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Sammendrag
I mesteparten av Nasjonalmuseets nærmere tohundreårige historie har samiske forhold spilt en fraværende rolle.
I 2018 sendte museet ut en pressemelding om at «Nasjonalmuseet styrker samlingen av samisk kunst», noe som kan
ses som uttrykk for en vending i museets samlingshistorie og representasjonspraksis. Artikkelen forsøker å kontek-
stualisere utsagnene i pressemeldingen gjennom en undersøkelse av hvordan samisk kunst har blitt samlet og artiku-
lert ved museet i et bredere perspektiv.
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Abstract
This article takes as its starting point a recent press release from Norway’s National Art Museum: here the museum
asserts a “strengthening of its collection of Sami art”. The article charts the assembling and articulation of Sami mate-
rial in the museum and argues that Sami art doesn’t stand out as a special area of interest in a longer perspective.
Nevertheless, the recent shift indicated by the statement may function to work reflexively upon the collection, and
could make it emerge in a new light when the museum re-opens in 2020.
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I en pressemelding som utgikk fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i april
2018 opplyses det at museet «styrker samlingen av samisk kunst» frem mot åpningen av et
nytt nasjonalmuseum i 2020.1 Foranledningen var at museet hadde gått til innkjøp av verket
Pile o’ Sápmi Supreme av Máret Ánne Sara (f. 1983) (ill. 1). Verket ble sett i lys av nyinnkjøpte
verk av andre kunstnere med samisk bakgrunn: «Nasjonalmuseet har også nylig styrket sam-
lingen» gjennom innkjøp av verk av Synnøve Persen (f. 1950), Hans Ragnar Mathisen (f.
1945), Inger Blix Kvammen (f. 1954) og Aslaug Magdalena Juliussen (f. 1953) (ill. 2–5), het
det videre.2

Copyright © 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0

License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).

DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3029-2019-03-04

Årgang 102, nr. 3-2019, s. 176–190

ISSN online: 1504-3029

VITENSKAPELIG PUBLIKASJON



Denne artikkelen førsøker å kontekstualisere innkjøpene og utsagnene i pressemeldin-
gen. Hva er det Nasjonalmuseet refererer til når det påpekes at samlingen av samisk kunst er
styrket? Hva er statusen til det museet omtaler som «samlingen av samisk kunst» i dag og i
et historisk perspektiv? Hvordan kan denne samlingen i det hele tatt identifiseres i museets
totale beholdning? Og hvordan har samiske forhold blitt artikulert i museet gjennom utstil-
linger og annen formidlingspraksis? En av konklusjonene mine er at Nasjonalmuseet ikke
har hatt en planmessig strategi når det gjelder utvikling og formidling av en egen samisk
samling, men at dette ikke er det samme som at museet ikke har verk av kunstnere med
samisk identitet, eller verk som på andre måter refererer til samiske kontekster, i sin sam-
lings- og utstillingspraksis. Den nevnte pressemeldingen indikerer en vending med poten-
siale til å virke i samtiden og i fremtiden, men også til å virke tilbake på den eksisterende
samlingen og få den til å fremstå i et nytt lys.

I et pirrende mellomrom
En gjennomgang av tekster og utstillinger som presenteres som «samisk kunst» avslører
raskt at det er mest vanlig å bruke begrepet for å referere til verk av kunstnere som er
blitt presentert, eller har presentert seg selv, med samisk bakgrunn; for eksempel gjennom
innmelding i Samisk Kunstnerforbund, Sámi Dáiddáčehpiid Searvi (SDS). Altså er det
kunstnernes identitet som settes som fremste demarkasjonskriterium.3 Dette er en tydelig
tendens, men det betyr ikke at ikke andre – og flere – identiteter, praksiser, aktører og kunn-
skapsfelt er i spill, både implisitt og mer direkte, i de samme tekstene og utstillingene. Som
kunstneren Geir Tore Holm (f. 1966) en gang har påpekt, kan samisk kunst gjerne tenkes
som en kontekst – altså en lokalisering, eller en neksus – der «det skjer utveksling og møter».4

Ill. 1

Máret Ánne Sara: Pile o’ Sápmi Supreme, 2017. Reinsdyrskaller, metall. Nasjonalmuseet. Foto:

Annar Bjørgli. © Máret Ánne Sara / BONO 2019.
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Ill. 2

Synnøve Persen: Sámi leavga / Utkast til samisk flagg, 1977. Silketrykk. Nasjonalmuseet. Foto:

Marvin Pope. © Synnøve Persen / BONO 2019.

