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AS TIMES GO BY 

Årene 1971 – 2001 i tilbakeblikk   
 
 
Høsten 1971 begynte jeg ved “fagavdeling keramikk” på Statens håndverks- og 
kunstindustriskole i Oslo. Jeg var 19 år, hadde fletter og cordfløyelskjole, og jeg ville “gjøre 
noe med hendene”. Vinteren 2001 er jeg faglig ansvarlig professor ved Seksjon for keramikk 
ved Kunsthøgskolen i Bergen, og i denne egenskap må jeg se framover i et større perspektiv 
enn det min egen kunstneriske virksomhet krever.  
 
Mitt yrkesaktive liv som kunsthåndverker mellom den gang i 1971 og nå i 2001, faller 
sammen med utviklingen av Norske Kunsthåndverkere (NK) og faglig samling rundt begrepet 
kunsthåndverk. I det følgende vil jeg flyte litt fram og tilbake mellom personlige erfaringer 
og mer generelle refleksjoner. 
 
1  Mine viktigste miljøer i etableringsårene 
 
Skole 
Tiden ved SHKS først på 1970-tallet viste seg å bli en turbulent periode. Ringvirkningene 
etter studentopprøret i 1968 hadde etter hvert nådd Norge, og kunsthåndverksskolene var 
ikke unntatt. Keramikk var et relativt nytt fag (opprettet på 40-tallet ved SHKS) og utgjorde 
et ganske lite miljø med få faglærere. Undervisningen bygget på tradisjoner fra klassisk 
tegning og modellering, formkunnskap og teknisk tegning, og en verkstedspraksis som skulle 
rette seg både mot småproduksjon og industridesign. Et kritisk studentmiljø møtte dette 
studietilbudet – et miljø som til tider var overstadig selvfornøyd, men som produserte stor 
kreativ aktivitet og diskusjon for å finne ut av fagområdets alternative ståsteder. Uttalte og 
u-uttalte faglige holdninger og normer for det vakre og harmoniske ble skarpt debattert. I 
kjelleren i Ullevålsveien var det en fysisk ganske kummerlig verkstedssituasjon, og med 
studentenes krav om styrket verkstedpraksis, var også dette et hett tema. Referansene på 
keramikk var blant annet Leach og Hamada, folkekunst og håndverkstradisjoner. Det vi ville i 
retning av, var mer kunstnerisk praksis på håndverkets, ikke industriens premisser – parallelt 
til den retning kunsthåndverket utenfor skolen tok på samme tid.  
 
Verksted 
Min profesjonelle befatning med keramikk begynte i 1974 i praksis hos Lisbet Dæhlin i 
hennes verksted. Dette var på Frysja Senter (Kjelsås, Oslo), et av de mange forlatte industri-
områdene som etter hvert ble bygget om til lokaler for kulturvirksomhet – først på privat 
initiativ på slutten av 60-tallet, noen år senere i kommunal regi. I arbeid hos Lisbet fikk jeg 
del i et verkstedsliv med en rytme og en relativ ro som jeg tror kunsthåndverkere flest i dag 
kan se langt etter. (Slik er det i hvert fall i min hukommelse.) Den mengden av administrativt 
arbeid de fleste kunstnere i dag har med bl.a. byråkrati og utadvendt virksomhet, var mindre 
utviklet den gang. Jeg oppdaget snart at holdningene jeg hadde brakt med fra skolen om 
hvordan man kunne arbeide effektivt og produksjonsrettet, hadde begrenset verdi i denne 
sammenhengen. Lisbet arbeidet med en effektivitet basert på andre kriterier – innrettet mot 
det håndlagete og unike objektet. Dette forvirret meg og interesserte meg – fordi jeg kunne 
se at det var en arbeidsform som ga kunstneriske resultater.  



