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Oslo kommunes kunstsamling
I Oslo kommune har det i løpet av de siste syv
årene foregått en betydelig satsing innenfor
det offentlige kunstfeltet. Gjennom Oslo
kommunes kunstordning har 0,5 % av byens
årlige investeringsbudsjett blitt avsatt som
øremerkede midler til kunst. Dette gir uttrykk
for en tydelig demokratisk intensjon om at alle
deler av byens befolkning skal få tilgang til
profesjonell kunst.
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Kommunens fagetat for kunst og kultur,
Kulturetaten, er ansvarlig for forvaltning av
kunstordningen. Midlene finansierer nye
kunstprosjekter og skal samtidig dekke
forvaltning og formidling av en stadig
voksende
samling:
Oslo
kommunes
kunstsamling.

At kunst skal prege det offentlige rom, er ikke
nytt i Oslo, men bygger videre på oppføringen
av
nasjonsbyggende
monumenter
og
minnesmerker i den unge hovedstaden på
1800-tallet. Den offentlige kunsten, som til å
begynne med var preget av privataktørers
initiativ og finansiering, ble etter hvert et mer
demokratisk anliggende. Idéen var at kunst av
høy kvalitet måtte være allmenhetens eie.
I dag er Oslo kommunes kunstsamling
utplassert på over tusen lokasjoner i
kommunen, både innendørs og utendørs. Det
dreier seg om alt fra bygningsintegrert kunst,
skulpturer, tekniske installasjoner, kunstfontener,
minnesmerker
og
flyttbare
kunstverk. Verkenes datering strekker seg helt
tilbake til midten av 1600-tallet, men
samlingen har en klar hovedvekt på
modernistisk kunst (bilde 1).

Bilde 1: Henry Moore - Torso – Great Arch (1963-69) Bronse. © Henry Moore / BONO. Henry Moores skulptur på
Bygdøy er et eksempel på samlingens mange monumentalkunstverk fra midten av 1900-tallet. Foto: © Per Berntsen.
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På 1980-tallet, i takt med at samlingen økte,
ble det behov for styrket forvaltning og
vedlikehold. Især var dette synlig på den delen
av samlingen som var plassert i byens uterom.
Lenge ble enkeltverk i denne delen av
samlingen, konservert av ansatte ved
Vigelandmuseet, der forvaltningsansvaret lå.
Andre verk ble konservert ved Munchmuseet,
der øvrig samling var magasinert. Etter mange
år med prosjektstillinger, sesongansatte og
eksterne prosjektmidler, ble det i 2007 bevilget
øremerkede midler til oppgradering av
skulptur i byens uterom. Seks år senere, ble
det opprettet en fast konservatorstilling for
denne delen av samlingen, og arbeidet med
tilstandsregistrering og systematisk oppgradering ble igangsatt.
I dag har kunstsamlingen egen malerikonservator og en veletablert enhet for
forvaltningen av utendørs kunst.

I sistnevnte jobber skulpturkonservatorene,
som alle er utdannet ved Monumentalkunstlinjen ved Konservatorskolen i København.
Arbeidsoppgavene innebærer blant annet
koordinering av interne og eksterne
konserverings- og vedlikeholdsprosjekter,
rådgiving til eksterne forvaltere, flytting og
utplassering av verk i samlingen, tilstandsundersøkelser,
forundersøkelser
og
anskaffelser.
I
sommerhalvåret
utføres
nødvendig
vedlikehold ute i byen, med rengjøring og
overfletebehandling av om lag 200 skulpturer
som enheten har direkte forvaltningsansvar
for. Det store omfanget gjør at det noen
ganger er nødvendig å innhente ressurser og
kompetanse utenfra. Et eksempel på dette er
konserveringen av Stinius Fredriksens Johan
Svendsen-monumentet, som i 2019 ble utført
under veiledning av danske Akanthus
Stenkonservering (bilde 2).

