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FORTID FORMER FRAMTID
Et av de viktigste dokumenter i de senere årtiene om kulturminnevernets fremtid har vært på
høring med frist slutten av juni. ICOMOS Norge som den eneste internasjonale
organisasjonen for fagfolk innen kulturminnevern, er ikke nevnt i dokumentet og var
opprinnelig heller ikke på listen over høringsinstanser. Jeg har flere ganger hevdet at
ICOMOS Norge med sitt internasjonal nettverk skulle være en selvfølgelig høringsinstans i
spørsmål som gjelder kulturminnevern. Det ligger mye arbeid i uttale seg til slike
dokumenter, men det er helt nødvendig at vi gjør det dersom vårt fagfelt og vår organisasjon
skal ha en fremtid.
Vår uttalelse til utredningen har begrenset seg til noen utvalgte punkter: Visjon, mål,
strategier for en ny kulturminnepolitikk, det frivillig arbeidet, Kulturminnefondet,
internasjonalt samarbeid på kulturminnefeltet generelt og utviklingsarbeidet spesielt,
kulturminner i konfliktområder (Blue Shield) og kulturminnerelatert utdanning. - Vi har
understreket at man ikke må overvurdere bruks- og opplevelsesverdien i forhold til
kunnskapsverdien. Norge har gjennom en rekke konvensjoner og internasjonale avtaler
forpliktet seg til å ivareta kulturarvens autentisitet og kunnskapsverdier. Behandlingen av
frivillig innsats er ikke nyansert tilstrekkelig både mht. til private eiere, amatørorganisasjoner
og spesialistgrupper. I forbindelse med dette nummeret av ICOMOS Nytt vil jeg spesielt
trekke frem at flere i vår nasjonalkomité har bedt om at vi legger vekt på at amatører ikke kan
erstatte fagfolk og at utdanningen er mangelfull. Fortsatt finnes ikke en fullverdig utdanning i
kulturminneforvaltning i Norge, det er også stor mangel på fagfolk i restaurering og
tradisjonelle håndverk. Det må bli et tettere samarbeid mellom offentlig forvaltningen og
utdanningsinstitusjonene. Det er viktig at fagmiljøene oppdaterer hverandre og at ingen må
tro at det daglige arbeidsstedet er en tilstrekkelig referanseramme.
ICOMOS internasjonalt har i for liten grad tatt restaurering og utdanning opp som tema på
sine arrangementer. Dette skyldes muligens at alt for få konservatorer og håndverkere som
arbeider med det praktiske restaureringsarbeidet, er ICOMOS medlemmer eller aktive i
nasjonalkomitéer. Jeg tror derfor at rekruttering av medlemmer til ICOMOS innen
restauringsfaget er meget viktig dersom vi skal kunne opprettholde kravet om autentisitet.
Seminaret som ble arrangert i forbindelse med møte i ICOMOS Europagruppe i Wien i mai
2001 var et unntak. Vertslandet hadde i samarbeid med den franske ICOMOS komitéen tatt
initiativ til et seminar om nye europeiske direktiver som berører kulturminnevernet. En rekke
tradisjonelle arbeidsmetoder og materialer vil det i fremtiden ikke være anledning til å bruke
til restaurering og vedlikehold. Alt nå er med sikkerhet en rekke løsningsmidler og pigmenter
ikke lenger i produksjon av hensyn til helse, miljø og sikkerhet, og flere kan det komme til å
bli. Norges mest fremtredende kulturminne, stavkirkene, deriblant verdenskulturminnet Urnes
stavkirke skulle etter de nye retningslinjene ikke lenger la seg tjærbre, et vedlikehold som har
vært utført i over tusen år.
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Det er meget viktig at våre myndigheter i forhandlinger med EU systemet også tar opp
problemet omkring disse direktivene og finner løsninger som gir mulighet til fortsatt bruk av
autentiske materialer og metoder.

KULTURMINNER FRA DET 20. ÅRHUNDRE
Tema for den internasjonale kulturminnedagen 19. april var de 20. århundres kulturminner.
Nasjonalkomitéen valgte å markere dette temaet i forbindelse med årsmøtet og fagdagen i
mars fremfor på den internasjonale kulturminnedagen. Temaet vakte tilstrekkelig interesse til
at 50 deltakere møtte opp til tre gode foredrag og påfølgende diskusjon. I flere europeiske
land har den internasjonale kulturminnedagen blitt utkonkurrert av Europarådets
kulturminnedag i september og markeres derfor bare i liten grad. I solidaritet med resten av
verden tror jeg likevel er viktig at vi også synliggjøre denne dagen. Alt for ofte hører jeg
berettiget kritikk fra fagkolleger fra andre verdensdeler at vi er for eurosentrert i vårt syn på
kulturminnevern. Da jeg henvendt meg til enkelt aviser med en pressemelding hvor jeg
fokuserte på at det 20 år siden UNESCO og ICOMOS lanserte denne dagen, resulterte i en
komisk avisnotis: "Den internasjonale kulturminnedagen 18. april markeres ikke" fordi
ICOMOS Norge ikke hadde noe arrangement. Dette må ikke gjenta seg!
Det 20. århundres kulturminner er sterkt i fokus, våre finske kolleger har arrangerte i fjor en
konferanse om dette temaet. ICOMOS Canada har lansert et prosjekt for opptrapping av vern
av det 20 århundres kulturminner. Man ønsker fortsatt et bidrag til en internasjonal rapport
som tar opp dette tema og som skal publiseres av ICOMOS internasjonalt. Jeg håper det
finner seg interesserte ICOMOS medlemmer som vil bidra til en slik rapport. Fagdagens
innlegg kunne være et godt utgangspunkt.

Axel Mykleby
President i ICOMOS

Dette nummer var ment som et temanummer om konservering. Men redaksjonen har kommet i den
misunnelsesverdige stilling at stofftilfanget ble for stort. Vi har derfor valgt å trykke bare deler av stoffet og la
noen artikler stå over til et senere nummer for å unngå å få et for stort nummer.
Vi tar gjerne imot bidrag til neste nummer, vi tar spesielt godt imot beretninger, rapporter fra komitémøter
eller symposia som ICOMOS står som arrangør av. Vi er også åpne for meldinger om kommende møter og
seminarer.
Som leserne vil se har vi trykket handlingsplanen på uglanset papir. Vi anbefaler at man tar ut denne siden,
rammer den inn og henger den ved sin arbeidsplass.
Vedrørende ICOMOS generalforsamling: Vi har trykket en forkortet versjon av Call for papers og programmet
for symposiet. Det er kommet også annen informasjon. De som ønsker alt tilsendt elektronisk, gi beskjed til
Kay Staaland. E mail kay@c2i.net . Første påmeldingsfrist er 31. juli, frist for papers 1. september.
Fortsatt god sommer.
Redaksjonen.
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dagens tilstand, skader og behandlingsbehov. Dette
betyr at mange spørsmål må reises og flere metoder
og kilder må benyttes både før og underveis i
behandlingen. Den viktigste metoden er visuell
observasjon med lupe og mikroskop, hovedkilden
er selvfølgelig gjenstandene selv, i tillegg til
litteratur og arkivalia. Blant undersøkelsene inngår
også bruk av røntgen, infrarød videocon, ultrafiolett
lys samt prøveuttak med påfølgende analyser av
treverk, grundering og malinglag (se også
dokumentasjon).

KONSERVERING AV KALVARIEGRUPPEN FRA URNES STAVKIRKE
Av Tine Frøysaker, NIKU
Urnes kalvariegruppe består av tre bemalte
treskulpturer, Kristus på korset flankert av Maria og
disippelen Johannes (se Fig. 1). Inne i kirken har
kalvariegruppen en fremtredende plass på veggen
over korbuen, ca 7m over gulvet. Kunsthistorikerne
har datert gruppen til ca. 1150. Den er ikke bare
Norges eldste, men også en av de eldste blant de
bevarte i Europa. Siden Urnes stavkirke står på
UNESCOs liste over verdensarven besøkes den av
tusener hvert år. Det er med andre mange grunner
til å prioritere en tilstrekkelig og nødvendig
bevaring av disse skulpturene.

Foreløpige resultater
Alle skulpturene ble skåret i or mens korset ble
laget av osp. Treslagene var vanlig i Norge i
middelalderen og kan indikere at kalvariegruppen
ble laget her, for eksempel i Bergen. I sin bok
Norges stavkirker dekor og utstyr hevdet Roar
Hauglid at Urnesgruppen neppe har tilhørt kirken
opprinnelig (1973: 389, 391, 406). Han begrunnet
det med at bemalingen på baksiden av kors, Maria
og Johannes ikke var original, og at deres tretapper
på undersiden viser at de må ha stått på en bjelke i
koråpningen i en større kirke (antagelig fordi
koråpningen i Urnes ikke var bred nok). Våre
undersøkelser bekrefter ikke dette. Dekoren på
baksiden, som kan tolkes som en steinimitasjon
(muligens porfyr), er nemlig original (sannsynligvis
limfarge).
Det
betyr
egentlig
bare
at
kalvariegruppen ble laget for montering på en
korbjelke og at den kunne betraktes både fra for- og
baksiden, men det er ikke bevis for at så faktisk
skjedde. Med andre ord, skulpturgruppen kan ha
tilhørt Urnes helt fra den var ny, selv om
monteringen der ikke er optimal. Fra forsiden må
den ha sett ut slik:

I september 2001 ble figurgruppen fraktet til
NIKUs atelier i Oslo for konservering; det vil si for
undersøkelser, dokumentasjon, behandling, og for å
vurdere nye forslag til videre oppfølging.
Konserveringen finansieres av Riksantikvaren og
arbeidet pågår nå. Her skal det handle litt om hva
dette arbeidet innebærer og om noen resultater så
langt.
Undersøkelser
For å kunne behandle skulpturene er det nødvendig
å få en oversikt over deres opprinnelig utseende,
materialer og teknikker samt senere forandringer og

Kristusfiguren (118x118,7x37cm) ble satt sammen
av tre deler: kroppen med to armer tappet inn fra
sidene og festet med to tre-dymlinger hver på
baksiden. Figuren ble grundert med et tynt lag
krittlimgrundering og malt i følgende farger: blå iris
i de halvåpne sorte øynene med sort hår og skjegg
og røde lepper og kinnroser (se Fig. 2). Lendekledet
ble malt blått med ultramarin og dekorert med
forgylte rosetter og kanter av gul lasur på tinnfolie.
Fóret ble malt med mønje. Ingen av disse fargene
har noen gang blitt overmalt, men de har
selvfølgelig falmet noe samt fått en del utfall. Det
eneste som er fullstendig tapt er metallkronen.
Sannsynligvis var den i forgylt kobber slik som på
noen av de bevarte svenske krusifiksene. I dag sitter
det fremdeles igjen tre kobbernagler i den umalte
trekronen som fungerte som feste for metallkronen.
I tillegg er det en liten kant rundt hele trekronen
som kan ha støttet den tapte kronen. I midtre
krontak er det i tillegg en rund fordypning som kan
ha rommet en halvedelsten eller slipt glassbit.