Keramikerne i Oslo hadde jevnlig egne keramikkmøter som gikk på omgang rundt på 
verkstedene. Her ble det tatt opp praktiske saker som spørsmål om råstoffer, verktøy, priser. 
Det var et raust miljø som tok godt imot nykommere, preget av høyst yrkesaktive, flest 
kvinner. Jeg kan nevne navn som Kari Christensen, Laila Baadstø, Ingrid Mortensen og Bente 
von Krogh. 
 
I 1975 ble et større antall ledige lokaler på Frysja utlyst, med Oslo Kommune som utleier, og 
jeg fikk leie eget verksted, samtidig med ganske mange andre ivrige nye kunsthåndverkere: 
tekstil, keramikk, metall, glass, lær. Søknadsmengden var den gang ikke større enn at alle 
søkere fikk plass. Frysja ble et sterkt miljø for kunsthåndverk de følgende år, både faglig og 
fagpolitisk, og med felles tiltak som julesalg, åpen dag, omvisninger for skoleklasser osv. 
Etablering av solide arbeidsplasser og en profesjonell status sto i fokus for oss. Dette kan 
tydelig leses ut av katalogen fra utstillingen Frysja på by’n, som ble vist på Kunstindustri-
museet i Oslo i 1983. Det meste av teksten handler om kunsthåndverkets materielle vilkår og 
de positive sidene ved å ha profesjonelle verksteder i et faglig fellesskap. Det er 
overraskende i tilbakeblikk å se hvor framtredende argumentasjon om økonomiske forhold 
var. Kunstneraksjonen i 1974 hadde gitt legitimitet til dette. Mer faglige og kunstneriske 
betraktninger er derimot nærmest fraværende. 
 
Denne utstillingen, hvor 19 kunsthåndverkere fra Frysja deltok, ble et høydepunkt i vårt 
fagfellesskap, med maksimal uttelling av samlede krefter. Det var mange spennende 
arbeider, svært eksperimentell montering (bruk av bygningsstillaser 15 år før disse dukker 
opp på NKs årsutstilling) og publikumsrekord: 15000 besøkende på tre uker og kø langt 
nedover St. Olavsgate på åpningen. 
 
1970-tallets idealer om en enkel, miljøvennlig og jordnær tilværelse passet godt som 
bakteppe for kunsthåndverk-virksomhet. Det ekspanderende kunsthåndverket hadde bruk 
for tidsmessig argumentasjon. Deler av dette ble til tider brukt på måter som senere har 
vært lett å parodiere, og kan i etterpåklokskap sees som romantikk i en økonomisk 
oppgangstid. Men det kan også sees som alvorlige forsøk på å finne et gangbart 
verdigrunnlag for videre liv. 
      
Verkstedutsalg 
Et sentralt tema i miljøet var egen styring av formidlingen og opparbeiding av nye 
muligheter for dette – som tillegg til galleriutstillinger og som alternativ til såkalte 
brukskunstbutikker. Verkstedutsalget i Gabelsgate ble etablert på dette grunnlag i 1975. En 
gruppe samlet seg for å leie et lokale for visning og salg av egne arbeider i egen regi – dette 
var konseptet i kortform. Prosjektet hadde paralleller over hele landet, ideen om 
“kunstnerstyrt formidling” lå i tiden. Hovedbegrunnelsen er ettertenksomt oppsummert av 
Gro Jessen i katalogen for Verkstedutsalgets 15 års jubileumsutstilling i Oslo Kunstforening i 
1990, der hun skriver: ”Det nødvendige for oss var å få råderett over formidlingen av 
kunsthåndverk, for at ikke arbeidene skulle forsvinne i en tåkeheim av hel- og halvindustri, 
husflid, turist- og gaveartikler.” 
 