Bilde 2: Stinius Fredriksen Johan Svendsen-monumentet (1940). Marmor og granitt. © Stinius Fredriksen / BONO.
I 2019 ble Stinius Fredriksens monument over den norske komponisten Johan Svendsen renset og stabilisert med
hjelp av Akanthus Stenkonservering. Foto: © Hulda Blix.
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Samlingens konservatorer

Hvordan skiller offentlig bevaring seg fra
museal bevaring?
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Som konservatorer strekker vi oss etter å
bevare
kunstverkene
etter
museale
konserveringsprinsipper om bremsing og
begrensing av nedbrytning, men erfarer i
mange tilfeller at forutsetningene for bevaring
er annerledes. Kunstnerisk eksperimentering
med nyere materialer og teknikker stiller egne
krav til vedlikehold, men kan også føre til
uforutsette problemer. Kompetansen viser seg
noen ganger å være størst hos andre
yrkesgrupper, og resulterer i en mer
pragmatisk
tilnærming
til
valg
av
konserveringstiltakenes metode, materialer og
teknisk utføring. Skulptur-konservatorene i
samlingen er derfor avhengige av å ha et stort
nettverk av spesialiserte håndverkere med
både kreativ tankegang og bevaringsetisk
blikk.
Med en samling med et bredt spekter av
materialer med ulike bevaringsbehov, har man
også store utfordringer med kunstverkenes
fysiske plassering og medfølgende belastning.
Vi forsøker hele tiden å se bevaring i lys av
verkets kontekst, og vi må i mange tilfeller
balansere mellom museal bevaring og
tilgjengelighet
for
publikum.
Må
et
bygningsintegrert verk kondemneres dersom
bygget pusses opp og omgivelsenes
opprinnelige uttrykk endres?

Vil vi hindre barn fra å klatre på en eldre
skulptur i skolegården, når vi vet at klatringen
kan forkorte verkets levetid? For å besvare
slike spørsmål må man forsøke å ta høyde for
intensjonen bak verket og dets offentlige
plassering.
En samling i aktiv bruk
Langs Oslos T-banenett, er mange av
stasjonene utsmykket med kunst kjøpt med
kommunale midler. De siste årene har flere av
stasjonene blitt renovert eller bygget om for å
møte krav til universell utforming. Tekniske
installasjoner monteres, trappeløp flyttes,
perrongen utvides og nødutganger etableres.
I mange tilfeller endres utsmykningen og
verkets kontekst drastisk, ved at opprinnelige
arkitektoniske elementer som verket samspilte
med blir borte. Slike tilfeller krever utfordrende
diskusjoner om etikk, autentisitet og videre
bevaring.
Form og teknikk varierer, men de fleste
verkene i T-banenettet er monumentale,
bygningsintegrerte arbeider som er laget
spesielt for sin plassering. Dette er eksempler
på høyst tilgjengelig kunst for publikum, og er
dermed utsatt for stor belastning. Denne typen
utsmykning har behov for hyppig vedlikehold,
ettersom flere tusen mennesker bruker byens
kollektivtilbud daglig (bilde 3).

Bilde 3: Sverre Wyller – En blå stasjon (2016) Fresko. © Sverre Wyller / BONO. Sverre Wyllers utsmykning av Løren
T-banestasjon består av et 30 m2 stort freskomaleri og et takhvelv av blåfarget sprøytebetong. Foto: © Bent Erik
Myrvoll.
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Hvordan kan vi best beskytte ulike materialer
mot hærverk, og da spesielt i form av graffiti
og tagging? Direkte beskyttelse innebærer
påføring av et offerlag på overflaten, som kan
fjernes og påføres på nytt ved tagging.
Avhengig av materialer og beskyttelsessystem
kan dette bli en stor påkjenning for verket over
tid. Ut over den fysiske slitasjen har synlig
endring av tilstand betydning for publikums
verdsettelse av et verk, og det kan bli mer
utsatt for hærverk enn tidligere.
I andre tilfeller kan man si at verket i seg selv
oppfordrer til belastning. Fra 1960-tallet
utformet
mange
kunstnere
såkalte
lekeskulpturer, som særlig henvendte seg til
Oslos yngste befolkning. Skulpturene skulle
være
mer
enn
bare
forskjønnende
utsmykninger, ved å appellere til barns
aktivitet og lek.
Tilgjengelighet skulle være direkte bruk av
verket, og man så til ukonvensjonelle
materialer for å imøtekomme kravene om
solide og sikre skulpturer.