Figur 1. Kalvariegruppen fra Urnes kirke.
Foto: Teigen.
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kalvariegruppen tatt ned og sendt til Bergen for
restaurering. Malerikonservator Bjørn Kaland både
renset, konsoliderte, retusjerte og fernisserte hele
gruppen. I tillegg ble det tatt studiofotografier i
sort/hvitt både før og etter behandling. I 1958 ble
kalvariegruppen returnert til Urnes. Siden har ingen
kunne ta gode fargebilder i studio før nå.
Dokumentasjon
I NIKUs fotoatelier blir skulpturene fotografert
både før, underveis og etter behandling. I den
tekniske fotograferingen inngår røntgenopptak,
samt sort/hvitt- og fargebilder i ultrafiolett lys i
tillegg til ordinær lyssetting. Opprinnelige og
eventuelt senere bruk av materialer blir
dokumentert ved hjelp av små snitt av de ulike
malingstrukturene hvor lagstruktur, pigmenter,
fargestoffer og bindemidler i de individuelle lagene
fotograferes i mikroskop. I tillegg er det planlagt å
lage en digital rekonstruksjon (i Photoshop) av
Kristusfigurens opprinnelige utseende og farger.
Når behandlingen avsluttes skal det sannsynligvis
også tas stereoopptak (fotogrammetri) av hver
skulptur for eventuell senere databehandling, i
tilfelle det i fremtiden skulle bli nødvendig med
fullstendig dokumentasjon av alle mål- og
formstørrelser. I denne sammenheng måles kun
største høyde, bredde og dybde på hver skulptur. Til
slutt blir all informasjon samlet og publisert i vår
rapportform (i serien NIKU publikasjoner).

Figur 2. Detalj av krusifikset i kalvariegruppen
fra Urnes kirke. Etter restuareringen 1958-59.
Kristusfiguren ble ikke som de andre delene malt på
baksiden, sannsynligvis fordi den dekkes av korset.

Behandling
Korset (227x170,8x8,5cm) består av to bord festet
mot hverandre på halv ved. På forsiden ble den
grundert med krittlimgrundering og forgylt med gul
lasur på tinnfolier. Den fikk kun en påstiftet
sirkelformet glorie (bak Kristus hode) som ble
grundert og malt med sort, gult (auripiment) og
mønje.

Etter forundersøkelsene ble det klart at
behandlingen vil bestå av rensing, festing av løs
maling (konsolidering) og fernissering, og særlig de
to første inngrepene blir tidkrevende. Skulpturene
er meget skitne. Mye av dette stammer fra siste
halvpart av 1900-tallet og er relativt lett å fjerne,
men overflaten har også rester av langt eldre skitt
og søl som til dels sitter godt fast i malingen. I
tillegg ligger det igjen et solid overskudd etter
voksbehandlingen som ble utført i slutten av 1950årene. Hovedbestanddelen er bivoks med
tilsettinger av ulike harpikser, hvilket i sin tid ble
ansett som ypperlig materiale. Vokslaget har
imidlertid forandret seg radikalt, fra å være
gjennomsiktig og nesten fargeløs har voksen blitt
blakk og gul. Men noe som er mer problematisk er
at den mange steder har løftet seg noen millimeter
opp fra overflaten og tatt med en rekke mindre
malingbiter. Dette betyr at rensing og konsolidering
ofte må utføres mer eller mindre samtidig. Målet er
å fjerne mest mulig voks uten å miste de mange
små malingbitene som sitter fast i den. For det
meste blir dette utført under mikroskop og ved hjelp
av skalpell og Q-tips med løsemidler (rensing) samt
med spisspensel, konsolideringsmiddel og lett trykk
(festing). Når dette blir ferdig skal majoriteten av

Krusifikset med kongekronet Kristus og gullkors
på over 2 m må ha sett meget kostbart ut. I tillegg
var det flankert av Maria (116x20x19cm) med blå
kjole og rød kappe med forgylte rosetter og av
Johannes (118,4x21x19cm) også med blå og røde
klær. Begge hadde opprinnelig større øyne enn hva
de har nå, og med sine beherskede sørgefakter
lignet de nok datidens aristokrati.
Allerede på 1200-tallet ble kors, Maria og Johannes
fullstendig overmalt. I tillegg ble det montert tre
medaljonger (av furu) på hver korsende. Alle disse
delene fikk de fargene de fremdeles har. Senere ble
Marias høyre sko og base saget av. Sannsynligvis
samtidig med at kirken ble stivet opp med
kryssbjelker på 1600-tallet. Vinkelen på det
avsagde område på Maria er nemlig lik vinkelen til
tilstøtende kryssbjelke. Igjen skulle det gå lang tid
til neste betydelige inngrep. I 1957 ble

4

ICOMOS NYTT

Juli 2002

overflaten gis et beskyttende lag ferniss. Siden
skulpturene henger så høyt vil mange lakuner i
malingen ikke bli særlig synlig fra gulvet i kirken.
Eventuell retusjering vil bli minimal. Etter endt
behandling i denne omgang vil kalvariegruppen se
ut omtrent slik som den gjorde etter forrige
behandling, et utseende som den sannsynligvis har
hatt uten store forandringer i flere hundre år.

BERGKUNST: EGENART, KONTEKST,
BEVARING
Av Terje Norsted, NIKU

Innledning
Bergkunst er visuelle budskap
figurer av
vekslende art, form og størrelse som er utformet i
eller oppå en bergflate. Slike bergbilder finnes i et
svimlende antall over nesten hele verden. De kan
oppfattes som et universelt uttrykk for menneskenes
tro, tanker, følelser og formende evner på samme
måte som sang og dans. Bergkunsten har eksistert
som tradisjon i titusener av år, og er fremdeles
levende i visse strøk. Storparten skriver seg fra
forhistorisk tid.

Fremtidige tiltak
Det er som nevnt over 40 år siden kalvariegruppen
ble tatt ned og behandlet i Bergen. I mellomtiden er
det svært få eller ingen som har kunnet studere den
tilstrekkelig på nært hold. Stigen som tilhører
kirken er nemlig ikke høy nok. Derfor har heller
ikke akkumulert støv, skitt og fugleekskrementer
blitt fjernet i løpet av alle disse årene. Ved noen få
anledninger hadde malerikonservatorer klatret opp
og lagt på forsidebeskyttelse, men ikke på de
øverste delene av figurgruppen. Nederst på korset
var det i tillegg montert målere for temperatur og
luftfuktighet fra et tidligere klimaprosjekt. Derfor
kjenner vi gruppens lokalklima gjennom året. I
Urnes som aldri varmes opp med ovner varierer
temperaturen fra minus 6° til pluss 24°, og den
relative luftfuktigheten (RF) varierer fra 29% til
92%.

Konservering av bergkunst er ikke vesensforskjellig
fra konservering av de fleste andre typer
kulturminner. Men bergkunsten har en rekke
særtrekk som er med på å sette sitt preg på en
konserveringsprosess:
Bergkunsten ser ut til å markere stedet
i landskapet der det var mulig å få kontakt med
en hinsidig, åndelig verden. Den kan i større
grad enn de fleste andre typer kulturminner gi
et direkte inntrykk av de forhistoriske
menneskenes forestillinger og livsvilkår, og
skaffe oss verdifulle nøkler til forståelsen av
deres verdensanskuelse
Bergkunsten kan oppfattes som et
medium med kunstneriske aspekter. Men den
ble trolig laget av mennesker som i begrenset
grad hadde til hensikt å formidle kunstneriske
kvaliteter, selv om prosessen kunne gi en glede
over å skape form
Bergkunsten har et formspråk og en
motivverden som kan kalles arketypisk. Derfor
har den evnen til å vekke dype og felles
menneskelige følelser overalt og til alle tider
Bergkunsten kan fremdeles ha rituell
eller tradisjonsbærende verdi for nålevende
grupper i befolkningen
Bergkunsten representerer både natur
og kultur, og sprenger grensen mellom begge
på en særpreget måte
Det menneskeskapte i bergkunsten
vender tilbake til naturen. Det omformes
gradvis, og blir dermed i økende grad en del av
landskapet som følge av naturprosessene.

Fremover må kontrollen bedres, skulpturene bør
inspiseres for løs maling og eventuelt rengjøres av
konserveringspersonell hvert år. Det må skaffes til
veie en stige som er lang nok til dette formålet og
den må oppbevares like i nærheten. Da vil det også
bli anledning til å kunne løfte skulpturene ned (i
værste fall). For å unngå all fugleskitt hadde det
vært en fordel om fuglene ikke kunne sette seg på
eller rett over skulpturene. Et lite takutspring på
oversiden hadde passet fint, i hvert fall bedre enn
noen form for fugleskremsel. Sannsynligvis ville
det også hindre akkumulering av støv på alle de
øverste horisontale flatene. Men det er neppe mulig
å foreta et slikt inngrep i Urnes, og derfor må
tilgjengeligheten for regelmessig rengjøring og
kontroll bli adskillig bedre. Siden kirken ikke
varmes opp vil klimaet rundt skulpturene fortsette
som før, eventuelle nye klimarelaterte skader vil
kunne oppstå. Allikevel vil hyppige inspeksjoner
med eventuelle mindre inngrep sannsynligvis bidra
til at det vil kunne gå mange år før kalvariegruppen
igjen må behandles på atelier. Selv om en større
konservering må sies og være gunstig for
gjenstandens verdi, tilstand og for vår forståelse,
kommer vi ikke unna at den også innebærer visse
påkjenninger, samtidig som den er både tid- og
ressurskrevende. Derfor er nettopp gode
kontrollrutiner et godt bevaringsalternativ for
fremtiden.

Fremstillingen av stoffet i denne artikkelen er farget
av forfatterens eget erfaringsmateriale
bergmalerier fra steinalderen. Dette kan virke
snevert, men de tekniske forskjellene mellom
helleristninger og malerier var ikke nødvendigvis
viktige for det sentrale i budskapet.
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Studiet av bergkunst

Hovedpoenget mitt er at det må etableres en
1
forståelse for den kulturhistoriske konteksten før
en konservering planlegges og gjennomføres.
Denne konteksten gir viktige premisser for hvordan
vi bør gå fram.

Den forhistoriske bergkunsten er først og fremst en
kilde til kunnskap. Den formidler alltid et budskap,
skjønt vi her og nå ikke alltid er i stand til å forstå
det. Bergbildene ser først og fremst ut til å være
forbundet med en hellig virkelighet, og ikke en
profan verden.

I.
Bergkunstens materialer og teknikker

Bergkunstforskning er i høy grad integrert i
arkeologien. Bergbildenes spesielle betydning som
kilder til kunnskap er deres direkte natur. De
formidler et konkret uttrykk for forestillinger som
var levende i en fjern fortid. Bergkunsten er spesielt
viktig som kilde når vi ikke har bevart andre
kulturminner som gir tilsvarende mulighet til å
studere immaterielle fenomener i en fortidig kultur.