Verkstedutsalget var i alle år basert på kollektiv styring. Gruppa hadde mellom 20 og 25 
medlemmer, både fra Frysja, Trafo og andre steder, innen keramikk, tekstil, glass og 
smykker. Følelsen av å ta grep om egen framtid var sterk – alle muligheter syntes åpne for 
oss i startfasen. Aktivitetsnivået var i perioder svært høyt, og det ble eksperimentert med 
formidlingsformer både i utsalgets egne lokaler og andre steder (utstillinger og salg på 
kjøpesentre, festivaler, sommertorg m.m.). I tilbakeblikk er det nesten et uforståelig 
prosjekt: all den energi lagt inn i et lite lokale i en bakgate på Frogner. Aktiviteten kan 



vanskelig forståes ut fra bare økonomiske eller praktiske kriterier. Prosjektet var et ledd i en 
større utviklingsprosess. At selvironien også var stor viser f.eks. Elisabeth von Kroghs 
reklameserier i katalogen til jubileumsutstillingen. Men denne type dugnadsarbeid ble etter 
hvert for mye for mange av oss, og interessene utviklet seg i forskjellige retninger. Etter 
heftig og følelsesladet debatt ble verkstedutsalget nedlagt i 1991. Ikeahyllene, pengeskrinet 
og gardintrappen ble fordelt blant medlemmene og overskuddet ble brukt til fellestur til 
Biennalen i Venezia.  
 
Organisasjon og tidsskrift  
Straks jeg var blitt medlem av NK, ble jeg også spurt om å være med i styret. I NK har det 
hele veien vært lett å få innflytelse for de som vil delta – en positiv side av det å være en 
liten organisasjon. Midten av 70-tallet var en avgjørende tid for definering og plassering av 
kunsthåndverk som en kunstnerisk og ikke en kommersiell virksomhet. Det fagpolitiske 
arbeidet hadde høy energi og stor optimisme. Jeg var ny på feltet og hadde liten mulighet til 
å overskue posisjonering og skjulte agendaer i den komplekse sammenslutning som 
Kunstneraksjonen var – med de spesielle politiske konstellasjonene som preget den meste 
radikale politiske virksomheten i Norge på 70-tallet. Jeg deltok blant annet ut fra et behov 
for tilhørighet – noe NK ga stor mulighet for. Vi hadde et fagpolitisk miljø med sterk kobling 
mellom engasjement og personlige vennskap, og utnyttet denne arbeidsformen maksimalt.  
 
Ut av arbeidet med fagpolitikk i NK og arbeid i det som den gang het Formidlingssentralen, 
dukket ideen om et eget tidsskrift opp – også dette som en del av strategien “kunstnerstyrt 
formidling”. Tidsskriftet var formelt tilknyttet NK, men ble i de første årene etter starten i 
1980 drevet fram på initiativ av en gruppe med interesse for dette. I redaksjonen de første 
årene deltok Finn Alsos, Toril Bjorg, Ulla-Mari Brantenberg, Lisbet Dæhlin, Gro Jessen, Carin 
Wessel og jeg selv. Som i verkstedutsalget arbeidet vi ut fra en ekstrem “gjør-det-selv”-
holdning; noe vi så som både nødvendig og riktig. Ingen hadde erfaring fra lignende arbeid. 
Vi orienterte oss i feltet som best vi kunne. Toril og jeg gikk til og med på kveldskurs i 
journalistikk ved NKS med John O. Egeland og Erling Borgen som lærere.  
 
Redaksjonsgruppa jobbet (selvsagt) kollektivt, hadde lange møter hver uke, skrev (med 
hånd) og leste høyt for hverandre, med stort spillerom for utprøving av mer og mindre gode 
ideer. Kjerne i vårt arbeid var tro på verdien i at kunsthåndverkerne selv skulle komme til 
orde. ”Vi har arbeidslyst og vilje – fordi vi ser at vi har et tomt rom å fylle. […] Vi startet 
tidsskriftet ut fra vissheten om at vi trengte en form for utvidet formidling, hvor ikke bare 
gjenstanden, men også ideer, arbeidsprosess, historie og kritikk kunne komme fram, og når 
ingen gjorde det for oss, måtte vi gjøre det selv,” heter det i lederen i det andre nummeret i 
1981. Tilgangen på teoretiske skribenter var få i oppstarten – innenfor kunsthistoriker-
standen kanskje en håndfull aktuelle. Vi brukte også skribenter som var historikere, 
forfattere, antropologer eller andre i relativt stor radius fra våre egne fag, for aktivt å utvide 
nettverket.  
 
