en åpen skole hvor 
vi arbeidet på skolen alltid, 24/7, og hvor studentenes 
aktivitet, meninger og påvirkning fikk konsekvenser. 
Med en oppstart i 1974, høsten Kunstneraksjonen fant 
sted, sier det seg selv at den fagpolitiske bevisstheten 
kom til å farge mine studieår i Bergen sterkt. Vi hadde 
stor tro på at vi kunne endre forholdene for egen 

Kan du fortelle om din praksis som kunsthåndver
ker? Hvordan vil du beskrive arbeidene dine?
Jeg arbeider med todimensjonale arbeider i vev i en 
tradisjon med referanser til tekstil arv – både bruks-
stoffer, åkler og billedtepper. Fra en praksis som hånd-
vever, arbeider jeg i dag digitalt og får arbeidene mine 
produsert på store industrivevstoler. Jeg ser på dette 
som et utvidet verksted, hvor redskapen har endret 
seg, men hvor jeg alltid er til stede og tar alle valg som 
skal tas. Dette gjelder også når jeg arbeider med andre 
materialer, som stein og glass og metall. Den kunst-
neriske prosessen er den samme, men forholdene 
rundt det å lage må nødvendigvis endre seg når steds-
spesifikke og arkitektoniske prosjekter krever det.

Hva er du opptatt av med hensyn til tema og mate
riale?
Den mønstrete flaten er en alltid tilbakevendende 
arena for uttrykk, hvor jeg abstraherer tanker og ideer, 
teoretisk og følelsesmessig. Mønster og strukturer har 
vært gjennomgående i alle mine arbeider, og som flat-
vever har jeg vært underlagt vevens gitte repetisjoner 
og geometriske og rettvinklete konstruksjonsprin-
sipper. I dag, hvor mye av mitt underlag er fotografisk 
bearbeidete bilder, er det fremdeles mønster og struk-
turer jeg ser og orienterer meg etter, både de lesbare 
og de som ikke er så lette å få øye på. Utfordringen er å 
gi innhold til teknikken og stofflighet til flaten, å skape 
arbeider med estetisk og sterk taktil tilstedeværelse 
som samtidig kan ha en intellektuell dimensjon.

Fortell gjerne litt om bakgrunnen din: Hadde du noe 
forhold til kunsthåndverk da du vokste opp? 
Jeg har alltid hatt et sterkt forhold til «det å lage»: Som 
jente lærte jeg tidlig mange tekstile teknikker og likte 
å arbeide med disse. Det var en sterk tradisjon i min 
familie at kvinner bedrev håndarbeid av alle slag, fra 
å lage klær og brukstekstiler til små nupperelleduker. 
Vi snakket ikke om kunst eller kunsthåndverk når det 
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Kan du fortelle om din første større utstilling? Hva 
slags arbeider viste du? 
Min første presentasjon fant sted i 1983, hvor jeg stilte 
ut sammen med keramiker Ole Lislerud i Vestlandske 
Kunstindustrimuseum i Bergen. Jeg viste åtte små 
vevde tepper med bladmotiver, plukket i toskillstek-
nikk, en teknikk som ga meg muligheten til tydelige 
organiske linjer og mønster i flatveven og et billedlig 
uttrykk på tvers av flaten. I årene som kom gjorde jeg 
flere utsmykkinger med abstraherte mønstermotiver. 
Et arbeid i denne perioden var teppet Seil til St. Mag-
nuskatedralen i 1987, en gave fra Hordaland Fylke til 
vennskapsfylket Orknøyene og katedralens 850-års-
jubileum. Keltisk ornamentikk og ornamenter fra 
vikingtiden ble brukt som geografiske og historiske 
referanser sammen med formen på et gammelt seil.
 Men arbeidet med plukketeknikkene og de visu-
elle mønsterkodene var tidkrevende, og farge og mate-
riale føltes til tider «pakket» bort, skjult på baksiden. 
Jeg utviklet derfor parallelt et uttrykk hvor materiale 
og farge skulle være bærende i uttrykket. Dette viste 
jeg på min første rene separatutstilling i 1990, som fant 
sted i Kunstnerforbundet i Oslo. Utstillingen, som jeg 