Bergkunsten finnes i to hovedformer: Ristninger og
malerier. De er vesensforskjellige, teknisk sett,
fordi ristningene ble utformet ved at noe av berget
ble fjernet, mens maleriene ble laget ved at noe ble
tilføyd.
Ristningene
kan
være
hogd
(knakket/prikkhogd),
skåret/gravert
eller
slipt/polert. Av og til ble to av disse teknikkene
kombinert. Til hoggingen ble det brukt en
meiselteknikk. Når meiselsteinen satte spor i den
grå bergflaten, kom de ferske mineralene fram.
Dermed oppsto tydelige, lyse figurer. Den andre
kategorien, maleriene, kunne i sin enkleste form
være utført med faste stykker av et mineralsk
fargepigment, som ble anvendt nærmest som
pastellkritt. Kullbiter kunne også bli brukt på denne
måten. Men det vanlige var å male med en flytende
substans. For å lage denne, ble pigmentet
pulverisert og blandet med en væske på en flat
stein. Vi antar at væsken ofte inneholdt et stoff som
kunne binde pigmentet sammen og feste det godt til
bergflaten. Dette bindemidlet kunne være for
eksempel blod, egg, dyrefett eller plantesaft, som
eventuelt ble blandet med vann. Figurene ble malt
med fingrene eller med et redskap som hadde hår
fortidens pensel. Væsken kunne lages så
tyntflytende at malingen kunne sprutes ut med
munnen. Ved spruting kunne en hånd eller et objekt
legges mot bergflaten. Dermed kunne det lages en
maskering eller et negativt motiv. Denne teknikken
er faktisk kjent fra alle verdensdeler, og er et
eksempel på hvor universell bergkunsten er.

Bergkunsten har en verdensomspennende og
tverrfaglig interesse. Resultater av regionale studier
har høy overføringsverdi til andre deler av verden.
Dette betyr slett ikke at bergkunst alltid og overalt
ble laget med tilnærmet samme intensjon og
billedspråk. Det er snarere betegnende for
situasjonen som forskerne befinner seg i: Man står
ansikt til ansikt med en rekke gåtefulle motiver fra
en annen kultur og tid, og man har altfor få nøkler
til å forstå dem.
Bergkunsten kan studeres fra ulike synsvinkler.
Tradisjonelle studier har anvendt typologi og
kronologi. Andre har sett på bergkunsten som
religionshistoriske illustrasjoner. I dag legges
hovedvekten på den arkeologiske tilknytningen.
Bergkunsten blir dermed sett i sammenheng med
det spesifikke landskapet der den finnes. Samtidig
studeres den i forhold til andre typer spor etter
menneskene som levde i området, og betraktes som
et uttrykk for kulturen den ble skapt i.
Metodene som brukes i bergkunststudiet avspeiler
mye av metodikken som anvendes i moderne
arkeologi: dokumentasjon ved hjelp av fotografi,
kalkering, oppmåling, scanning etc., og datering på
grunnlag av stratigrafi, C14 og strandlinjeforskyvninger. Videre anvendes typologiske og
2
semiologiske studier, romlige analyser, samt postprosessuelle studier av kulturelle ytringsformer.
Andre tilnærmingsmåter er mer spesielle for
bergkunststudiet. Disse kan deles opp i informerte
og formale metoder, samt bruk av analogier.

Ristninger ble som regel plassert på svaberg, på
blokker eller i huler, mens maleriene helst finnes i
huler, hellere, benkninger ( shelters ) eller på
nesten loddrette, glatte bergflater, som ofte har et
overheng. I Norge har vi over 30 lokaliteter (steder)
med malerier. Ti av dem er kysthuler. Til
sammenlikning finnes det rundt 1100 lokaliteter
med ristninger i landet vårt. Ifølge oppdaterte
beregninger er det flere malerier enn ristninger på
verdensbasis.

Informerte metoder involverer direkte eller
indirekte bruk av etnografisk materiale som er
forbundet med en bergkunstradisjon. Analogier,
derimot, velges ut av etnografisk materiale som

1

2

Kontekst kan defineres som summen av relevante
sammenhenger, idet relevant henviser til forhold som er
viktig for forståelsen

Semiologien
læren om tegn, deres betydning og
relasjoner til omverdenen har vært et viktig tilskudd til
studiet av bergkunst i nyere tid
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Figur 3. Et hellig kraftfullt landskap langt til havs: Trenyken, Røst. Hula
"Helvetet" ligger under den midterste toppen og inneholder to felt med malerier
fra sein steinalder. Foto T. Norsted.

Plasseringen i landskapet

kanskje ikke er direkte relevant, men som kan bidra
til å gi en generell oppfatning av hvordan
bergkunsten som fenomen skal forstås. Et stort og
viktig materiale stammer fra Australia, Sør-Afrika
og Nord-Amerika, der det finnes områder hvor
bergkunst er blitt laget kontinuerlig helt opp til vår
egen tid. Analogt materiale som stammer fra
ugriske og altaiske folkegrupper kan bidra til
forståelse av den nordeuropeiske bergkunsten fra
steinalderen.

Når vi går tilbake til steinalderen, kan det se ut til at
stedene der bergkunsten finnes først og fremst var
viktige i kraft av sin hellighet. En slik status var
ofte knyttet til steder som skilte seg ut i forhold til
resten av landskapet. Selv om hele landskap kunne
oppfattes som åndelig kraftfulle, later det til at
enkelte steder må ha vært fylt av en særskilt energi.
I jeger-samlerkulturenes verdensanskuelse kan
landskapet ha slike punkter av konsentrert hellighet.

De formale metodene beror på andre typer
referansemateriale, først og fremst informasjon som
finnes i motivene og beliggenheten. Det er flere
veier til en forståelse: semiotiske analyser av
motivene, religionshistorisk eller økologisk
tilnærming, analyser av plasseringen i landskapet.
Siden motivene ofte ser ut til å være knyttet til
religiøse erfaringer under bevissthetsendringer, er
studiet av nevropsykologiske fenomener som
opptrer under ekstase et viktig felt. De formale
metodenes verdi øker jo lengre tilbake i tiden vi
går. De er så godt som de eneste metodene vi har til
å forstå den paleolitiske hulekunsten i Europa.

Plasseringen av bergkunsten i det nordiske
steinalderlandskapet ser ut til å bygge på visse
prinsipper. Disse prinsippene er ofte så påfallende
at de er blitt brukt som nøkkel til en fortolkning.
Ifølge denne kan lokaliseringen best forklares som
et uttrykk for det tredelte, sjamanistiske
verdensbildet. Dette går ut fra at tilværelsen består
av tre nivåer: En over- og en underverden som
befolkes av ånder og guddommelige vesener, og en
mellomverden for de levende. Himmelen
representerer oververdenen, mens bergets indre og
alt som finnes under vann hører til underverdenen.
En axis mundi i form av et høyt og særpreget tre,
en bemerkelsesverdig bergformasjon eller et fjell
forbinder de tre verdensnivåene.

Bergkunsten relaterer seg til et samfunn som der og
da delte en bestemt verdensanskuelse. Denne kan
ha forandret seg mer eller mindre dramatisk med
tiden. Vår viktigste mulighet til å forstå budskapet i
bergkunsten ligger i å betrakte den på en måte som
er relevant i forhold til datidens verdensbilde.

Bergkunsten ser ut til å finnes på et sterkt ladet sted
der verdenene møtes og overlapper hverandre.
Foruten luften er det to naturelementer som
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steder:

Berg

og

vann.

Bergflatens karakter spiller en vesentlig rolle.
Riktignok er bergbildene stort sett laget på
forholdsvis glatte partier, men sprekker og hull i
flaten er ikke unngått. Av og til ser det ut som om
enkelte figurer forsvinner ned i eller kommer ut
av slike uregelmessigheter, som dermed kan ha
vært brukt som aktive elementer i komposisjonen.
Trolig har sprekker og hull vært oppfattet som
åpninger i sløret, og vannet som samlet seg i groper
og sprekker kan i så fall ha hatt en viktig betydning
i budskapet. Dette har gitt oss nok et dilemma: Skal
sprekker og groper fylles igjen for å hindre
oppsamling av fuktighet og vegetasjon eller bør vi
la dette være?
Mest dramatiske er åpningene i berget når det dreier
seg om hellere og huler. I dette tilfellet kan vi
faktisk snakke om porter inn til en underverden.
Via hulenes mørke og livløse rom og ganger kan vi
føres direkte inn til det hinsidige gjennom systemer
av sprekker i tak og vegger. Huler som ligger ved
havet, slik som de norske brenningsgrottene,
representerer steder som trolig var usedvanlig
kraftfulle. Det er neppe uriktig å tenke seg at
maleriene i disse hulene tyder på et hellig nærvær.
Mange bergkunstfelt finnes både i grensen mellom
verdensnivåene og på topografiske landemerker.
Det er observert at steinalderens helleristninger i
deler av Trøndelag er plassert på visse
orienteringspunkter i topografien. Hvis vi går ut fra
at disse stedene ble utpekt som ledd i en
menneskeliggjøring av uberørt natur, kan vi se at
bergkunsten representerte en sterk markering: Bare
mennesker skaper bilder. Ristningene kan dermed
oppfattes som et middel til å innvie eller ritualisere
landskapet.

Figur 4. Vannsig over ristninger. Begby ved
Fredrikstad. Bronsealder. Foto: T. Norsted.
Hellemalerienes steile bergflate har retning mot
oververdenen, men bergflaten er samtidig et slør
mellom denne verden og underverdenen.
Vannflaten eller bunnen i en innsjø er også en slik
grense mellom nivåene. Bergkunsten kan ligge i
selve kontaktpunktet, der vi ifølge steinalderens
sjamanistiske verdensbilde
både er inne i og
utenfor denne verden. Her finnes muligheten til
åndelig kommunikasjon.

Bergkunsten fra steinalderen opptrer i et naturlig,
utemmet landskap. Vi ser at den ofte ligger på
steder som ikke er lett tilgjengelige. I den
skandinaviske bronsealderens landskap ser vi at det
er skjedd en endring. Her ligger bergkunsten oftere
nær bosteder og områder som kunne utnyttes til
fedrift eller jordbruk.

Den nordiske bergkunsten fra steinalderen har nær
forbindelse med vann. Vannet er representert med
hav, innsjøer og elver, ja selv med bekker og
vannsig. Forholdet kommer tydelig fram der hvor
vannstanden fremdeles er omtrent den samme som
da bildene ble skapt. På svabergene ved Onega
bryter bølgene over en del av helleristningene, og
ved innsjøene i Finland har de fleste bergmaleriene
en nær kontakt med vannflaten. Langs elvene kan
vannmassene skylle over ristningene på svaberget
ved flom, slik som ved Nämforsen i Sverige.
Vannsig over ristninger er et velkjent trekk i både
Norge og Sverige, også fra bronsealderristninger.
Dette har gitt oss et konserveringsdilemma: Skal
vannsiget bortledes hvis det bidrar til nedbrytning,
eller er det mest riktig å la det være?

Valget av stein som medium tyder på at bergbildene
skulle være varige. Steinen kan oppfattes som et
symbol på styrke og kontinuitet. Bilder fra ulike
perioder viser at en del viktige lokaliteter har vært
brukt over lange tidsrom. I Alta har bergflatene i
Hjemmeluft ristninger med skiftende innhold og
uttrykksform som skriver seg fra en langvarig
periode ca. 6200 til 2500 før nåtid.