Ill. 3

Hans Ragnar Mathisen / Keviselie, Sábmi, 1974. Tusj og blyant på transparentpapir.

Nasjonalmuseet. Foto: Børre Høstland. © Hans Ragnar Mathisen / BONO 2019.
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Ill. 4

Inger Blix Kvammen: Far 2, 2015. Heklet sølvtråd, deler av seletøy for rein, skinn av rein, ben og

plast. Nasjonalmuseet. Foto: Frode Larsen. © Inger Blix Kvammen / BONO 2019.

Ill. 5

Aslaug Magdalena Juliussen, Multiple Stiches – sight in absence I, 2016. Laminert tekstil, broderi,

pastell, hestehår, metalltråd, fiskekrok. Installasjonsfoto fra separatutstilling på Nordnorsk

Kunstnersenter i 2016. Foto: Kjell Ove Storvik. © Aslaug Magdalena Juliussen / BONO 2019.
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Opprettelsen av SDS i 1979 ses gjerne i sammenheng med samtidige politiske omstendig-
heter, som motstanden mot utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget, et gryende fokus på
ulike marginaliseringsmekanismer i samfunnet og en begynnende global urfolksorganise-
ring.5 I et videre perspektiv kan bevegelsen ses i relasjon til samtidige poststrukturelle eller
dekoloniale oppgjør med ideen om kunst som en apolitisk, universell størrelse, løsrevet fra
regulerende strukturer knyttet til for eksempel kjønn, identitet og representasjonspolitikk.
SDS springer ut av den tidligere Masi-gruppen (også kalt Samisk Kunstnergruppe / Sámi
Dáidujoavku), som besto av åtte kunstnere: Aage Gaup (f. 1943), Berit Marit Hætta (f. 1948),
Britta Marakatt-Labba (f. 1951), Josef Halse (f. 1951), Rannveig Persen (f. 1953), Trygve
Lund Guttormsen (1933–2012) samt ovenfor nevnte Mathisen og Persen.

Institusjonaliseringen av et samisk kunstfelt har skjedd gradvis over flere tiår, men stort
sett hele tiden med tyngdepunkt og nav i Sápmi. Selv om mange institusjonelle røtter kan
spores til 1970-tallet, er historien mangefasettert – linjene kan også trekkes til det første
fellessamiske landsmøtet i Trondheim i 1917 eller til Museumsforeningen for De Samiske
Samlinger i Karasjok, formelt stiftet i 1939. Denne foreningen ledet fram mot museumsbyg-
get De Samiske Samlinger, Sámiid Vuorká-Dávvirat (SVD), som lenge var lokaliseringen for
samisk kunstsamling.6

I en videre forstand, dersom fokuset forflyttes fra det spesialiserte kunstbegrepet, og over
til kunst som en mer mangslungen virksomhet som ikke bare opererer i et profesjonali-

Ill. 6

Johan Rist: Náhppi, 1983. Uthulet rirkule av bjørk, reinsdyrhorn, lær. UiT/KORO. Foto: KORO /

Cathrine Wang. © Johan Rist / BONO 2019.
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sert billedkunstfelt, blir institusjonelle og tidsbaserte grenser enda vanskeligere å trekke. De
mange samiske termene som beskriver ulike former for materialitet, kunnen og estetiske
dimensjoner, viser hvor sentralt skapende virksomhet har vært, i det som til enhver tid har
vært samtid, for de involverte. Det er altså multiple, overlappende og komplekse kunst-
begrep i spill.

Det sentrale duodji-begrepet er umulig å komme utenom. Dette er et rikt begrep, vans-
kelig å oversette med hegemoniske kunstbegrep, uten at mening legges til eller trekkes fra.
Duodji kan referere til både verk og virke, både til det å kunne utføre noe og til resultatet
av denne ekspertisen – den materielle gjenstanden eller verket.7 I en smalere forstand dreier
duodji seg om en bestemt praksis, teknologi og materiell tilnærming, som også er institusjo-
nalisert som eget felt, med egne utdanningsinstitusjoner og reguleringsmekanismer. I dag
forbindes gjerne duodji med karakteristiske gjenstander, utført med en grad av forutsigbar-
het, eller tradisjonsforankring, som også gjelder form, ornamentikk og materialvalg (for
eksempel ill. 6). I denne forståelsen brukes duodji gjerne synonymt med samisk kunsthånd-
verk eller brukskunst.