kunsthåndverksutdanning, noe jeg mener vi gjorde.
 Kunstneraksjonen, bruddet med brukskunst-
bevegelsen og opprettelsen av NK i 1975, ga oss en 
identitet som blivende kunsthåndverkere allerede fra 
tidlig i studiet. Vi var sterkt innstilte på at vi skulle ha 
med oss et fag som vi skulle kunne leve av. Grundig 
kjennskap til material og teknikk var derfor viktig, og 
ikke minst at vi skulle kunne sette opp studiopraksis 
nesten hvor som helst. Med andre ord, utførelse skulle 
lett la seg løse, og Ulla Cyrus-vevstolen ble bestilt alle-
rede som student. Politisk aktualitet, kvinnekamp og 
fagpolitisk statement var et krav vi påla oss selv. En 
annen sterk påvirkning var de internasjonale tenden-
sene i tekstilkunsten: Ved siden av de mer tradisjonelle 
«billedteppene» kom den skulturelle og arkitektoniske 
tekstilkunsten med et uttrykk fra Øst-Europa og et 
annet fra Amerika, påvirket av forskjellig materialbruk 
og etterkrigstidens sosiale politikk. Den internasjonale 
Lausanne Biennalen (1962–1995) var et viktig omdrei-
ningspunkt, og den nordiske tekstiltriennalen oppsto 
på 70-tallet. Kunsthåndverket som selvstendig fri 
kunstform ble testet ut, og både bruks-, objekt- og 
bildeaspektet var inkludert.
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ord, referanser og sammenhenger og bidro til den 
kontekstualiseringen faget trengte og som er så viktig 
i dag.

Hvordan opplevde du kunsthåndverket som fagfelt 
da du var nyutdannet?
Da NK ble opprettet i 1975, ble vi under utdanning 
B-medlemmer og deltok aktivt i NK Bergen. Over-
gangen fra studietid til nyutdannet var derfor ganske 
så umerkelig organisasjonsmessig. Vi var allerede med. 
Fagfeltet var åpent, og Kunsthåndverkernes Årsutstil-
ling ble det store målet, sammen med Stipendut-
stillinga, som skulle bekrefte oss og gi oss mulighet til 
videre arbeid. 

Hvordan opplever du kunsthåndverket som fagfelt i 
dag? 
Kunsthåndverket har i stor grad endret seg. Fra å være 
verk hvor «materialets iboende egenskaper!» skulle 
folde seg ut i hele sin prakt og realiseres fra idé til 
ferdig arbeid i eget verksted, ser vi i dag et kunsthånd-
verk som i stor grad kommenterer egen tilblivelse, 
kultur og historie og hvor grensene for materiale og 
produksjon er åpne. Faggruppene har hatt en noe ulik 
utvikling hva begrepet kunsthåndverk gjelder, og dette 
henger sammen med hvordan fagene står utenfor 
Norge. Det kunsthåndverket jeg opplevde på 70- og 
80-tallet finner jeg i dag igjen ute i Europa hos desig-
nere som arbeider konseptuelt og i små serier. 
 Samtidig registrerer jeg at materialet står sterkt. 
Det tekstile uttrykket som jeg er opptatt av, er godt 
representert på kunstscenen. Tradisjonen med å mate-
rialisere og visualisere levd liv fortsetter. Utfordringen 
framover vil bli både i utdannelse og profesjonell prak-
sis å forstå og prioritere hvilke ressurser som trengs 
for å møte det komplekse uttrykket som godt kunst-
håndverk faktisk representerer – den tidkrevende 
prosessen det er å la tanken møte materialet i presis 
utførelse.  

kalte Variasjon over to skaft, var en undersøkelse av 
stoffers flate, farge og strukturer, – hvilke muligheter 
som kunne hentes ut fra samme renning og den 
enkleste bindingen i vev, toskaft. Arbeidene var store 
stofflige og skulpturelle draperier hvor referansen 
skulle være til det grunnleggende vevde tekstile stoffet, 
metervaren, generøsiteten og verdien i mengden av 
dette materialet som er en så stor felles arv. Konseptet 
var stoff, dets fysiske tilkomst og materialitet og en 
klar konsekvens eller motsats til de teknisk konstruerte 
mønstermotivene.