8

ICOMOS NYTT

Juli 2002

nordlige jeger- og samlerkulturene i Europa og
Asia. Sjamanen er en religiøs spesialist som
formidler forbindelsen mellom samfunnet og
åndeverdenen. Karakteristisk for sjamanistisk
praksis er den ekstatiske kontakten med det
hinsidige. Hensikten er å oppnå en overnaturlig
kraft som gir mulighet til å løse en krise (for
eksempel helbrede sykdom) eller oppnå esoterisk
kunnskap. Kontakten betinges av at det foreligger
en allianse mellom mennesket og hjelpende ånder.
Disse kan manifestere seg både i menneske- og
dyreskikkelser. Kontakten med den åndelige verden
forutsetter at sjelen kan foreta ute-av-kroppenreiser.
Med støtte i analogt etnografisk materiale fra
nordeuropeisk, nordasiatisk og nordamerikansk
sjamanisme, har det vært foreslått at bergbildene
ble laget for å markere stedet der sjamanen kunne
krysse grensen og komme i kontakt med hjelpende
ånder. Det har også vært foreslått at bildenes
motiver har nær sammenheng med visjoner som
opptrådte under ekstasens henrykkelse. Under
denne tilstanden, som kunne oppnås gjennom sang,
dans, tromming og bruk av psykoaktive stoffer i
diverse kombinasjoner, erfares i første fase en type
hallusinasjoner som kalles entoptiske fenomener,
og som hjernen danner på grunnlag av forstyrrelser
inne i øyet. Disse består av ett sett av geometriske
former som oppleves av alle, uansett kulturell
bakgrunn. Under ekstasens neste fase bearbeides
formene videre slik at de blir omdannet til figurer
og objekter som er gjenkjennelige og meningsfylte i
forhold til mytologien, for eksempel et åndelig
hjelpedyr. Denne bearbeidelsen påvirkes av den
kulturelle bakgrunnen. Ved inngangen til tredje fase
begynner sjamanen å hallusinere på en ny måte:
Hjelpedyret omgis av en lysende virvel eller tunnel,
og i stedet for å ha inntrykk av at han ser dyret,
oppfatter sjamanen at han er dyret. Denne
identifikasjonen med hallusinasjonen oppfattes som
en reise inn i åndeverdenen. Under dette stadiet har
sjamanen ingen sanselig kontakt med omverdenen,
og ser ut til å være i dyp søvn som kan vare i
timevis. Etter å ha vendt tilbake med en erindring
om sine visjoner, har han fått et klarsyn som setter
ham i stand til å oppdage og helbrede sykdom.
Derfor settes ekstasen i forbindelse med
overføringen av en overnaturlig kraft. Det har vært
hevdet at denne kraften formidles videre til
bergbilder som gjengir og tolker visjoner under
ekstasen, og at dette er et grunnleggende trekk ved
det
meste
av
bergkunsten
fra
jegersamlersamfunnet. Teorien bygger i høy grad på at
den som foretok reisen til det hinsidige, også skapte
bildene.

Figur 5. Den enorme hula Kollhellaren i
Moskenes danner tre korsarmer som hver
inneholder ett felt med malte menneskefigurer fra sein steinalder. Foto: T. Norsted.

Bergkunsten og det rituelle
Tolkningen av steinalderens bergkunst har i løpet
av
1900-tallet
tatt
utgangspunkt
i
tre
forklaringsmodeller: Den jaktmagiske, den
3
totemistiske og den sjamanistiske. Bruken av
semiotisk metodikk har imidlertid ført til at
bergkunst i økende grad blir sett på som komplekse
budskap som kan ha flere betydninger. Dette
innebærer at bergkunsten må tolkes fra mer enn ett
utgangspunkt. I dag gir de fleste internasjonale
fagmiljøene uttrykk for at den sjamanistiske
modellen gir den dypeste forståelsen, men at andre
ikke må utelukkes.
Sjamanismen er en sammensmeltning av en
særegen verdensanskuelse og religiøs praksis. Den
finnes i mange kulturer, og er godt studert i de
3

Totemisme brukes i dag som en løs betegnelse på ulike
former for sosiale institusjoner som har bestemte
fellestrekk av symbolsk karakter. Tidligere ble det ofte
fremhevet at totemismen henviser til visse folkegruppers
identifikasjon med bestemte deler av skaperverket, særlig
dyre- og plantearter
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Ekstasen gir erfaringer som er beslektet med nær4
døden-opplevelser , og innebærer en stor kroppslig
og mental påkjenning. Derfor krever sjamanistisk
praksis en grundig veiledning og helt spesielle
personlige egenskaper. Det er få som er utvalgt til å
mestre utfordringen og som kan vende tilbake fra
kontakten med åndeverdenen, styrket og med et
positivt budskap.

ritualer var relatert til ulike former for innvielse til
en ny tilværelse. Typisk er overgangen fra ungdom
til voksen, og dermed til ny status i samfunnet. En
slik overgang ble markert ved pubertetsritualer.
Også sjamanen måtte gjennom en innvielse.
Det finnes mye etnografisk materiale som viser at
overgangsritualet var forbundet med prøvelser.
Disse kunne ha hellige steder i landskapet som
arena. Overgangsritualet kunne strekke seg over
mange dager og bestå av en søken etter åndelige
visjoner, som bidro til å fastlegge den fremtidige
tilværelsen. Ritualet var først og fremst en hjelp til
enkeltmennesket i en mellomtilstand uten
eksistensiell forankring og sosial status. Denne
uklare tilstanden blir betegnet som liminal. Det har
vært pekt på at hulene må ha vært kraftfulle arenaer
for slike overgangsritualer. Mange av de malte
figurene finnes i grensesonen mellom svak
belysning og totalt mørke. Kanskje var dette stedet
spesielt viktig for ritualene. Men hulene rommer
også samlinger av figurer i relativt åpne områder,
der det kunne oppholde seg en hel gruppe
mennesker. Andre figurer finnes i mer
utilgjengelige partier. Hulenes mulighet som arena
for åndelig kontakt kan ha vært brukt av både
sjamanen og andre medlemmer av samfunnet som
måtte gjennom en innvielse.
Det er mange motiver i bergkunsten som kan settes
i forbindelse med liminalitet. Men dette aspektet er
kanskje mest tydelig i plasseringen, uttrykt ved
beliggenheten
i
overgangen
mellom
verdensnivåene. Trolig har vår bergkunst fra
steinalderen fungert som i Sør-Afrika og NordAmerika: Den markerer og forsterker stedet der det
var adgang til det hinsidige. Her kunne den liminale
personen sjamanen krysse grensen mens han
befant seg i en ekstatisk mellomtilstand kanskje
gjennom en sprekk i berget eller gjennom bunnen
av innsjøen. Siden bergkunsten markerer

Sjamanismen som religionsutøvelse er trolig svært
gammel. Mange har ment at den fantes allerede i
paleolitisk tid, og at det er vanskelig å forklare selv
5
den eldste bergkunsten uten sjamanismen. De
entoptiske formene og videreutviklingen av dem
opptrer tidlig og er gjenkjennelige over hele verden.
Dette har vært brukt som indikasjon på at
menneskets hjerne neppe har endret seg
nevneverdig i løpet av de siste 40-50 000 årene, og
at den allerede for flere titusener av år siden var i
stand til å forme like komplekse forestillinger om
tilværelsen som vår hjerne i dag. Hvis dette er
riktig, er det ikke merkelig at vi har hatt store
problemer med å tolke meningen bak for eksempel
Lascaux-hulens billedverden.
Sjamanen fungerte som sitt samfunns utvalgte, og
var ikke tenkelig uten religionens mest sentrale
ytringer, myten og ritualet. Begge deler kommer til
uttrykk gjennom bergkunsten: Myten uttrykker
verdensaltet gjennom ord og bilder, mens ritualet
dramatiserer det. Ritualets hensikt er å fokusere på
viktige fenomener i tilværelsen, ordne dem, og gi
dem en hellig autoritet gjennom iscenesettelse. Det
er sannsynlig at lokalitetene med bergkunst var
utvalgte arenaer for rituelle handlinger, og at
bildene spilte en viktig rolle som markører i
dramatiseringen.
Det er tre hovedtyper ritualer, de kalendariske, de
som er forbundet med overganger i menneskelivet,
og kriseritualene. De kalendariske ritualene kunne
involvere en hel gruppe mennesker, og utspilte seg i
forbindelse med årstidsskifte og årlige gjøremål,
slik som innhøsting og solverv. Det er sannsynlig at
relativt omfangsrike lokaliteter med bergkunst som
kunne gi plass for mange mennesker var arenaer for
6
slike kalendariske ritualer. Det er usikkert
bergkunsten hadde forbindelse med kriseritualene,
som fant sted når en krisesituasjon oppsto.
Overgangsritualer, derimot, var trolig viktige som
impulser bak skapelsen av bergbilder. Denne typen
4

Det er også klare paralleller med tunge epileptiske anfall.
Det er flere kjente tilfeller av epileptikere som ble seende
og fikk evnen til å helbrede ved håndspåleggelse
5
I Sør-Europa har vi dateringer som går tilbake til ca. 35
000 år før nåtid
6
Nämforsen er et eksempel på et naturlig møtested for
gruppene som levde i området. Det er naturlig å tenke seg
at bergkunsten i dette tilfellet spilte en viktig rolle i ritualer
som styrket fellesskapet og forholdet til høyere makter

Figur 6. Grafisk gjengivelse av menneskefigurene i Kollhellaren, Moskenes. Ikonisk
bergbilde . Tegning T. Norsted.
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Figur 7. De slipte/polerte ristningene av dyr i naturlig størrelse er de eldste, mest storslagne og
sjeldneste eksemplene på bergkunst i Norge. Reisdyr, Lødingen. Steinalder. Foto: T. Norsted.

kontaktpunktet der det er en mulig åpning mellom
verdensnivåene, kan den betraktes som en alternativ
form for axis mundi.

kan dreie seg om omfangsrike og komplekse
komposisjoner, som kan leses omtrent som en
billedbok. Kjente eksempler fra steinalderen finnes
blant ristningene i Alta og i Zalavruga ved
Kvitsjøen.

Etnografien har vist oss at budskapets betydning
spiller en like viktig rolle for uttrykkskraften som
formsans og håndverksmessig dyktighet. Det
samme kan ha vært tilfellet med bergkunsten. Vi
vet ikke hvem som lagde den, men det er
nærliggende å tro at det vanligvis var sjamanen selv
eller andre som søkte og fikk åndelige erfaringer i
den liminale fasen. Men vi skal ikke se bort fra at
det i enkelte samfunn fantes én som var utvalgt til
denne oppgaven: Den som var best skikket til å få
fram det livsnære, fortellende og sjelfulle
en
kunstner.