Duodji kan også ses som en holdning eller en materialtilnærming som kan relateres til en
filosofi, praksis og et kunnskapsfelt; der en ønsker å arbeide på en måte som griper minst
mulig inn i eksisterende miljø og økosystem, for eksempel gjennom gjenbrukskompetanse
og bruk av naturmaterialer. Det er naturlig å se mange av Iver Jåks’ (1932–2007) arbeider
og fremgangsmåter i et slikt perspektiv. Jåks var trent som duojár, med omfattende kompe-
tanse i å identifisere, samle, bearbeide og kombinere materialtyper som skinn, tre og horn.
Denne kunnskapen gir seg utslag på ulike måter i hans praksis, som også omfatter nyere og
mer masseproduserte materialtyper (ill. 7).

Ill. 7

Iver Jåks: Enorm – hva, 1992. Gran, furukvist, glass. Nasjonalmuseet. Foto: Frode Larsen.

© Iver Jåks / BONO 2019.

181KUNST OG KULTUR | ÅRGANG 102 | NR. 3-2019



Gjenbrukskompetanse kan også identifiseres i arbeidene til kunstnere som Joar Nango
(f. 1979) eller Silje Figenschou Thoresen (f. 1978) (ill. 8), bare for å trekke frem noen få eks-
empler.8 Slike verk synes å bli til et «pirrende rom mellom gammel kulturskatt og det høy-
teknologiske samfunns kunstuttrykk», for å ta i bruk en metafor Synnøve Persen en gang har
brukt for å beskrive samisk kunst.9 I et rom, vil jeg legge til, der teknologisk spissfindighet
tilhører fortiden like mye som nåtiden – det er her kun snakk om andre teknologier, ikke om
dikotomier mellom fortid og samtid eller tradisjon og modernitet. Et rom som utgjør onto-
logiske utfordringer for så vel kunstinstitusjoner som kunsthistorien i et større perspektiv.

Det kan argumenteres for at samiske kunstnere har skåret seg ut et interessant mellom-
rom i spennet mellom ulike nasjonalstater, som Norge, Sverige, Finland og Russland og deres
respektive kunstsystemer. Spørsmålet videre blir hvordan dette mellomrommet kan identi-
fiseres i nasjonalstatelige kunstinstitusjoner som Nasjonalmuseet.

Ill. 8

Silje Figenschou Thoresen: Fra serien «Vendinger i horisontalplanet», 2015. © Silje Figenschou

Thoresen / BONO 2019.
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«Samlingen av samisk kunst»
Også Nasjonalmuseet ser ut til å arbeide ut fra en definisjon av samisk kunst som vektlegger
kunstnerens bakgrunn, slik det fremgår i pressemeldingen. I det følgende vil jeg kartlegge
om det finnes verk av kunstnere som gjerne presenteres med samisk bakgrunn, for å under-
søke hva slags utgangspunkt dette danner for en egen samisk samling. Arbeid som på ulike
måter tematiserer samiske forhold er altså ikke tatt med i denne oversikten, men jeg vender
tilbake til slike verk mot slutten av teksten.

Da jeg i perioden 2012–16 henvendte meg til Nasjonalmuseet i forbindelse med datainn-
samlingen til mitt doktorgradsarbeid, ble jeg forklart at museet ikke definerer kunstnerne ut
fra eventuell identitet som samiske og dermed heller ikke førte oversikt over samisk repre-
sentasjon i sin samlings- og formidlingspraksis.10 Et lignende svar hadde Synnøve Persen
fått i 1991, da hun som leder av SDS stilte spørsmål om samisk representasjon i offentlige
institusjoner, i et brev adressert til Nasjonalgalleriet.11 I svarbrevet opplyste museets Bodil
Sørensen at:

Dessverre er vi kun til en viss grad i stand til å besvare Deres spørsmål, da vi registrerer kunstnere

som er representert i Nasjonalgalleriet etter nasjonalitet. Samiske kunstnere i vår samling er således

ikke skilt ut som en egen kategori, men registrert som norske, hvilket ikke gjør det mulig for oss å

søke på et stikkord som «samisk».12

Likevel ble en liste over verk museet mente samsvarer med kategorien vedlagt. Her er Jon
Jonsson Hurri (antatt f. 1904) listet med to kobberstikk, Overfart over Jøkelfjorden (1934) og
Samefamilie samles ved sommerplassen (1937), begge innkjøpt i 1981. I tillegg er Jåks presen-
tert med tresnittet Individ – rom III (1975), innkjøpt i 1977 og John Savio (1902–1938) med
25 tegninger og elleve tresnitt, hvorav flere ble innkjøpt i forbindelse med minneutstillingen
i Oslo Kunstforening i 1941, og en del på 1970- og 80-tallet. Først nærmere 30 år etter hen-
vendelsen var Persen selv endelig representert ved museet med Utkast til samisk flagg (1977),
(ill. 2) et todelt verk som består av både tekstil og trykk.