Kan du fortelle om ditt forhold til Norske Kunst
håndverkere? På hvilken måte har NK vært viktig for 
deg og for fagfeltet?
NK har fulgt meg fra starten av egen profesjonell prak-
sis. Tilhørigheten og entusiasmen som jeg opplevde 
på 70-tallet fortsatte, solidaritet og felles innsats for 
felles resultater var viktig for egen identitet som kunst-
håndverker. Synlighet var og er viktig. Verkstedut-
salgene hadde allerede eksistert som visnings- og 
salgssteder lenge, men i Bergen ble opprettelsen av 
eget NK-galleri vesentlig, også med tanke på inn-
gang en til og samarbeidet med Billedkunstnerne i 
Bergen og samlokaliseringen i Hordaland Kunstner-
senter noen år senere, et samarbeid hvor kunsthånd-
verkerne og billedkunstnerne udramatisk delte 
ressurser og sågar produserte utstillinger sammen. 
Siden jeg hovedsakelig arbeidet med utsmykkingsar-
beider og unika til utstillinger, trakk jeg meg tidlig fra 
verkstedutsalgene. Som leder av HKS 1984–86 ble 
utsmykkingspolitikk en formidlingsarena, og kunst-
håndverkerne skulle være inkludert. Kunsthistoriker 
Jorunn Veiteberg, som da var ansvarlig for billedkunst-
utstillingene på HKS, skulle senere komme til å bli en 
vesentlig person innenfor kunsthåndverket og min 
referanseverden, først i ti år som redaktør for bladet 
Kunsthåndverk og senere også som kollega ved Kunst-
høgskolen i Bergen. Vi lagde arbeidene, og hun ga oss 

1. Stoff til Mønster, Mønster til Stoff, Kunstnerforbundet 2007 / Produksjon Tilburg
2. Jacquardknuter Gul, 2010, detalj. Fra serien Jacquardfortellinger 2007–2011
3. Konkurranseutkast til Universitetets nye Aula i Bergen, under produksjon, ferdigstilles juli 2015
4. Hinder, 1992, detalj. Tilhører KODE Bergen 
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jobber mest med keramikk, men benytter også tekstil, 
glassfiber, readymades m.m. 
 På masterstudiet (2009–11) fordypet jeg meg i 
de stadig mer utviskede skillelinjene mellom det natur-
lige og det kunstige, og jobbet med fiktive forandringer 
i de menneskeskapte urbane konstruksjoner. Bygge-
tekniske strukturer fikk autonome kvaliteter som om 
de var levende organismer. 
 Det å gi et inntrykk av noe uforutsigbart og 
muligens ukontrollerbart i våre bygde omgivelser er 

Kan du fortelle litt om din praksis som kunsthånd
verker? Hvordan vil du beskrive arbeidene dine? Og 
hva er du opptatt av tematisk og når det gjelder mate
riale?
Arbeidene mine er vanligvis stedspesifikke romlige 
installasjoner. De kan være små og vanskelige å opp-
dage, eller store og svært tilstedeværende. Uttrykk og 
materialbruk varierer avhengig av kontekst og hva jeg 
vil snakke om. De har et innhold som er førende, og 
er som oftest utviklet for stedet hvor de stilles ut. Jeg 

LILLIAN 
TØRLEN

forsto verdien av det, så var jeg omgitt av gode objek-
ter, og ideen om at man kan lage ting. Vi hadde jo også 
sløyd, håndarbeid og keramikk på barneskolen, men 
det var for det meste lett tilgjengelige hobbyer som 
tegning og maling jeg drev på med selv.