Både arbeidet i NK og i tidsskriftet var mer symbolsk enn reelt lønnet. Med bakgrunn som 
jeg nevnte i koblingen av sterk sosial og faglig kontakt, ble honorarene flere ganger brukt til 
felles studiereiser, bl.a. til Stockholm, København, Tyrkia, Kypros, Barcelona, Santorini. Slik 
gikk relativt små summer inn i en slags faglig resirkulering – aktiviteter som igjen fikk 
innvirkning på det videre faglige arbeid. 
 



2  Ettertanker, nå 
 
Samling om identitet 
Grunnlaget for mye av energien i virksomheten på 1970/80-tallet var det å ha en felles 
plattform – for en tid. Det tidligere begrepet “brukskunst” omfattet både kunsthåndverk, 
design og former for småindustri. Den nye definisjonen av kunsthåndverk fra 1974 lød slik: 
“Arbeider i tekstil, keramikk, glass, lær, metaller og andre materialer som er formet og ferdig 
produsert i kunsthåndverkerens verksted – under forhold hvor kunsthåndverkeren selv er 
ansvarlig for prosessen fra råvarer til ferdig produkt.”  Dette var i utgangspunktet formulert 
for å avgrense mot designvirksomhet og industriproduksjon, og for å opplyse ukyndige (som 
det var mange av) om eksistensen av et bestemt område innen visuell kunst. Forståelsen av 
det nye “kunsthåndverk” virket samlende for en gruppe utøvere som hadde åpenbare felles 
interesser, og som hadde alt å vinne både økonomisk og faglig på samhandling med andre 
kunstnergrupper i det norske kulturbildet. Samtidig som hver enkelt sto for sitt eget 
kunstneriske prosjekt, tror jeg vi opplevde oss som del av et større hele med en felles verdi-
konsensus som knapt er mulig i dag. 
  
Teoribygging 
Det var ikke nok å ville “gjøre noe med hendene” – det viste seg snart at man som 
kunsthåndverker måtte gjøre mye med hodet også. Analytisk aktivitet foregikk med stort 
pågangsmot helt fra starten på 70-tallet, men vi manglet gode tradisjoner for debatt og 
kritikk. Antall faglige møtesteder økte etter hvert som NK ble en sterkere organisasjon, 
likeledes tilgang på nye typer seminarer og samlinger med andre kunstnergrupper og 
utvidete problemstillinger. Spørsmål omkring kunsthåndverk som kunstart sto stadig på 
dagsorden. Diskusjonens grunnlag og horisont ble tålmodig bygget ut over tid. Tidsskriftet 
ble overraskende nok ikke nedlagt etter 5-10 år, og med sine ”ups and downs” har det vært 
et forum som har vunnet respekt langt utover egne kretser. Senere ambisiøse tiltak som for 
eksempel Det tenkende øye, der NK samarbeidet med kunstindustrimuseene i et treårig 
prosjekt for å fremme forståelsen for kunsthåndverk, var også i høy grad med på å bygge ut 
større faglige nettverk.  
 
Referansene for kunsthåndverkerne har i stor grad blitt hentet fra egen praksis, men disse 
har også blitt utnyttet og strukket i imponerende grad. Liten tilgang på teori og andre 
relevante referanser gjorde likevel at tilfanget på argumenter og synsvinkler kunne bli 
begrenset. Debatten kunne og kan på sitt svakeste virke intern, defensiv og forutsigbar, til 
tider fylt av retoriske trossetninger like mye som undersøkende spørsmål. Kunnskaps-
grunnlaget om historie og samtid har ikke vært spesielt sterkt i miljøet som helhet – en følge 
både av den norske allmennutdanningen, som ikke akkurat utmerker seg ved høyt nivå 
innen kunst og kultur, og av utdanningen ved kunsthåndverksskolene, som har vært mer 
praktisk enn teoretisk rettet. De enkelte kunsthåndverkeres utsagn om eget arbeid har f.eks. 
i katalogsammenheng ofte hatt en så generell og åpen form (“jeg er opptatt av tid, materiale 
og forgjengelighet”) at de blir stående som lite tydelige og ganske ukontroversielle tekster i 
forhold til tid og sted, og som lite skarpe som avgrensing eller manifestasjon. Slik kan 
kunsthåndverkerne iblant fremtre som lite deltagende i samtidens diskurser.  
 