Da Persen henvendte seg til museet, var Nasjonalgalleriet ennå ikke konstituert som en
felles enhet sammen med Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet og Museet for samtids-
kunst. Samlingene etter Riksgalleriet (etter hvert Riksutstillinger) og fotohistoriker Robert
Meyer ble heller ikke overført til museet før senere. Dessuten hadde verk laget etter 1945,
med unntak av de som befant seg i grafikk- og tegningsamlingen, blitt overført til Museet
for samtidskunst da det ble opprettet i 1988.

Museumsenheten som i dag kalles Nasjonalmuseet har derfor flere verk i sitt eie som var
lokalisert i andre samlinger før sammenslåingen. En gjennomgang av den totale samlingen
til dagens Nasjonalmuseum avdekker langt flere verk av Savio og Jåks. Mange av Savios mest
kjente tresnitt er representert i samlingen, som – når denne artikkelen skrives – omfatter mer
enn 70 verk av kunstneren. Senest i 2017 ble samlingen utvidet med innkjøp av fem tresnitt,
herunder Slåttekar (ca. 1920–33), som fremheves spesielt i årsmeldingen.13 Når det gjelder
Jåks, har museet både hans såkalte miniatyrskulpturer, som Sammenfiltret (1992) og Før
jeg var II (1998), større skulpturer som En gang! I (2002) og flere papirarbeider.14 Verkene
spenner over store deler av hans karriere, fra tegninger laget på 1950-tallet til skulptur fra
2000-tallet.

Kobberstikkene av Hurri er en del av den tyske kunstneren Gustav Hagemanns (1891–
1982) prosjekt. I perioden mellom 1927 og 1939 reiste han i nordområdene, særlig i Kau-
tokeino- og Karesuando-områdene, og ifølge etnografen Ernst Manker (1893–1972) festet
han seg ved samenes «lust och skicklighet at rista i ben».15 Hagemann brakte tynne kopper-
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plater med seg fra Tyskland «til sina vännar ristarna», trolig anerkjente duojárat for at de
skulle risse tegninger i dem.16 Disse ristningene fikk Hageman så trykket i Tyskland, der de
blant annet ble utgitt som atlasmapper i to bind med tittelen Lappen zeichnen ihr Leben.17

Streken i tegningene er til forveksling lik koldnål, men ifølge teksten som følger mappen er
de risset med knivspiss.18 Etter hvert har trykkene funnet veien inn i Nasjonalmuseet, repre-
sentert ved to kobberstikk og en plakat, innkjøpt i forbindelse med utstillingen «Vår jord er
vårt liv» som ble vist i Galleri 27 i Oslo i 1981.19 Plakaten gjengir et av trykkene etter Anders
N. Valkeapää (leveår ukjent), som er representert med flere bilder i Hagemanns mappe.

Ved å gjøre konkrete søk etter kunstnere som enten er, eller har vært, medlem av SDS
eller som på andre måter har blitt, eller blir, assosiert med samiske kunstfelt, trer flere
verk og kunstnerskap frem i samlingen.20 Oddmund Kristiansen (1920–1997) er represen-
tert med tre verk, maleriene Sort rektangel (1959) og Bliksvær (1961) samt et glassmaleri
fra 1957. Av Hans Ragnar Mathisen har museet to monotrykk, begge titulert Rátkin IV.
Det ene i sorthvitt ble overført fra Riksgalleriet i 1988, og det andre i farger ble innkjøpt til
Nasjonalgalleriets tegne- og grafikksamling i 2008. Fra 2018 kan Kart over Sábmi (1974) og
Stedsnavn i Troms/Sámi namat Tråm’sa guovllos (1974) legges til listen. En annen kunstner
som er representert med flere verk, både etsninger, tresnitt og fotografi, er Arnold Johansen
(f. 1953). Her kan etsningen Næringen (1982) og tresnittet Mannen (Kåre Kivijärvi) (1991)
trekkes frem. Også Bente Geving (f. 1952) er representert med flere serier fotografi fra 1982,
alle innkjøpt til Robert Meyers fotosamling og overtatt av Nasjonalmuseet i 2004. Videre er
Marit Victoria Wulff Andreassen (f. 1971) representert med to tegninger uten tittel fra 2002,
mens Elly Mathilde Novvale Johnsen (1930–2011), Inga Nordsletta Pedersen (f. 1932), Geir
Tore Holm og Per Enoksson (f. 1965) er representert med ett verk hver. Novvale Johnsen
med skulpturen Jeg, en pønker fra Sápmi (1986), Pedersen med etsningen Elvebåt (1987),
Holm med fotografiet Burger King, Return (1995) og Enoksson med et oljemaleri fra 1996.
I tillegg gikk museet i mars 2019 til innkjøp av et av antrekkene fra den unge designeren
Ramona Salo Myrseths (f. 1991) kolleksjon Den samiske halvtimen (2018).