Kan du fortelle litt om utdannelsen din? Hvordan var 
skolen? 
Jeg har tatt utdanningen min forskjellige steder – 
kunstskole i Ålesund, bachelor og diverse kurs i Lon-
don og master i Oslo.
 Kunstskolen i Ålesund tilbydde et godt og lite 
miljø med engasjerte lærere, og jeg fikk endelig lære 
ting jeg var interessert i. Det viktige for meg var å få 
kunnskap om forskjellige teknikker og materialer – og 
hvordan skape ting og uttrykke seg visuelt.
 Videre valgte jeg å ta bachelor på Central St 
Martins College of Art and Design i London. Der stu-
derte jeg på en nyopprettet linje som het Art and 

en tematikk som går igjen i mine arbeider. Likevel er 
det stedet hvor verket skal eksistere som ofte er av -
gjørende for hva det skal handle om. Det kan være en 
kommentar eller et blikk på den romlige virkeligheten, 
stedets historie, bruk eller opplevelsen av det. Verkene 
antyder gjerne en historie – eller «chain of events» – og 
beskueren blir invitert til å gjøre sin egen tolkning av 
hendelsesforløpet. 

Kan du fortelle litt om din bakgrunn? Hadde du noe 
forhold til kunsthåndverk da du vokste opp?
Jeg vokste opp på en liten øy i en fjord i Ålesund kom-
mune, og hadde egentlig ikke noe bevisst forhold til 
kunsthåndverk. Likevel så var jeg omgitt av håndverk 
i form av kobberkjeler, bruksgjenstander i keramikk, 
trearbeider – ting som er formet av hender. I tillegg 
hadde min mor drevet med rosemaling så der var 
rosemalte tiner og fat, og hun sydde klær selv. Mormor 
hekla duker. Så selv om jeg ikke var bevisst på det eller 
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Design. Grunnen til at jeg valgte denne linjen var at 
det var veldig åpent for å jobbe med forskjellige typer 
prosjekt, og at man i teorien kunne bevege seg mellom 
forskjellige avdelinger og jobbe med forskjellige mate-
rialer. Det største fokuset var på utvikling av ideer og 
å jobbe med konsept. Ofte var dette med utgangspunkt 
i spesifikke oppgaver og/eller steder. Det viktigste var 
ikke nødvendigvis å løse oppgavene, men heller å 
respondere på dem og finne sitt eget blikk og egen 
stemme. Arbeidet resulterte i film, foto, produktde-
sign, små objekter/skulpturer m.m.
 Etter endt bachelor tok jeg forskjellige deltids-
kurs i keramikk og metall for å lære mer om materia-
ler og teknikker, samtidig som jeg blant annet jobbet 
som rekvisittmaker. Jeg hadde behov for å jobbe med 
eget skapende arbeid, og kursene ga meg et miljø, 
muligheten til å utvikle meg faglig, samt et fysisk sted 
å jobbe på i en tid hvor jeg ikke hadde muligheten til 
å ha eget atelier. Først ni år senere bestemte jeg meg 
for å ta master.
 Noe av det viktigste for meg var å kunne formgi 
med materialer, og jeg valgte derfor kunstfag på Kunst-
høgskolen i Oslo. Da jeg begynte på master kunstfag 
ble jeg plutselig veldig usikker på hva jeg hadde gått 
til. Det å lage bruksgjenstander var blant annet mye 
mindre akseptert enn hva jeg hadde forventet. Etter 
åtte år i London var jeg helt utenfor de faglige disku-
sjonene som foregikk her hjemme – kunsthåndverk 
som begrep og fagfelt var relativt ukjent for meg. Det 
tok meg en god stund å orientere meg i landskapet, og 
ikke minst prøve å plassere meg selv i det.
 I begynnelsen var ikke jeg knyttet til noen spe-
siell avdeling på Khio, men valgte etter hvert å ha 
arbeidsplass på keramikkavdelingen. Det at man var 
tilknyttet keramikkavdelingen betydde likevel ikke at 
man måtte forholde seg utelukkende til leire som 
materiale. For min del var dette avgjørende for kunst-
nerskapet mitt. Jeg valgte utdannelsen fordi jeg hadde 
en genuin interesse for materialene, men tanke godset 

jeg hadde med meg fra London gjorde at materialet 
falt vekk som hovedfokus og ble underordnet ideen. 