Den ikoniske fremstillingsformen er karakteristisk
for størstedelen av den nordeuropeiske bergkunsten
fra steinalderen. I denne billedtypen er figurene
statiske. De har tilsynelatende ingen sammenheng
med hverandre. Vi kan få inntrykk av at de henviser
til en ikke-jordisk, mytisk virkelighet. I likhet med
motivene på ortodokse ikoner representerer de ikke
tid, sted og begivenhet, men gir snarere uttrykk for
et evig åndelig nærvær. De repetisjonspregede,
skjematiske maleriene av menneskeliknende figurer
i hulene våre er typiske eksempler på ikoniske
bergbilder.
Forskjellen mellom de fortellende og ikoniske
uttrykksformene er ikke bare stilistiske. De kan
nesten se ut til å representere to ulike
verdensoppfatninger, den historiske og den
mytiske. De kan ha eksistert omtrent samtidig i en
kultur, men den ene var i så fall dominerende. Det
er mulig at ulikhetene beror på forskjellige rituelle
funksjoner.

Motivene og fargen
Det er mulig at bergkunstens motiver hadde i sin
opprinnelige kulturelle kontekst flere betydninger.
Enkelte kan ha vært esoteriske, og var dermed bare
kjent av sjamanene. Andre betydninger kan ha vært
forstått innenfor et avgrenset område, mens noen
kanskje var kjent bare av medlemmer av en bestemt
klan eller gruppe.
Motivene kan, stort sett, inndeles i to
fremstillingsmåter, den fortellende og den ikoniske.

Avbildninger av et dyr eller et menneske er ifølge
oppfatninger i mange kulturer
egentlig
fremstillinger av dyrets eller personens sjel. De
mange elgbildene i steinalderens bergkunst kan
representere dyrets innerste vesen. Dette kan
muligens ha en sammenheng med ideen om at

Den fortellende uttrykksformen karakteriseres ved
at det foregår en samhandling mellom figurene.
Denne handlingen synes å utspille seg over tid. Det
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Figur 8. Ristning av skip med streker som vanlig tolkes som mannskap. Skipet er
formet avb dype furer, som blir tydelige i lav sol. Austre Amøy ved Stavanger.
Brondealder. Foto: T. Norsted.

jakten på en dyreart kunne sikres ved å ofre en
spesiell del av jaktbyttet til dyrets vokter i
åndeverdenen. Dyrets sjel ble dermed sendt tilbake
til sitt opprinnelige hjem, slik at gjenfødsel var
mulig. Mange bergbilder som forestiller elg et
viktig byttedyr kan ha vært markeringer av slike
tilbakesendinger. De kan også forestille et av
åndeverdenens viktigste hjelpedyr, som bisto
sjamanen. Menneskefremstillinger kan i overført
betydning knyttes til gjenfødsel i sammenheng med
overgangsritualer. De kan også fremstille voktere i
åndeverdenen, kanskje avdøde, gode sjamaner som
kunne opptre som hjelpere.

Det er mange abstrakte motiver i bergkunsten. På
verdensbasis er det faktisk flere slike motiver enn
forståelige figurer. De abstrakte motivene gir ofte
tolkningsproblemer, selv om mange av dem er
nesten rene entoptiske former som trolig er inspirert
av det som ses under ekstasens første stadium.
Sikksakkfigurer, som er svært alminnelige, blir
vanligvis oppfattet som et slangeliknende hjelpedyr.
I buskmennenes bergkunst blir sikksakkvarianter
også tolket som symbol på skjelvingen som opptrer
mens kroppen koker under ekstasen. En samling
av prikker kan oppfattes som kroppens prikkende
følelse under denne tilstanden, og blir ofte tolket
som et symbol på overnaturlig kraft. Gitter- eller
nettfiguren, en annen abstrakt form som er utbredt,
kan symbolisere en barriere som markerer
inngangen til det hinsidige. På samiske
sjamantrommer henviser gitterfiguren til et hellig
sted.

Et sentralt motiv, som riktignok er sjelden i
nordeuropeisk sammenheng, er theriantropen,
menneskefiguren som er kombinert med deler av
dyr: gevir, dyrehode, vinger. Denne kan vise til den
sjamanistiske metamorfosen: Øyeblikket da
sjamanens vandringssjel forenes med visjonen av
hjelpedyret.

Figurene på de samiske sjamantrommene er røde7.
Den røde fargen er nesten enerådende i de
nordeuropeiske bergmaleriene8. Det er sannsynlig
at den markerer forbindelsen med det åndelige.
Dette
bygger
på
følgende
resonnement:
Bergkunstens røde farge (jernoksid) har en opplagt
likhet med blod Blodet er essensielt for dyrenes
og menneskenes liv Dyrene og menneskene er

Et vanlig motiv i den nordiske bergkunsten fra
steinalderen og særlig fra bronsealderen, er båteller skipsfremstillinger. Fartøyene kan opptre i
mange varianter og størrelser. I sin eldste form er
de relativt beskjedne, og kan ha vært ment som
liminale hjelpemidler til bruk ved kryssing av
grensen mellom to verdener. Bronsealderens
fartøyer er ofte store og har et mer seremonielt
preg.

7

Fargen er ekstraktet av bark fra or
I farten husker jeg bare ett unntak: Geithidleren, Årsand i
Kvinnherad
8
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Figur 9. Hode av elg i naturlig størrelse i såkalt "røntgenstil".
En særlig vakker ristning. skollen, Drammen. Steinalder,
nylig oppmalt. Foto: T. Norsted.
ifølge animistisk verdensanskuelse
tilført
ånd Ånden beveger seg mellom denne verden og
det hinsidige

være et viktig hjelpemiddel. Datering på grunnlag
av strandlinjeforskyvning gir oss en nedre grense,
men kan sjelden bli annet enn svært omtrentlig,
siden vi ikke vet hvor høyt over havflaten motivene
opprinnelig var plassert.

Mange gamle gravfunn viser at den avdøde trolig
ble sikret en tilbakeføring hjem til åndeverdenen
ved bruk av rødfarge. Hvis den røde fargen virkelig
demonstrerer forbindelsen med det hinsidige, må
bruken ha vært eksklusiv, hevet over det profane.
De nordeuropeiske bergmaleriene kan vitne om at
de mest kraftfulle stedene i landskapet ble markert
eller innviet
ved hjelp av rødmalte figurer.
Dermed ble de omgjort til hellige sentre for åndelig
kommunikasjon.

Undersøkelser
av
kulturlag
rett
foran
bergkunstfeltet (samt løsfunn i hulene) har vært
datert med C14-metoden. Dette har bidratt til å vise
når det var aktivitet på stedet.
Disse dateringsmetodene er indirekte. Når det
gjelder direkte ( absolutt ) datering, ser det ut til at
AMS (Accelerator Mass Spectrometry) gir store
muligheter. Metoden kan anvendes selv om
prøvene er svært små. Mineralsk pigment kan ikke
tidfestes, men dersom malingen har vært basert på
et organisk bindemiddel, kan det ennå finnes
nedbrutte rester av dette som kan dateres. Et mindre
nøyaktig resultat gir tidfesting av karbonholdige
komponenter (oksalater, planterester) som finnes i
tynne, transparente lag av silikater ( silica varnish )
som er dannet oppå bergbildene.

Datering
Dateringen er et viktig element i studiet av
bergkunst. Uten datering kan vi bare gjette oss til
bergbildenes kulturelle kontekst, og tolkninger vil
få et løst grunnlag.
Siden svært mye av den norske bergkunsten var
tilknyttet havkanten, kan utviklingen av strandlinjen
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er viktig å sette inn mottiltak. Det blir også ansett
som viktig å foreta en oppdatert dokumentasjon. En
systematisk og konsekvent dokumentasjon har både
en grunnleggende og langsiktig verdi. Det
grunnleggende
går
ut
på
at
dokumentasjonsmaterialet
kan
gjøres
lett
tilgjengelig som erstatning for en direkte opplevelse
av originalene. Det langsiktige består i at vi får en
kartlegging av dagens tilstand. Denne kan brukes
som mal for å observere hva som skjer over tid.

II.
Konserveringens utgangspunkt
Den forhistoriske bergkunsten i Norden er overlatt
til oss i en høyst redusert form, unntatt på steder der
det har vært spesielt gode bevaringsforhold. Det er
mange årsaker til nedbrytningen. Vi inndeler dem
gjerne i de naturlige og menneskeskapte
(antropogene).

Resultatene av dokumentasjonen kan i verste fall
bli det viktigste vi har av kildemateriale vedrørende
bergkunsten, vel å merke hvis spådommen om
originalenes snarlige utslettelse slår til. Derfor er
dokumentasjonsarbeidet en sikring av kildeverdien.

Årsaker til den naturlige nedbrytningen kan være
svakheter i selve berget, seismisk aktivitet,
fuktighet i berget som stammer fra terrenget
(infiltrasjon), fuktighet utenfra (regn, vannsig,
kondens), saltutfellinger, frost og tine-sykluser,
temperaturpåkjenninger, begroing av lav, mose og
bakterier, vekst av høyere former for vegetasjon,
sur påvirkning av drypp fra trær og av blader som
samler seg, og mye mer. De fleste av disse
eroderende faktorene kan virke samtidig og gi en
synergieffekt. Typen og graden av påvirkning vil
alltid være avhengig av bergarten. Vi vet at
granitten forvitrer uhyre sakte i forhold til for
eksempel fyllitt og sandstein. Samtidig har
årtuseners svekkelse av bergets overflatestruktur
vært en forutsetning for at den var egnet til
fremstilling av ristninger.

Den krisepregede situasjonen har bidratt til å rette
sterkere fokus mot bergkunsten som fenomen.
Dette er en internasjonal tendens. Situasjonen har
også ført til at det legges økende vekt på en faglig
mobilisering som vektlegger konservering.
Hva er konservering?
Det er vanlig å tro at konservering er det samme
som konsolidering, det vil si forskjellige former for
strukturell forsterkning som foretas for å forsinke
nedbrytningen. Men konsolidering er i realiteten
bare en del av en virksomhet som går ut på å bevare
de materielle delene av kulturminnet. De
immaterielle aspektene kan også være viktige og
tungtveiende i en konserveringsprosess spesielt
med hensyn til bergkunst.

Bergkunsten reagerer med andre ord kjemisk og
fysisk som følge av at den er en del av den levende
naturen.
Etter at de var laget, ble store deler av
helleristningene i Skandinavia med tiden dekket av
et lag som stort sett har bestått av jord og
vegetasjon. I denne tilstanden har de hovedsakelig
vært underlagt en kjemisk og biologisk påvirkning,
som riktignok har bidratt lite til å påvirke bergets
tekstur, men som har gjort overflatesjiktet sensibelt.
Etter at ristningene ble avdekket av arkeologene og
andre, har de også vært utsatt for fysisk påvirkning.
Dette har i løpet av 1900-tallet forårsaket en
nedbrytning av overflaten som i mange tilfeller er
merkbar, og som har fått varsellampene til å lyse i
forvaltningsapparatet.