Som hovedtendens er mange av verkene innkjøpt til Nasjonalgalleriets grafikk- og teg-
ningsamling, de er blitt overført fra Riksutstillinger eller kommet inn via Robert Meyers
fotosamling. Savio og Jåks skiller seg ut som kunstnere museet har satset på. De synes å være
innsamlet mer konsekvent, med innkjøp over flere perioder, selv om også disse er kommet
inn i samlingen via ulike avdelinger og innkjøpsordninger.

Da Nasjonalmuseet sendte ut en pressemelding som proklamerer at museet «styrker sam-
lingen av samisk kunst» i 2018, må dette oppfattes som et skifte mot en mer bevisst sam-
lingsstrategi. Men hvis denne delen av samlingen nå skal betraktes som et eget felt, hvor
representativ er den for det som gjerne faller inn under betegnelsen samisk kunst?

Representativitet
Innkjøpene som fremheves i pressemeldingen kan leses som respons på noen tydelige fravær
i «samlingen av samisk kunst» slik den fremstår i oversikten over.

For det første kan samlingen sies å ha en dårlig kjønnsbalanse. Museets innkjøp av verk
fra fire sentrale kvinnelige kunstnere kan ses som et bidrag til å utligne slik skjevhet, både
når det gjelder samlingen av samisk kunst og i samlingen som helhet.21 Masi-gruppen besto
i sin tid av åtte kunstnere, fire kvinner og fire menn, og kvinner er i flertall blant dagens
medlemmer av SDS.22 Et komparativt blikk på Samisk kunstsamling i Karasjok viser en mer
representativ fordeling med utgangspunkt i dagens situasjon, der statistikken frem til 2017
viser en beholdning av verk fra 129 kvinnelige kunstnere og 107 menn.23
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Nyinnkjøpene som presenteres i pressemeldingen er av kunstnere som alle kan sies å være
sentrale aktører og organisasjonsbyggere i norske, samiske og andre transnasjonale konteks-
ter både i det mangefasetterte kunstfeltet og øvrige samfunnsfelt. Persen ble i 2018 tildelt
Den Kongelige Norske St. Olavsorden og Kulturrådets ærespris for sitt «mangeårige kunst-
neriske virke nasjonalt og internasjonalt og hennes innsats for å løfte samisk kunst, språk og
identitet».24 Ikke minst er innsatsen for å bidra til å bygge opp en samisk kunstinstitusjon
sentral i denne sammenheng. I lys av tildelingene, og hennes lange karriere, er det bemerkel-
sesverdig at Nasjonalmuseet ikke ervervet verk av Persen lenge før de prestisjefylte nasjonale
æresprisene ble utdelt. Før nyervervelsene var, påfallende nok, bare ett av medlemmene fra
Masi-gruppen, Mathisen, innkjøpt av museet. Når museet nå har kjøpt ytterligere to verk av
Mathiesen, ikoniske Sábmi og Stedsnavn i Troms (begge 1974), har museet skaffet seg verk
som er representative for perioden og konteksten de ble laget i, selv om Masi-gruppen fort-
satt er marginalt representert.