Teorioppbyggingen i billedkunstmiljøer, spesielt på utdanningsstedene siste tiår, kom 
nærmest som et sjokk på kunsthåndverkerne. Skolering innen kunstteori utviklet seg raskt til 
å bli en ny maktfaktor i kunstinstitusjonen. Fra å betrakte teoriaktiviteten som en manisk 
mangelsykdom, drevet fram av fanatikere uten forstand på hånd og hjerte, har også 
kunsthåndverkerne vært nødt til å ta inn over seg behovet for utvikling av dette feltet, i 
hvert fall innenfor utdanningene. Status som høgskole viste seg å stille krav tilbake. 
Fagområdet trenger dialoger mellom praksis, teori og historie for videre utvikling, og dette 
må tilrettelegges i forpliktende former, som f.eks. i studieplaner. 
 
Kunsthåndverk i Norge utgjør et lite og marginalt miljø både for utøvere og for tilgrensende 
kategorier som kunsthistorikere og skribenter. Antall teoretikere i Norge/Norden kan knapt 
produsere en aktuell debatt seg imellom – rett og slett fordi de er for få. Gjengangerne som 
bidrar med innlegg, blir åpenbare. Desto viktigere må det fremover bli å bygge kontakter 
internasjonalt.  
 
Gir det fortsatt mening å beskrive noe som kunsthåndverk? 
Dagens definisjon fra NK lyder: “Kunsthåndverk er en skapende kunstform, en idebasert 
kunstnerisk virksomhet som tar utgangspunkt i et materiale som inngår i en kunstnerisk 
prosess.” Denne formuleringen er i dag knapt egnet til å samle. Den slår fast at 
kunsthåndverk fortsatt er kunst, men den viser tydelig hvor vanskelig det er å skille 
fenomenet kunsthåndverk fra billedkunst på en meningsfull måte, i hvert fall kortfattet. 
Forholdet mellom konsept og materiale er i prinsippet et felles problem for all kunstnerisk 
virksomhet, og lar seg ikke her avgrense som særegent for noe man kan kalle 
kunsthåndverk. 
 
Kunsthåndverk i sine spesialiserte institusjoner (forening, formidling, skole, museer) og i 
institusjoner der kunsthåndverk har en erklært plass, har fremdeles rom for områder som 
billedkunst ikke vil ta i: spesielt feltet omkring funksjonelle objekter og tilhørende 
tradisjoner. For meg er det grunn til stadig å forsøke å navngi og behandle dette området  
som et (mangfoldig) fenomen. For min egen virksomhet er det en forutsetning at det finnes 
synlige rom for denne genren. I et større kunstbilde har disse rom stor betydning ved at de 
viser ytterpunkter i uttrykksformer og bidrar til å holde bredden bred. Kunsthåndverk har 
også fagmiljøer hvor det å arbeide med og utvikle avanserte materialuttrykk er legitimt – 
noe som i dagens kunstliv kan være ganske kontroversielt.  
 
Sist på 90-tallet kan vi se konturene av et nytt kunsthierarki. Om man setter teoriforståelse 
øverst og utøvelse av materialkunnskap og håndverk nederst, rammes ikke bare 
kunsthåndverkere, men også et stort antall aktive billedkunstnere. Ut fra dette følger 
muligheter til nye allianser, la oss si f.eks. mellom keramikere og steinhoggere – de siste ville 
uten problemer kunne rommes innenfor NKs definisjon av kunsthåndverk. 
 