Konservering av kulturminner er blitt definert på
mange måter. En av de mest detaljerte er blitt
utformet av ICOMOS Australia: Conservation
means all the processes of looking after a place so
as to retain its cultural significance (It) may,
according to circumstance, include the processes of
retention or reintroduction of use, retention of
associations
and
meanings,
maintenance,
preservation,
restoration,
reconstruction,
adaptation and interpretation, and will commonly
9
include a combination of more than one of these .
Kulturelt betingede verdier, som fremheves som
grunnleggende for all konservering, defineres i
samme charter: Cultural significance means:
aesthetic, historic, scientific or social value for
past, present or future generations. (It) is embodied
in the place itself, its fabric, setting, use,
associations, meanings, records, related places and
10
related objects

I tillegg til denne avdekkingen av ristningene, har
annen menneskelig påvirkningen vært mangfoldig.
Her er det for eksempel snakk om direkte eller
indirekte effekter av utbygging, forurenset
atmosfære, feilaktige tiltak (som kan omfatte
skadelige
dokumentasjonsog
konsolideringsmetoder samt uheldig tilrettelegging
for publikum), vandalisme og diverse skader som
skyldes uaktsom oppførsel.
Den offentlige norske holdningen går ut på at
bergkunsten i landet vårt står i fare for å bli ødelagt
innen det er gått en eller to generasjoner, og at det

9

The Burra Charter om bevaring av kulturminner (1999),
artikkel 1.4 og 14
10
Artikkel 1.2

14

ICOMOS NYTT

Juli 2002

En kortere definisjon av konservering er blitt
utarbeidet av The International Institute for
Conservation of Historic and Artistic Works (IIC).
Konservering utlegges her som: All actions aimed
at the safeguarding of cultural property for the
future. Its purpose is to study, record, retain and
restore the culturally significant qualities of the
sites with the least possible intervention .

oppfatninger som langt fra stemmer overens med
forskningen og forvaltningens syn på hvorfor og
hvordan vi skal konservere.
Begrepet
autentisitet
anvendes
som
en
kvalifiserende faktor ved vurderingen av de
kulturelle verdiene, og er dermed et viktig
grunnelement i konserveringens ideologi. Men
oppfatning av hva som er autentisk er ytterst
sprikende fordi begrepet ikke forstås på samme
måte i alle kulturer. Det kan også ha ulik betydning
innenfor en og samme kultur. Det kan til og med
hende at det slett ikke blir forstått. Derfor må
begrepet alltid brukes med utgangspunkt i
kulturminnets egen kulturelle kontekst. Som en
slags fellesnevner blir autentisiteten som oftest
knyttet til historisk kontinuitet, og kan for så vidt
oppfattes som synonymt med historisk integritet.
Når et kulturminne i dette tilfellet anses for å være
autentisk, betyr det at det er i stand til å formidle på
en uforfalsket måte ulike hendelser i dets liv, fra
tidlige faser og til i dag. Det skal heller ikke
formidle en motsigelse i forhold til den kulturelle
konteksten, for eksempel et innslag av
rekonstruksjon eller en funksjon som er en helt
annen enn den opprinnelige. Autentisitet brukes
med andre ord ikke bare i forbindelse med form og
materiale, men også vedrørende tradisjoner og bruk.
Det er riktignok et nøkkelbegrep for sikring av
verdenskulturarven, men er like fullt problematisk
fordi det i likhet med integritet og verdi skifter
med tid og sted. Vi vil allikevel forsøke å anvende
begrepet når vi ser på de ideologiske aspektene ved
bergkunstkonservering.

En fellesnevner for slike definisjoner er at
konserveringen av kulturminner skal sikre de
viktigste kulturverdiene for ettertiden, samt at det
11
legges vekt på krav om minimale inngrep som
ikke forringer den materielle og historiske
12
integriteten . Når vi betrakter konserveringen i et
større tidsperspektiv, vil vi se at dens definisjoner
og praksis bestemmes av skiftende oppfatninger av
hva vi skal bevare og hvordan
kort sagt, av
samtidens verneideologier.
Om konserveringens ideologi
bergkunsten

med vekt på

Det er vanskelig å etablere et akseptert ideologisk
grunnlag for konservering. Synet på hva som er
verdifullt og hvordan verdiene skal sikres skifter
med tid og sted. Det eneste vi kan være enige om er
at verdiene skal sikres. I praksis blir det et spørsmål
om hvilke verdier som er de viktigste. Det dreier
seg med andre ord om vurdering og valg. Dette
betyr at vi må undersøke og begrunne hvilke deler
av kulturarven som er så viktige at de må
konserveres. Vi må også avgjøre hva som er mindre
viktig, eller så uviktig at det kan oppgis. Det er
avgjørende hvem som prioriterer og tar
bestemmelser, og hvilke informasjoner og hvilket
verdisyn som danner grunnlaget. Det er også viktig
å være oppmerksom på at noen parter kan bli
overhørt
eller ikke hørt. For å få et bredt
grunnlag, må vi kartlegge hvilke verdier som
fremheves av ulike grupper i befolkningen. Først
når dette er gjort, er det sannsynlig at
konserveringen får en form og et utfall som kan
aksepteres av de viktigste berørte partene. Det har
vist seg at denne strategien har særlig stor
betydning for sikring av bergkunst. Bergbildene
kan ha en høy åndelig verdi for en urbefolkning
eller andre grupper som hevder en tradisjonell
bruks- eller eiendomsrett, og disse kan ha

Vi kan begynne med å spørre om hva som er det
autentiske i bergkunsten. Siden de forhistoriske
bergbildene består av en kulturell uttrykksform som
med hensikt er satt inn i en naturgitt ramme, kan vi
svare at inntrykket av figurenes samhørighet med
landskapet kan oppleves som autentisk, og dermed
høyst verdifull. Det motsatte ville vært tilfellet om
berget med figurene var blitt sprengt løs og flyttet
til et museum i dette tilfellet ville vel verdien som
informativt museumsobjekt være mer tungtveiende.
Samhørigheten med naturmiljøet er rett og slett et
grunnleggende, allmenngyldig kriterium for
autentisitet ved vurdering av bergkunst. Og siden
plasseringen på et helt bestemt sted i landskapet er
et fellestrekk for bergkunst over hele verden, er
affiniteten et spesifikt kriterium.

11

Inngrep er her som ellers i artikkelen brukt slik vi
konservatorer bruker uttrykket. Det betegner tiltak som
involverer behandling av originalmaterialet, vanligvis for å
sikre det lengre levetid, til forskjell fra de preventive
tiltakene som retter seg mot omgivelsene. Inngrep skal
altså ikke forstås her slik det er brukt i Kulturminnelovens
§3!
12
Material integrity refers to the material completeness
and sound condition of an object or a site, whereas
historical integrity relates to the current form of heritage
resource as a result of growth and changes over time .
(Jokilehto & Feilden, 1998)

Siden bergkunsten utgjør viktige markeringer i et
landskap, er det ikke bare selve bergkunsten som
skal tillegges verdi. Nesten like viktige er
hovedtrekkene i landskapet som ga impulsene til at
bergbildene ligger nettopp der. Dette har sin
gyldighet selv om dette landskapet på grunn av
landheving og vegetasjonsendring kan fremstå som
annerledes i dag enn da figurene ble skapt.
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Samhørigheten kultur/natur kan rettferdiggjøre at vi
legger vekt på en konserveringsideologi som går ut
på å opprettholde dette særskilte forholdet, og la det
være mest mulig uberørt av vår tids inngrep. Denne
ideologien forutsetter en innstilling som er i stand
til å tolerere følgene av naturlig forfall i alle fall
inntil en viss grad. Patina kan understreke
sammenhengen med landskapet, og samtidig gi oss
en opplevelse av skjønnhet og alder.

Oppkritting av malerier og ristninger er blitt gjort
for å tydeliggjøre figurene ved fotografering. Selv
etter skylling med vann (ikke tilrådelig når det
dreier seg om malerier!), sitter det igjen kritt i
ujevnheter. Visse salter som dannes på overflaten,
vil med tiden forme en beskyttende mineralsk hud,
som gjør at krittrester blir en del av berget. Videre
har vi observert at fjerning av lav kan gi mulighet
for vekst av nye og mer aggressive arter. Dessuten
har den hardhendte rensingen ført til at en mengde
mineraler i overflaten
som ellers blir holdt
sammen av lavens talus har løsnet og etterlatt seg
et kraterlandskap. Vannsig, som trolig har vært et
meningsbærende element, er blitt bortledet av
sementdrenering. Dessuten blir det utfelt salter av
sementen. Sprekker og hull i bergflaten har i mange
tilfeller vært en viktig del av motivene, men har
vært tettet igjen helt ukritisk for å hindre ansamling
av vann, humus og vegetasjon. Oppmaling av
ristninger, som har vakt mange negative reaksjoner
i det internasjonale bergkunstmiljøet, skjer
fremdeles som ledd i offentlig tilrettelegging, men
gjøres bare når feltet er bredt tilrettelagt for
publikum og malt opp tidligere. Hensikten er dels å
vise folk hvor ristningene er, dels hindre
ubetenksom ferdsel, dels å tolke motivene for
besøkende, og dels å hindre at andre enn
forvaltningsmyndighetene foretar seg noe for å
gjøre figurene tydeligere. Allerede for 70 år siden
ble det hevdet at oppmaling er et etisk problem,
fordi det griper inn i autentisiteten og reduserer
muligheten til en uforfalsket opplevelse og fri
tolkning. I tillegg vet vi at bindemidlet trenger inn i
bergstrukturen, og at malingen kan bidra til
nedbrytning ved å stenge inne fuktighet. De fleste
av malingtypene som har vært brukt til nå, kan ikke
fjernes uten risiko for skader.

Det er et annet viktig aspekt som bør nevnes i
denne sammenhengen: Bare bergkunst som har
vært uberørt i vår tid har et fullt potensiale som
forskningsobjekt. Men på den annen side: Naturlig
nedbrytning kan også virke så dramatisk at den
oppfattes som et varsel om utslettelse i alle fall
som en trussel mot bergbildenes verdi som kilde til
kunnskap. Til syvende og sist er det spørsmål om
hvem som observerer og setter grenser, siden
oppfatningen av hva som er akseptabelt av naturlig
forfall er en høyst subjektiv
og ofte kulturelt
betinget sak.
Det er lettere å forholde seg til menneskeskapte
skader. Det er enighet om at de aller fleste av disse
skadene, enten de er utslag av vandalisme eller
uvitenhet,
representerer
alvorlige
negative
tendenser, og at det er viktig å hindre slike
ødeleggelser.
Konserveringsstrategien må til syvende og sist
legges opp etter hva vi ønsker å prioritere:
Bergkunstens tilgjengelighet og lesbarhet på den
ene siden, eller forskningspotensialet på den andre.
Vi blir pålagt å vektlegge begge deler av
Kultuminneloven, som sier at vi skal ivareta
kulturminnene
både
som
vitenskapelig
kildemateriale og som varig grunnlag for
nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse,
selvforståelse, trivsel og virksomhet . Til nå har det
vist seg at det kan være vanskelig å etterkomme
begge påleggene i praksis. Arbeidet med å bevare
og formidle bergkunsten har ofte vært lagt opp slik
at det har gått på akkord med dens verdi som kilde
til kunnskap i dag og i ettertiden. Vi har tilført
materialer under dokumentasjon og konservering
som kan legge hindringer i veien, og enkelte
metoder som har vært anvendt under
tilretteleggingen har vanskeliggjort en fri tolkning
av motiver og mening. Vi kan nevne oppkritting for
å markere figurer, avstøpning som har etterlatt
rester etter formen eller slippmidlet, fjerning av lav
ved hjelp av sterke kjemikalier og skrubbing, ulike
former for anvendelse av konsolideringsmidler,
bruk av sement til tetting av sprekker og groper
samt til bortleding av vann, og sist
men ikke
minst oppmaling av ristninger (som neppe var
malt opprinnelig!).

