Kunst og terror
Slik så det ut i Høyesterett da vi kom inn der få
dager etter eksplosjonen. (Foto: Trond Aslaksby,
malerikonservator Nasjonalmuseet)
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Den 22. juli 2011 hadde Nasjonalmuseet deponert
132 kunstgjenstander i regjeringskvartalet, fordelt på
de ulike departementene og Høyesterett. Selv om vi
oss imellom diskuterte hvordan det kunne ha gått med
våre deposita nokså kort tid etter terrorangrepet, var
det naturligvis verken tid eller sted å begynne å plage
Departementenes Informasjonskontor med forespørsler
om kunstverk, så lenge det var snakk om å redde menneskeliv, og så lenge det fortsatt var usikkert om det
fortsatt befant seg folk inne i lokalene.
Takket være vår registrar ﬁkk vi raskt kontakt med
ansvarlig person i Høyesterett, der vi hadde deponert i
alt 25 malerier. Allerede 25. juli ﬁkk malerikonservator
Trond Aslaksby og to av våre magasinforvaltere anledning til å komme inn i bygningen på befaring. Man ﬁkk et
tydelig inntrykk av kraften fra eksplosjonen: Tykke, solide
vindusrammer i eik var vrengt inn i rommet av trykket, og
knust glass lå overalt. Maleriene hang imidlertid pent på
plass på veggene, og ingen skader kunne påvises, så
arbeidet i denne første runden bestod i å omplassere de
mest utsatte verkene og sette dem til trygg oppbevaring
på andre steder.
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Etter hvert som situasjonen i regjeringskvartalet ble
stadig mer avklart, ble det tatt kontakt med departementene, og det ble organisert befaringer; først i den såkalte
G-blokken, der Finansdepartementet holdt til. Der hadde
Nasjonalmuseet deponert 26 verk. Malerikonservator
Fridrik Bertelsen var der inne, iført hjelm, og omplasserte
de uskadede verkene og sikret forsvarlig oppbevaring.
De hentet ut tre verk, hvorav to var skadet. De største
skadene kunne observeres på et maleri av Christian
Krohg: ” I leden”, der glass-splinter hadde føket som
prosjektiler gjennom lerretet og forårsaket en rekke rifter
og ﬂenger. Maleriet ﬁkk forsidebeskyttelse før det ble
pakket og transportert tilbake til museet. Det andre maleriet, av Lise Nicolaisen, hadde et mindre hull i lerretet.
Nasjonalmuseet hadde også en rekke verk deponert
i Kulturdepartementet, men vi ﬁkk bekreftet relativt
raskt derfra at ingen av verkene var skadet. Skadene
på denne bygningen var også moderate, og etter at de
knuste vinduene var erstattet, ﬂyttet de ansatte tilbake
igjen. De deponerte verkene ble ikke fjernet fra bygningen.

Christian Krohgs maleri ”I leden” fra 1892 var blitt skadet av glass-splinter. Foto: Børre Høstland, Nasjonalmuseet

Å komme inn i de to neste bygningene, Y-blokken
og R4, der henholdsvis Kunnskapsdepartementet og
Nærings- og Oljedepartementene holdt til, tok noe lenger
tid. I disse byggene hadde Nasjonalmuseet deponert 37
verk. I tillegg til ødeleggelsene, var det disse stedene
også et spørsmål om det kunne være asbeststøv i
bygningene. Konservatorene og magasinforvalterne som
skulle inn, hadde derfor anbefalt verneutstyr. Bygningene var så ødelagt at det ikke var aktuelt å oppbevare
kunsten der, så alle deposita ble pakket og transportert
ut. Før verkene kunne pakkes, måtte de støvsuges, slik
at glasstøv ble fjernet så godt det lot seg gjøre. Her fant
vi to skadede malerier til; det ene; Trygve Torkildsens ”
Bingen” fra 1944, hadde falt ned fra veggen og fått en
ﬂenge i lerret. Det andre, Finn Christensens ”Fane I”
var utført på plate og hadde en del sår og skrammer i
overﬂaten etter glass-splinter. For øvrig var de deponerte verkene uskadet. Det vi imidlertid kunne konstatere
var at rystelsene hadde gått ut over rammene, der deler
av gipsornamenter var falt av og det var avskallinger og
sår i overﬂaten.
Det siste bygget der Nasjonalmuseet hadde deposita,
var Høyblokken. Denne bygningen hadde de største
ødeleggelsene, og det gikk lenge ikke an å komme inn
der, fordi både heiser og trapper var ødelagt. Vi måtte
derfor vente til en utvendig heis var montert og i funksjon før vi kunne tenke på å komme inn i bygningen.

Først i september ble det gitt klarsignal til å komme inn
og hente ut de 7 verkene vi hadde deponert der. Fordi
bygningen var så ødelagt, var det knyttet en viss spenning til tilstanden til de verkene vi hadde hatt deponert
der. Særlig var vi spent på hvordan Hannah Ryggen-teppet ”Det långa Hjärtet” hadde klart seg. Dette var nok det
viktigste av de verk vi hadde deponert i H-blokken. Her
var det påvist asbeststøv, og fullt beskyttelsesutstyr var
derfor nødvendig før man kunne komme inn i bygningen.
Gledelig nok viste det seg at verken billedteppet eller
maleriene var skadet. Etter støvsuging for å fjerne mest
mulig av asbest- og glass-støv, ble verkene pakket og
transportert ut. En grundigere rengjøring venter dem nå
før de kan vende tilbake til magasinene.
Oppsummert må jeg si at vi har vært utrolig heldige.
Bare ﬁre malerier og en del rammer skadet av i alt 132
deposita var et langt bedre resultat enn vi hadde fryktet.
Vi er meget imponert over roen og profesjonaliteten til
alle vi var i kontakt med i regjeringsbyggene, og over
den hjelpsomheten vi ble møtt med i alle ledd i redningsarbeidet. Jeg vil også gjerne takke alle kolleger som
tilbød sin hjelp, både til arbeidet med pakking og transport og til evt. konservering av skadede verk. Nå ble det
heldigvis ikke bruk for ekstra krefter til evakueringsprosessen, men det var godt å vite at hjelpen var der dersom
vi skulle trenge den.
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