Å vise disse verkene i det nye Nasjonalmuseet, sammen med Persens like ikoniske Utkast
til samisk flagg, vil bety et radikalt brudd med den monokulturelle fortellingen som kan sies
å ha dominert museet hittil. Det nyinnkjøpte verket av Máret Anne Sara vil bidra ytterligere
i en slik forstyrring. Verket, som består av 400 reinsdyrskaller med skuddhull i pannen, og
som er blitt til i forbindelse med rettssaken broren førte mot tvangspålegget fra den norske
stat om å redusere størrelsen på reinflokken, går like direkte inn i forhold mellom nasjonal-
staten og en marginalisert samisk befolkning, som flagget og kartene i sin tid gjorde – og
fortsatt gjør. I pressemeldingen fremheves referansene eksplisitt til Persens flagg, og slik
trekkes det opp en linje i tidvis overlappende samiske og norske kunsthistorier. Både Mathi-
sens, Persens og Saras verk kan ses som sterke uttrykk for skiftende samtider i globale eller
internasjonale sammenhenger, samtidig som de peker på helt spesifikke kontakt- og kon-
fliktsoner, på friksjoner, i forhold mellom «samisk» og «norsk». Alle verkene er dessuten
eksempler på kunst som mulighetsrom for politisk agens og produksjon av virkeligheter.

Satsingen på verk fra 1970- og 80-tallet kan også ses i lys av andre fravær i museet, og trolig
vil de utstilles i kontekst med andre politiske og konseptuelle verk fra perioden, som kan
hevdes å være oversett i museet også i et mer generelt perspektiv.25 Samtidig må det påpekes
at verkene av for lengst etablerte kunstnere som Persen og Mathisen – alle laget på 1970-tal-
let eller begynnelsen av 1980-tallet – ikke er representative for kunstnerskapene som helhet.
Begge kunstnerne arbeider med en rekke materialer, sjangre og praksiser, og særlig Persens
kunstnerskap forblir uutforsket hvis det bare blir presentert via Utkast til samisk flagg.

Dette gjelder naturligvis de fleste kunstnerskapene, ingen kunstner kan fremstilles full-
komment med bare et fåtall verk fra en hel produksjon. Utover fravær i forbindelse med
kunstnerskapene som faktisk er inkludert i samlingen, kan det naturligvis hevdes at langt
flere sentrale kunstnere og verk er neglisjert. Med jevne mellomrom er det debatter om
Nasjonalmuseets innkjøpspolitikk, kriterier for innkjøp og manglende innkjøp. Kunstneren
Marianne Hurum rettet i et intervju i Aftenposten i 2016 kritikk mot museet for å la «en gene-
rasjon gå tapt for den historien som Nasjonalmuseet har mandat og midler til å skrive».26

Hurum tok utgangspunkt i museets ervervelser de siste fem årene og fastslo at museet i 2015
bare hadde gått til innkjøp av tre kunstnere under 40 år.

Stikkprøven på hva som utgjør noe av grunnlaget for «samlingen av samisk kunst» i
Nasjonalmuseet, viser at den samme kritikken rammer dette utsnittet. Mange av kunstnerne
var unge da de i sin tid ble innkjøpt av museet, men samlet sett kan det hevdes at det er flere
«tapte generasjoner». Generasjonsperspektivet er eksplisitt anlagt som grep for utstillingen
«Historier. Tre generasjoner samiske kunstnere», som vises i Dronning Sonja KunstStall i
2019 og som kan fungere som en komparativ målestokk her. I utstillingsomtalen listes Jåks
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som pioneren, før 1970-tallet fremheves med kunstnere som Persen og Marakatt-Labba,
mens det kuratorene omtaler som «den yngre generasjonen» er representert ved Marja
Helander (f. 1965), Outi Pieski (f. 1973) og tidligere nevnte Nango og Sara.27 Av kunstnerne
som var innlemmet i Nasjonalmuseets samling før 2016, er det bare Holm, Enoksson og
Wulff Andreassen som representerer denne perioden, før Sara og Salo Myrseth kan legges til
blant de siste års nyinnkjøp. Med tanke på den høye aktiviteten i det samiske kunstfeltet de
siste tiårene, kan ikke dette ses som særlig representativt.

Et av de virkelig påfallende fraværene i et museum som også omfatter samlingen etter
Kunstindustrimuseet, er at duodji ikke er representert i samlingen i det hele tatt, enten
det gjelder samtidsperspektiv eller som historisk materiale. Mens Kunstindustrimuseet har
utforsket det som defineres som husflid, med andre ord gjenstander som faller utenfor det
paradigmatiske billedkunstbegrepet, har ikke duodji funnet veien inn hit. Da en egen samisk
avdeling ble opprettet ved Norsk Folkemuseum på 1950-tallet, skal noen få gjenstander ha
kommet fra Kunstindustrimuseet, men foreløpig har jeg ikke fått klarhet i hvilke gjenstan-
der det gjelder.28 Som jeg har argumentert for andre steder, kan representasjonen av duodji i
hovedstaden fortsatt sies å være regulert i tråd med et fremmedgjøringsregime etablert i den
norske nasjonsbyggingens begynnelse, da samiske gjenstander ble utstilt og samlet av Uni-
versitetets etnografiske museum.29 Det er påfallende at dette gjenstandsfeltet fortsatt presen-

Ill. 9

Fra Samisk moteuke. Visning av smykker fra A Touch of Sami Silver laget av Siv Utsi.