Det meste av dette tilhører heldigvis fortidens
synder, fordi diskusjoner i de seneste årene har
fokusert ikke bare på de skadelige følgene, men
også de etisk betenkelige aspektene.
Når det gjelder konsolidering av nedbrutte og løse
deler av bergflaten, har det vist seg at de fleste
midlene og metodene som er blitt brukt til nå som
oftest har gitt både en relativt kortvarig virkning og
uforutsette resultater, og at de i verste fall kan bidra
til en mer dramatisk nedbrytning enn hva som
hadde vært tilfellet uten inngrep. Her står vi over
for et vanskelig dilemma: Det kan være snakk om å
gjøre noe i akutte tilfeller for å bevare for
morgendagen, selv om vi ikke vet hva som kan skje
senere. I de alle fleste tilfellene er det vanskelig
og trolig umulig å foreta et inngrep som har en
langsiktig virkning. Det umulige beror på at det
dreier seg om å fryse en liten del av en levende,
kompleks natur ved hjelp av kunstige midler.
Kritikken som reises mot konsolideringen går ut på
at den i prinsippet betrakter bergkunsten nærmest
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som et særskilt objekt på linje med en
museumsgjenstand, atskilt fra sin naturlige
kontekst. Denne naturlige konteksten er hele tiden i
uforutsigbar endring. Naturprosessen er en
vesentlig del av bergkunstens historie, og dermed
dens autentisitet. Samtidig fokuserer inngrepene
ensidig på at verdien ligger i det materielle, mens
bergkunsten også har andre, immaterielle verdier,
som neppe kan sikres ved hjelp av tekniske
løsninger. Dersom vi i den aktuelle situasjonen
innser at det kan være etisk forsvarlig å overlate
store deler av bergkunsten til en naturlig
nedbrytning, innebærer dette at vi må legge desto
større
vekt
på
å
videreutvikle
dokumentasjonsteknikkene for å sikre kildeverdien.

befolkningen, forblir helst uberørte for å brytes ned
på naturlig måte hvis disse gruppene får bestemme.
I flere områder er de helligste lokalitetene
tabubelagte, og besøkes av bare noen få utvalgte
med viktige rituelle gjøremål.
Det åndelige perspektivet er viktig når det gjelder
spørsmålet om hvem som har et rituelt og
identitetspreget forhold til bergkunsten. Dette har i
mange tilfeller ført til konfrontasjoner mellom
sentrale forvaltningsinstanser og urfolks levende
tradisjoner og rettigheter. Her i Norden kan vi ikke
ignorere samiske synspunkter på at bergkunsten i
de nordlige områdene bidrar til å berike deres
historie og selvforståelse. Bergkunsten i Alta spiller
en stadig større rolle som kulturelt møtepunkt, og
spørsmålet om samisk medbestemmelse og
medvirkning i konserveringen av de nyoppdagede
bergmaleriene i Porsanger er i ferd med å bli reist.

Alle formene for inngrep har økt i omfang i siste
del av 1900-tallet, og viser at praksis har beveget
seg fra varsomt vern og vektlegging av
forskningshensynet til aktiv tilrettelegging og
direkte konservering. Dermed er forvaltningen blitt
mer synlig enn før. Dette kan skyldes at
bergkunsten i økende grad er blitt sett på som et
offentlig gode, som skal konserveres og gjøres
tilgjengelig for allmennheten. Strategien går ut på at
folk skal oppmuntres til å bygge opp en interesse og
en aktiv holdning til bergkunsten, men paradoksalt
nok blir en vesentlig del av slitasjen og skadene
som skal motarbeides, forårsaket av de besøkende.
Videre er disse skadene ofte mer dramatiske enn de
som skyldes den naturlige nedbrytningen. Dette
betyr at det stilles særskilte forventninger til
konserveringen. Disse går ut på at den må
planlegges og gjennomføres på en måte som kan
imøtekomme et stadig økende konsum.

Men hva med den åndelige verdien når den ikke
lenger forstås og verdsettes i tilstrekkelig grad av
befolkningen i sin alminnelighet? Fokusering og
oppfølgingen av denne verdien innebærer at vi i alle
fall skal gjøre hva vi kan for å unngå en
profanisering av bergkunsten. I praksis bør dette
føre til en restriktiv holdning til inngrep, samt en
satsing på informasjon om stedets og bergbildenes
forhistoriske kontekst og rituelle betydning, spesielt
hvis det avgjøres at vi skal tilrettelegge for besøk.
Satsingen på turisme
som kan virke
profaniserende bør også vurderes kritisk. Dette
betyr ikke at vi skal forsøke å redusere turismen i
forbindelse med bergkunst, men snarere at
tilretteleggingen skal preges av mer sensitiv
kunnskapsformidling.

La oss vende tilbake til begrepet autentisitet, og se
det i sammenheng med bergkunstens åndelige
verdi. Som nevnt er det snakk om autentisitet når
denne verdien er levende som ledd i en historisk
kontinuitet. Dette er tilfellet i deler av verden hvor
bergkunst fremdeles har en rituell eller
tradisjonsbærende betydning blant befolkningen
eller deler av den. Selv vår tids hendelser kan bli
bedømt som autentiske hvis de anses som
oppfølging av en lang tradisjon. Ett eksempel er
moderne fornyelser
foretatt av urbefolkningen,
som regnes som de tradisjonelle eierne av eldre
malerier av wandjina-figurer på enkelte steder i
Kimberley, Australia. Dette gjøres for å
vedlikeholde disse betydningsfulle figurenes
åndelige kraft. Oppmalingen står i skarp motsetning
til vestlige konserveringsidealer og har vakt sterke
13
reaksjoner . Men motsatte former for rituell
praksis er ikke uvanlige: Svært mange lokaliteter
som har høy åndelig verdi for deler av

Den kunstneriske verdien er også et viktig element i
konserveringen av bergkunst. Vi har riktignok slått
fast at bergbildene først og fremst hadde til oppgave
å formidle et religiøst budskap, men mye tyder på at
den visuelle appellen kunne spille en viktig rolle da
bildene ble skapt. Plasseringen av motivene i
terrenget har ikke bare understreket det åndelige
aspektet, men også den synlige virkningen.
Menneskene som lagde bildene la ofte mye omhu i
tilberedelsen av materialene og i den tekniske
utførelsen. I dag er den estetiske appellen kanskje
den viktigste årsaken til at mange fascineres av
bergkunst. Dette er gjerne forbundet med
opplevelsen av uberørt alderspreg og den nære
sammenhengen med naturen.
Siden mye av bergkunstens verdi springer ut av den
grensesprengende sammenhengen mellom natur og
kultur, mellom det materielle og det åndelige, er det
viktig at konserveringen av bergkunst viser respekt
for dette forholdet og bygger på en helhetlig
strategi. Mange gjennomgripende tiltak på
lokalitetene, utført som elementer i konsolidering

13

Dette kan vise at vi griper til konservering når vi ikke
lenger er så fortrolige med en tradisjon at vi kan bidra til å
opprettholde den kreativt

17
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Prinsipper for minimale inngrep

og tilrettelegging, kan gripe inn i totaliteten og i
verste fall virke forstyrrende og påtrengende, slik at
de forhindrer en umiddelbar opplevelse av helheten.

Ut fra det som hittil er sagt, fremgår det at den
ideelle konserveringen av bergkunst ikke griper inn
i autentisiteten, men bidrar snarere til å
opprettholde og fremheve det vi oppfatter som mest
verdifullt. I praksis er det imidlertid vanskelig å
beholde alle de viktigste verdiene intakt. Tiltak for
å verne visse verdier vil ofte gå ut over andre. Vi
vet heller ikke hva som blir regnet som det viktigste
for kommende generasjoner. På denne bakgrunnen
kan vi ikke annet enn å identifisere og prioritere
våre egne verdier på grunnlag av dokumentasjon,
forskning og konsultasjon, og deretter forsøke å
beholde så mye som mulig ved å endre så lite som
mulig. Begrepet minimal intervensjon gir uttrykk
for en slik konserveringsstrategi, som må regnes
som den ideelle i dagens situasjon.
Hvilke grep skal vi så benytte for å etterkomme
dette faglige idealkravet i størst mulig grad?
Det er allment akseptert i konserveringsmiljøene at
vi i praksis skal følge disse prinsippene:
1.

2.

3.

4.
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Inngrep skal være minimalistiske. Dette
innebærer at originalmaterialet skal endres så
lite som mulig med hensyn til utseendet og
informativ verdi. Prinsippet om minimale
inngrep understreker originalmaterialets unike
kvalitet, og setter en klar begrensning på hva
som er akseptabelt.
Nye materialer som tilføyes skal være
kompatible. Dette betyr at nye materialer som
føyes til ved et inngrep, skal kjemisk eller
fysisk ikke påvirke originalmaterialet slik at
det endres på en måte som gjør at verdien som
kunnskapskilde blir redusert. Siden virkningen
av et nytt materiale ikke alltid vil vise seg på
kort sikt, er det viktig at inngrep bygger på
realistiske tester som har et langtidsperspektiv.
Tiltak skal ikke hindre nye tiltak. Alle spor etter
tidligere tiltak skal helst kunne fjernes. Dette er
særlig viktig dersom et tiltak viser seg å være
mislykket, og er et vesentlig poeng i forhold til
installasjoner i forbindelse med tilrettelegging.
I andre tilfeller, for eksempel fjerning av
konsolideringsmidler fra tidligere inngrep i
bergkunst, vil dette være vanskelig eller umulig
i praksis. Derfor er prinsippet om reversibilitet
i slike tilfeller erstattet med en regel som sier at
ingen inngrep skal være til hinder for nye
inngrep i ettertiden. Også dette er krevende i
praksis. Men det er et vesentlig prinsipp, især
fordi våre etterkommere trolig vil råde over
bedre midler og metoder enn de vi har i dag.
Nye tilføyelser skal kunne skilles ut. Det er
viktig å være i stand til å oppfatte hva som er
originalmateriale og hva som er tilføyd i
forbindelse
med
konservering.
Nyere
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materialer bør kunne passe visuelt inn i en
helhet, men skal lett kunne identifiseres ved en
nærmere undersøkelse.
Vi vil alltid kunne ønske å gjennomføre en
konservering av bergkunst etter minimalistiske
prinsipper, men i praksis kan problemenes alvor
komme til å overstyre diverse ideelle forsett. Dette
gjelder ikke minst konservering i forhold til
trusselen om skadevirkninger som følge av mye
besøk. Når folk begynner å invadere en lokalitet,
kan det bli nødvendig å sette i verk preventive tiltak
for å bringe situasjonen under kontroll. Slike tiltak
kan for eksempel ytre seg som installasjoner som
skal hindre berøring eller uønsket trafikk over
sensitive partier. Installasjoner skal ikke virke
skadelige på kulturlag, og skal kunne fjernes senere
uten å etterlate seg spor når det skal satses på andre
løsninger.