Kan du fortelle om din første større utstilling? Hva 
slags arbeider viste du, og hva slags tematikker jobbet 
du med?
Min første separatutstilling i Møre og Romsdal Kunst-
senter i år er vel egentlig min første større utstilling, 
men jeg velger likevel å trekke frem In the Margins of 
Our Minds i Dublin i september 2014. Selv om det ikke 
var en separatutstilling, så føltes den stor på grunn av 
av synlighet/offentlighet og størrelse (i den mening at 
mitt bidrag/verk bredte seg utover et større område), 
og at utstillingen i sin helhet var et veldig godt prosjekt 
som la til rette for en god prosess. Utstillingen var i 
regi av Norwegian Crafts, og jeg var en av tre kunst-
nere som var invitert til å gjøre et stedspesifikt verk i 
Dublin samtidig med International Academy of Cera-
mics General Assembly.
 Jeg valgte å lage verket Resonance sentrert rundt 
en buegang mellom øvre og nedre borggård i Dublin 
Castle. Grunnen til at jeg stoppet opp ved buegangen 
da vi var på befaring seks måneder før utstillingen, og 
til slutt valgte denne som utstillingssted, var nettopp 
fordi den ikke er et sted man stopper opp ved. Man 
går gjennom den fra et sted til et annet. En annen ting 
jeg observerte var at det konstant syntes å stå en vind 
gjennom passasjen, og dette ble et av utgangspunktene 
da jeg begynte å jobbe med ideer.
 Verket besto av ca. 70 A4 størrelse-ark laget av 
porselen, nøye tilpasset og laget på mål. De syntes å 
forme seg etter omgivelsene, som om de var lette 
papirark tatt av vinden, og klynget seg til forskjellige 
hjørner, kanter og flater på bygget. 
 Innholdsmessig så var installasjonen en respons 
til Dublin Castles tyngde, varige konstruksjon, og all 
historien som har utspilt seg gjennom flere århundrer. 
Jeg valgte å kontrastere dette med lettheten som ligger 
i det flyktige øyeblikket, og potensialet – av det som 

ennå ikke er skrevet – som ligger i blanke ark.

Kan du fortelle om ditt forhold til Norske Kunst
håndverkere? På hvilken måte har NK vært viktig for 
deg og for fagfeltet?
For meg er tilknytningen til materialene med deres 
iboende egenskaper – og det å jobbe med dem – fun-
damentalt. Dette er noe av grunnen til at jeg føler 
tilhørighet til NK.
 NK har gitt meg muligheter, både gjennom 
arbeidsstipend som har gitt meg tid til å utvikle min 
kunstneriske praksis på en måte jeg aldri kunne opp-
nådd uten, og gjennom å invitere meg med på utstil-
linger hvor jeg har kunnet utfordre meg selv. 
 Hvordan NK har vært viktig for fagfeltet har jeg 
nok ikke bakgrunn til å snakke så veldig mye om, selv 
om jeg føler at NK legger til rette for å kunne bevege 

seg i det store landskapet mellom billedkunst og mer 
funksjonelle objekter. Jeg opplever organisasjonen som 
uvurderlig for meg selv og mange av mine samtidige. 