Foto: Susanne Hætta. © Susanne Hætta / Siv Utsi.
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teres i den etnografiske samlingen til det som i dag bærer navnet Kulturhistorisk museum,
men ikke ved det nasjonale museet for kunst og design.

Likevel, med utgangspunkt i de kunstnerne som befinner seg i samlingen ligger det alle-
rede potensial for fruktbare utforskninger av skjæringspunkter mellom duodji, kunst og
håndverk. Særlig Jåks’, Juliussens og Blix Kvammens kunstnerskap er interessante å se i slike
sammenhenger. En satsing på duodji vil dessuten kunne tilføre en viktig kontekst til verkene
av Hurri og de andre bidragsyterne til Hagemanns prosjekt – og vice versa, bare for å peke
på noen potensialer. Et, på noen måter, tilgrensende «hull» som museet nå ser ut til å adres-
sere gjennom innkjøpet av Salo Myrseth, er den påfallende mangelen av utforskning av det
vitale feltet som kan omtales som samisk design, eksemplifisert gjennom arrangement som
Samisk moteuke (ill. 9) i Alta.

I et kapittel som dreier seg om representativitet må det tilføyes at «samlingen av samisk
kunst», slik den foreløpig fremstår, mangler den transnasjonalstatligheten som er grunnleg-
gende karakteristisk for det pansamiske prosjektet og som illustreres med Mathisens kart.
Kunstnerne som er representert er, med unntak som Hurri og Enoksson, stort sett kunst-
nere med norsk statsborgerskap. Her er vi kanskje ved et kjernepunkt angående representa-
sjonen i et nasjonalmuseum: Samisk kunst eksisterer i eget fellessamisk rom som, samtidig
som det har overlapp mot territorielle kunstfelt i Norge, også omfatter de andre nasjonal-
statene Sápmi krysser. Selv om det nye museet «avvikler skillet mellom norsk og internasjo-
nal kunst» i den nye basisutstillingen, er fortsatt Nasjonalmuseets innsamlingsfokus det som
til enhver tid bestemmes som «norsk kunst», mens det som defineres som «internasjonal
kunst» samles mer selektivt.30 På den ene siden kan dette slå ut i en samling av samisk kunst
som ikke oppfattes som særlig representativ, på den andre siden har ensidigheten potensial
til å utgjøre nettopp denne spesifikke samlingens særegenheter. Inkluderingen og artikule-
ringen av samiske referanser kan mer generelt bidra til å forstyrre den etablerte nasjonale
metodikken i museet – forhåpentligvis blir det nasjonale paradigmet noe man stadig må for-
holde seg aktivt til og sette spørsmålstegn ved.

Å gjøre samlingen: aktivering av samiske referanser
En sak er å identifisere verk i en samling som består av rundt 400 000 objekter, en annen er
hvordan dette materialet er blitt samlet, organisert, brukt og formidlet. Det er ingenting som
tyder på at museet har hatt en bevisst samlingsstrategi for samisk kunst før helt nylig, men
nyinnkjøpene synes å inngå i en planmessig strategi der åpenbare mangler forsøkes dekket.
Likevel kan atskillige fravær fortsatt identifiseres.31 Når det gjelder formidling av samlingen,
har museet ikke tidligere hatt en samling som er blitt formidlet som «samlingen av samisk
kunst», slik det gjøres i pressemeldingen fra 2018.