Betong, glassfiber og ulike typer plast ble
brukt, samtidig som noen av lekeskulpturene
ble produsert i flere eksemplarer til forskjellige
lokasjoner i byen (bilde 4).
Kombinasjonen av material-eksperimentering
og aktiv bruk førte raskt til at omfattende
restaurering var nødvendig, og i noen tilfeller
måtte verk kondemneres. Det ble tydelig at
visse former for offentlig kunst ikke kunne
betraktes som bevaringsverdig i konvensjonell
forstand, men måtte anses som mer
prosessuell og temporær (bilde 5 og 6).
Konservatorenes rolle i fremtidig
samlingsforvaltning
Vi ser nå også at konservatorene oftere
trekkes inn i planleggingen av nye
kunstprosjekter, på bakgrunn av kunnskap til
materialer og holdbarhet. Konservatorens
tradisjonelle rolle kan være begrenset til
bevaring av det allerede eksisterende, men
konserveringsfaglige råd viser seg å være
verdifullt også i gjennomføringen av nye
prosjekter.
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Bilde 4: Finn-Henrik Bodvin og Nina Sundbye – Lekeskulptur (1971) Glassfiberarmert polyester. © Finn-Henrik
Bodvin / BONO © Nina Sundbye / BONO. Bodvin og Sundbyes lekeskulptur ble utformet med barns lek i tankene.
Lekeskulpturen ble utført i fire eksemplarer, men i dag står bare skulpturen på Haugenstua igjen. Foto: © Trond A.
Isaksen.
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Bilde 5 og 6: Berit Soot Kløvig – Fluene (1972) Stål og plast. © Berit Soot Kløvig / BONO.
Etter mange år med klatring og røff behandling måtte skulpturen til Berit Soot Kløvig restaureres. Skulpturen ble også
vist frem ved kunstsamlingens utstilling Det felles eide i 2018. Foto venstre: © Ingrid Skard Skomedal Foto høyre: ©
Werner Zellien.

Dette spesielt med hensyn til kunnskap om
materialer og videre bevaring, og dermed
også økonomi. Ut fra et konserveringsfaglig
perspektiv ville det være svært nyttig om
forventet levetid for et verk ble definert på et
tidlig
stadium
i
offentlige
utsmykkingsprosjekter. Som jeg har vist i
foregående eksempler, krever høy grad av
tilgjengelighet at verkene er bestandige og
tåler sine omgivelser og sitt publikum.
Vi ser at skulpturer som oppfordrer til direkte
interaksjon
fortsatt
er
populære
i
utsmykkingsprosjekter i skolene, og på
T-banestasjonene gjennomføres stadig nye
kunstprosjekter til glede for byens beboere.
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Dersom man beslutter at et offentlig verk skal
stå i et gitt antall år, legges helt andre
premisser og føringer for bevaring. Ved slike
beslutninger kan konservatorer bidra med
faglige overveielser omkring materialer og
teknikk, miljø og belastning, samt nødvendig
vedlikehold.
Vårt
bidrag
til
god
samlingsforvaltning er på denne måten etisk
bevaring av eksisterende verk, men også
langsiktige perspektiver i gjennomføringen av
nye prosjekter.
Se utdrag av samlingen her:
https://www.kunstsamlingen.no/
https://www.instagram.com/oslo_kommunes_
kunstsamling/