Hvordan opplever du kunsthåndverket som fagfelt?
Jeg gikk ut av Khio nylig, på et tidspunkt hvor det 
virket som kunsthåndverk ble mer og mer synlig, sta-
tusen var oppadgående spesielt for keramikk, og skil-
let mellom kunst og kunsthåndverk mer utvisket. 
 Jeg er nok preget av de to årene på kunstfag, hvor 
vi sto svært fritt når det kom til materialer og uttrykks-
form (blant annet laget jeg en installasjon med venti-
lasjonsrør til masterutstillingen). Så selv om jeg ved 
endt utdanning fremdeles var usikker på hvor mine 
verk egentlig plasserte meg, så opplevde jeg også 
kunsthåndverksfeltet som lite restriktivt, søkende, og 
åpent for eksperimentering og utvikling. 

1. Resonance Dublin Castle 2014
2. Drop Oslo 2014
3. Resonance Dublin Castle 2014
4. Dissonance Lørenskog Kunstforening 2013
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er tegnet og bygd for moderne mennesker, formet for å dekke sosiale og praktiske, 
heller enn estetiske behov. 
 Hylestad gamle stavkirke ble revet på 1600-tallet, Sauland stavkirke rundt 
1860. Derfor gjør det også slikt inntrykk å se treskjærerkunst fra dalene jeg 
besøkte, tatt ut av sin opprinnelige sammenheng og satt overfor hverandre, her 
på Historisk museum i Oslo. Portalene som prydet inngangene til gudshusene er 
her fortsatt, 800 år senere – og med tanke på hvilken lemfeldig omgang nordmenn 
har hatt med sine kulturminner, er det kanskje tilfeldighetene vi kan takke for at 
slike stavkirkeportaler fortsatt finnes. 
 Kunsthåndverkeren er nok mindre synlig i dag enn hen var i middelalderen. 
Ikke desto mindre vandrer vi stadig blant kunsthåndverkernes objekter i juni-
hverdagen, enten året er 1215 eller 2015, enten det dreier seg om halssmykker 
eller vinglass, søljer eller tepper. Tradisjonen lever, leve tradisjonen. 
 Hva vil stå igjen med når og hvis vi skriver året 2815? Sannsynligheten er 
nok større for at det blir keramikkfragmenter og smykker som graves ut av den 
gamle Kvadraturens jordsmonn, enn digitale kunstverk og hipstertekst. 

Cornelius Jakhelln
forfatter

      

ETTERORD

En tirsdag formiddag i slutten av juni 2015 gjør jeg en tidsreise i oslohverdagen, 
ved å gå fra kunsthåndverkerne i Kongens gate 2 til Historisk museum. Inne i den 
tempererte salen er portalen fra Hylestad gamle stavkirke i Setesdal, Aust-Agder, 
det første jeg ser.
 På portalens høyre side er fortellingen om Sigurd Fåvnesbane delt inn i 
medaljonger. I den første medaljongen sitter Sigurd krumbøyd med spiss hjelm 
og et bistert drag over ansiktet, mens han drar smiebelgen for dvergen Regin. De 
skal smi sverdet Gram, som Sigurd skal bruke til å drepe draken Fåvne, Regins 
bror. I den tredje av medaljongene ser vi Sigurd i heftig strid med draken – man 
kan bare tenke seg virkningen dette kampmotivet må ha hatt på middelalderens 
barn og unge, før de gikk inn i et dunkelt kirkerom med skjær fra talglys. 
 I den andre enden av museumssalen står portalen fra Sauland kirke i Hjart-
dal, Telemark. Det er et nydelig stykke treskjærerkunst datert til ca. år 1200 e. Kr, 
samtidig med Hylestadportalen. Fra middelalderen og utover må hjartdøler og 
setesdøler ha ferdes ut og inn mellom gudshusenes forseggjorte portaler. Bare 
gudene og portalene deres vet hva disse menneskene så, tenkte og følte. 
 Tilfeldighetene vil ha det til at jeg i forrige uke stoppet i Hjartdal, for å spise 
kjøttkaker på Nordbø Pensjonat. Jeg var på vei til Setesdalskappleiken, som skulle 
finne sted i Hylestad Soknehus. Begge disse husene, et pensjonat og et soknehus, 
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