Selv om museet ikke tidligere har presentert samisk kunst som et eget samlingsfelt,
betyr det naturligvis ikke at verkene som er omtalt ovenfor har forblitt i magasinet. I 2009
organiserte Nasjonalmuseet utstillingen «John Savio: tegninger og grafikk fra samlingen»
i Nasjonalgalleriet, og i 1998 viste Museet for samtidskunst Jåks-utstillingen «Muitta-
šan johttičájáhus/Retrospektiv» organisert av Riksutstillinger. Som tittelen indikerer, ble
samiske kontekster understreket gjennom en aktiv bruk av nordsamisk, og katalogen som
fulgte utstillingen inneholdt et essay av Inga Ravna Eira som ser Jåks’ kunst ut fra samisk
kulturell kontekst. Verk av Jåks har også inngått i gruppeutstillinger som «Fattig kunst, rik
arv. Arte povera og parallelle praksiser 1968–2015» (Nasjonalmuseet, i Museet for samtids-
kunst, 2016) og i basisutstillingen «Kunst 4. Verk fra samlingen 1950–2007» (Nasjonalmu-
seet, i Museet for samtidskunst, 2007–09». Med jevne mellomrom har museet de siste årene
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aktivert verk med samiske referanser gjennom nettsider og sosiale media. Dessuten sam-
arbeidet museet i 2011–2015 med Samisk senter for samtidskunst (SDG) om vandreutstil-
lingen «Muorrajurdagat. Tretanker», kuratert av Joar Nango for Den kulturelle skolesekken
(DKS).

Som hovedregel må likevel samiske forhold sies å være nærmest fraværende i museets
formidlingspraksis i de nærmere to hundre årene det har eksistert. Den eneste samiske
referansen jeg fant da jeg undersøkte basisutstillingen ved Kunstindustrimuseet (Nasjonal-
museet) før museet stengte i 2016, var en drakt fra kolleksjon «Fra Paris til polarsirke-
len» (1989/1990) av Per Spook (f. 1939), som kan sies å alludere eller appropriere samiske
drakter, mens Nasjonalgalleriets (Nasjonalmuseets) «Livets dans. Samlingen fra antikken til
1950» ikke hadde noen samiske referanser. Denne utstillingen kan sies å være et illustre-
rende eksempel på museets tradisjonelt nasjonalrepresenterende funksjon. Den viste blant
annet nasjonalromantikkens fokus på folkelivsskildringer og naturfremstillinger med flere
verk som har vært medskapende til etablerte markører for «norskhet», uten å forstyrre dette
monokulturelle narrativet. Her var det ikke inkludert verk som tematiserer eksempelvis
samiske forhold – en billedkategori museet tross alt har mange av. For eksempel har museet
flere skisser til Adolph Tidemands (1814–1876) Fanatikere (1866), som viser fire personer i
samiske drakter sentralt i komposisjonen (ill. 10). Bildet kan ses som en negasjon av Hau-
gianerne (1848) som ble vist i utstillingen. Begge bildene tematiserer aktuelle politiske hen-
delser og religiøse vekkelser i samtiden.32 Sett i sammenheng kan de bidra til utforsking
av vedvarende kontakt- og konfliktsoner mellom «samisk» og «norsk». En slik tematisering
utgjør også et interessant bakteppe for verkene av Persen, Mathisen og Sara.

Ill. 10

Adolph Tidemand: Fanatikerne, ant. 1865. Olje på lerret, 44 x 59 cm. Nasjonalmuseet. Foto:

Jaques Lathion.
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Etter 2016 kan det imidlertid identifiseres en tydelig endring i artikuleringen av samiske
forhold ved museet. Etter denne tid, og særlig i løpet av 2017, begynte museets ansatte å
uttale seg offentlig om samisk kunst. De reiste på studiebesøk til Karasjok og Tromsø, og
Nasjonalmuseets nåværende direktør, Karin Hindsbo, skal ha utarbeidet føringer for at «fag-
ansatte skal arbeide med særlig fokus på å inkludere samisk kunst i utstillingen».33 Hva som
konkret ligger i disse føringene har ikke vært like lett å bringe på det rene.

Årsaksforklaringene til vendingen er mange og sammensatte. Det nåværende fokuset ved
Nasjonalmuseet kan ses som del av en bredere tendens til at spørsmål om samisk represen-
tasjon og involvering når frem til nasjonalstatlige aktører i Oslo i et tilsynelatende større
omfang enn tidligere, men her er det for tidlig å konkludere.34 Det er viktig å ha tidligere
vendepunkt i tankene også og ikke bli nærsynt på egen samtid. Samtidig, når det konkret
gjelder Nasjonalmuseets forhold til samisk kunst, er det blitt mer artikulert de siste tre årene.
Likevel, Nils-Aslak Valkeapääs (1943–2001) kjente verselinje nu guhkkin dat mii lahka, «så
fjernt det nære», kan stå som symboliserende angivelse for forholdet som helhet.35 Det gjen-
står å se om den nye vendingen vil slå ut i en substansiell endring som ikke bare medfører
inkludering i Nasjonalmuseets samling, men også strukturelle forandringer og dyptpløy-
ende utforskninger.
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