Det blir ikke kunsthåndverk alt som er laget i keramikk. Keramikk som kunstområde i dag 
befatter seg ikke bare med kunsthåndverk, men med alle visuelle uttrykk som kan la seg 
gjøre i keramikk. Disse uttrykk er ikke nye virkeområder. Vi finner dem i tidligere historie, 
men før dagens kunstbegrep ble utviklet, hadde de andre betegnelser og funksjoner (f. eks. 
religiøse objekter, folkekunst, utsmykninger).  Med dette ståstedet blir utdanningsansvaret 
svært åpent – for åpent, vil noen si.  
 
Ved etablering av Kunsthøgskolen i Bergen i 1997 dukket et nytt navn opp: “Avdeling for 
spesialisert kunst” med seksjoner for fotografi, grafikk, keramikk og tekstil. Det som er felles 
for disse fire som kunststudier, er at studiene er organisert i spesialiserte fagretninger 



definert via materiale eller medium, i motsetning til kunstakademiets form som er uten 
faggrenser. Disse spesialiserte studietilbudene arbeider alle på hvert sitt felt med forholdet 
mellom utvikling av teknisk kunnskap og ferdighet, og kunstnerisk uttrykk. Vi ser her, som i 
avsnittet over, nye fellesskap som følge av bevegelser i feltet. Dette er ikke uproblematisk i 
praksis – men hvilket alternativ skulle være uproblematisk? De fire områdene har tildels ulik 
historie, ulike teknikker, ulik teori – og paradoksalt nok blir det nærmest deres særegenhet 
som egne fagfelt som skal holde dem sammen. 
 
Kunsthåndverkernes organisering på 70-tallet har ofte vært tolket som design- og 
industrifiendtlig. Jeg har ikke sett det slik – selv om man nok kunne finne emosjonelle utsagn 
som pekte i den retning iblant. Jeg mener at det man gjorde, var analytisk å skille 
virksomheter med forskjellig formål, for å rendyrke den nødvendige metodikk og 
identifisering – og at dette var et nødvendig grep. Det er mulig at det i dag er i utvikling en 
ny situasjon hvor deler av industrien erkjenner behovet for kunstnerisk kompetanse. I så fall 
kan man selvsagt møtes som partnere i nye produksjonsformer.  
 
2001 
Det er mye som forundrer, irriterer og frustrerer. Det koster å befinne seg i et åpent felt. 
Kunsthierarkiet fortsetter i nye forkledninger. Det er ikke lett å bli berømt kunstner med 
utgangspunkt i kunsthåndverk. Anmelderne (om de finnes) kan stadig tillate seg å starte en 
tekst med “her er det vanskelig å se om nå dette er kunsthåndverk eller billedkunst” – i 
stedet for å skrive om hva de faktisk ser. Kunstverdenen er åpen bare når det passer – når 
det kommer til prestisje eller penger, er det andre mekanismer som trer i kraft. Det er nok 
av provokasjoner. 
 
Samtidig: Vi har et helt annet antall dyktige kunsthåndverkere nå enn for 30 år siden. 
Markeringer som den norske keramikkutstillingen i Amsterdam under Ceramic Milennium 
1999 imponerer et internasjonalt fagmiljø. Både yngre og eldre er i gang med mangfoldige 
og utvidende prosjekter, med stor bredde i idegrunnlag og anvendelse. Utdanningsstedene 
er mer enn før aktive pådrivere og sentrale for debatt og utvikling. Det er mange positive 
tegn.  
 
De feltene som vil betegne seg ved materialer eller teknikker – som keramikk - vil måtte leve 
videre med spørsmålene om hva man skal med håndverkskunnskaper, teknikk og 
tradisjoner. Bare ved å vise at man uttrykker seg kunstnerisk aktuelt i en krevende samtid, 
kan disse kunnskapene begrunnes og forsvares. Men hvem bestemmer hva som er aktuelt? 
 
 
 
 
 
 