2.

Elementene i en konserveringsprosess
Konservering omfatter flere elementer som helst
skal opptre i en bestemt rekkefølge. Hvis vi tar
utgangspunkt i bergkunsten, ser vi at
konserveringsprosessen kan inneholde følgende:
1.

Innledende dokumentasjon av kulturminnet og
dets fysiske omgivelser. Det første skrittet som
tas i en konservering, er gjennomføringen av en
grunnleggende dokumentasjon av stedet,
motivet og bergflatens tilstand. På grunn av
bergkunstens mangfoldighet, utbredelse og
betydning, samt nedbrytningens omfang og
hastighet, blir det lagt stor vekt på
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dokumentasjon i dag. Dette tydeliggjør verdien
som kunnskapskilde, og skaffer til veie
informasjon som er betydningsfull for studier,
tolkning
og
offentlig
presentasjon.
Dokumentasjonen gir samtidig det nødvendige
grunnlaget for inngrep og preventive tiltak,
forutsatt at den også omfatter identifisering av
materialene samt kartlegging av tilstanden og
miljøfaktorer som kan føre til endringer.
Videre gir dokumentasjonen et uunnværlig
grunnlag for senere overvåking og vedlikehold.
Det skal ikke brukes kontaktmetoder som kan
føre til skader.
Innsamling av tradisjonsmateriale som knyttes
til kulturminnet. Dette vil i enkelte områder ha
stor betydning når det arbeides med bergkunst.
Det er slått fast at mange nålevende
folkegrupper kan knytte tro og tradisjoner til
lokalitetene. Innsamling av dette materialet må
i høyeste grad prioriteres fordi det viskes ut
langt raskere enn bergkunsten. Erfaringen har
vist at tradisjonsstoff kan gi oss viktige nøkler
til en dypere forståelse, og dermed til hvordan
bergkunsten skal konserveres. Videre har
grupper som formidle dette tradisjonsstoffet
sterke følelser for hvordan bergkunsten skal
forvaltes. Et prinsipp som har gjort seg
gjeldende i de siste årene, er at konservering av
bergkunst ikke skal hindre fortsettelsen av en
levende tradisjon. Dette kan også inkludere
fornyelse av bergbildene, noe som riktignok
kan ødelegge den estetiske appellen og
forskningspotensialet. Det er påvist at
bergmalerier i flere deler av verden har vært
fornyet mange ganger i løpet av sin levetid.

Figur 10. En lite hyggelig tilrettelegging av lokalitet med malerier. The Grampians, Australia.
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Studier av innholdet med vekt på tolkning.
Kulturminnene må settes inn i sammenhenger
i tid og rom for å kunne utgjøre reelle kilder for
vår kulturhistorie. For bergkunsten kan dette
omfatte direkte studier av motivet og dets
forhold til landskapet, men også komparative
studier. Det er nødvendig å bruke annet
arkeologisk materiale fra lokaliteten og
omkringliggende områder for å kunne sette
bergbildene inn i sin rette kulturhistoriske
kontekst. Et annet viktig referansemateriale er
etnografiske analogier.
Evaluering av verdiene, samt kartlegging av
hvilke verdier som fremheves av hvem.
Verdiene springer ikke ut av bergkunsten i seg
selv, men av vårt forhold til den. Derfor er
påvisning av den forhistoriske og nåværende
konteksten grunnlaget for å vurdere verdiene.
Bergkunsten har høy verdi som primærkilde
for kulturhistorien, og spesielt hvis den kan gi
en dypere forståelse av forhistoriske kulturer
som vi ellers bare kjenner gjennom jordfunn.
Videre kan bergbildene representere en bærer
av åndelige verdier for visse nålevende
folkegrupper. Bergkunsten vil også være en
verdifull kilde til opplevelse og selvforståelse
for befolkningen generelt. Dessuten kan den ha
økonomiske verdi, lokalt og nasjonalt, i
forbindelse med reiselivet. Disse ulike verdiene
kan
gi
vektlegging
av
forskjellige
konserveringsstrategier:
Kunnskapsog
opplevelsesverdi kan føre til at vi legger vekt
på minimale inngrep, mens informativ og
økonomisk verdi kan gi en særlig satsing på
profilering og tilrettelegging. Grensene vil ikke
alltid vil være så klare i praksis blir det ofte
snakk om et både og i stedet for et enten eller.
Betoningen av en høy åndelig verdi kan
derimot føre til ønske om at bergkunsten
holdes hemmelig og uberørt.
Planlegging og gjennomføring av konkrete
tiltak for å verne de viktigste verdiene. Hvis vi
bestemmer oss for å gjennomføre en bredt
anlagt konservering, kan disse konkrete
tiltakene omfatte konsolidering, tilrettelegging
for offentlig tilgjengelighet, utarbeidelse av
ulike typer informasjon, samt planmessig
oppfølging på lengre sikt. Alle inngrep skal
dokumenteres før, under og etter utførelsen.
Denne dokumentasjonen vil være referanse for
en evaluering i ettertiden. Evalueringen skal
skje i sammenheng med regelmessig
overvåking og vedlikehold. Oppfølging er
nødvendig for å fastslå når tiltak må gjentas
eller endres. Ingen konservering kan anses for å
være avsluttet!

bergbilder, og dels mangelen på ressurser. Det kan
være vanskelig nok å sette opp realistiske
prioriteringslister og kostnadsrammer. For flertallet
av bergbildene som tas i betraktning, er det ikke
tale om mer enn et minimum av dokumentasjon, og
eventuelt de aller mest nødvendige preventive
tiltakene. Svært ofte vil det være snakk om
krisetiltak, som presser seg fram på grunn av akutt
fare for ødeleggelse
Forvaltningsaspektet
I arbeidet med å bevare norsk bergkunst støter vi
ikke bare på uttrykkene forvaltning og
konservering, men også på skjøtsel. Det kan være
vanskelig for de fleste av oss å forstå hvordan disse
begrepene skal oppfattes i forhold til hverandre,
især fordi uttrykket skjøtsel er et ukjent begrep i en
14
internasjonal sammenheng .
Forvaltning innebærer administrativ styring,
herunder alle tiltak som tar sikte på å identifisere og
beskytte verdiene som gjør bergkunsten viktig for
oss. I praksis vil dette si kontroll over hvordan
bergbildene og omgivelsenes fysiske og sosiale
rammer utvikles. Forvaltningen skal bygge på
observasjon, dokumentasjon og konsultasjon med
berørte parter, og kan munne ut i et omfattende
dokument med et flerfaglig og ofte flerkulturelt
preg.
Konservering omfatter de konkrete tiltakene som
forvaltningen velger for å nå sine mål.
En plan for skjøtsel inkluderer konkrete
konserveringstiltak, men inneholder også forslag
om ansvars- og arbeidsfordeling samt forslag om
finansiering og fremdrift for tiltakene. Planen
utarbeides av fylkeskommunen i samarbeid med
den øvrige kulturminneforvaltningen.
I Norge er det nå innarbeidet at skjøtselsplanen skal
omfatte alle praktiske tiltak som kan sikre at
lokaliteten blir konservert i videste forstand. Planen
skal inneholde faste elementer, men ta
utgangspunkt i at hvert sted er individuelt, slik at
det kreves stedsspesifikke tiltak. Det konkrete
innholdet av begrepene tålegrenser og føre-varprinsippet er en rød tråd i skjøtselsplanen, som må
oppdateres med visse mellomrom i forbindelse med
evaluering av tiltakene.
Tilrettelegging
I utgangspunktet er det viktig å overveie om
lokaliteten skal være åpen og tilrettelagt for
besøkende. Alle har i prinsippet rett til å få adgang

På verdensbasis vil bare en liten del av bergkunsten
bli konservert fra A til Å etter disse prinsippene.
Årsaken er dels det overveldende antallet
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Man sonderer gjerne mellom
conservation .

20

management

og

ICOMOS NYTT

til sin kulturarv, men vi må samtidig vurdere kritisk
hva dette kan føre til. Vi har erfart at bergkunst som
har vært bevart i tusenvis av år, preges av økende
slitasje og andre former for skader etter besøk av
mange turister uten tilfredsstillende kontroll.
Offentlig tilrettelegging kan strengt tatt bare
forsvares når dette bidrar til både å profilere
verdiene og verne dem effektivt. Derfor er det
viktig å vurdere om det finnes potensiale for å gjøre
disse stedene mer interessante og bærekraftige ved
å forbedre tilretteleggingen. Hvis vi gir de
besøkende en større forståelse for verdiene,
fortrinnsvis ved å informere om bergbildenes
innhold og forhistoriske kontekst (og samtidig
fortelle om deres tålegrenser!), kan publikum få en
tydeligere oppfatning av at bevaringen er et viktig
felles anliggende. Dette gjelder ikke bare selve
bergkunsten, men også dens omgivelser.
Internasjonal erfaring viser at jo mer positivt en
tilrettelegging virker på publikum, desto mer blir
utløst av politisk velvilje og offentlige midler til
videre bevaringsarbeid.
Dersom tilretteleggingen skal kunne virke etter sin
hensikt, kan den ikke bare bygge på antakelser om
turistenes behov og oppførsel. Systematisk og
langsiktig kartlegging av de besøkendes holdninger
og adferd er et nødvendig grunnlagsmateriale. Slike
undersøkelser har vist at visse grupper representerer
en større risiko enn andre spesielt ukontrollerte
skolebarn. Undersøkelsene har også vist at det er
viktig at alle får en god generell informasjon før de
får tilgang. Det er ideelt å benytte guider.
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negative holdninger. Hvis mulig, er det bedre å
sette opp mindre forstyrrende markeringer, og
kombinere dem med et godt informasjonsmateriale.
Opplysninger om bildenes innhold og betydning,
gjerne ledsaget av grafiske fremstillinger av
motivene, kan med fordel plasseres foran og i en
passende avstand fra bildene, eventuelt på et
rekkverk.
En god regel er å tilrettelegge lokaliteter som
allerede er kjent og besøkt, og unngå å fokusere på
dem som er ømfintlige og skadet. For å kunne skille
ut lokaliteter som egner seg best, er det nødvendig å
sette dem inn i et nasjonalt eller regionalt/lokalt
perspektiv, og gi turistene en anledning til å
oppleve et utvalg representative eksempler. Alle
lokaliteter behøver ikke å være tilgjengelige for
allmennheten. Noen og især de som er sensitive
egner seg neppe til turisme. Internasjonalt er man i
prinsippet enige om at nyoppdagede lokaliteter ikke
skal åpnes og tilrettelegges for publikum før de er
fullstendig dokumentert og før forvaltningsplaner er
utarbeidet.
Det har vist seg at det er viktig å involvere lokale
interesser i spørsmål om hvordan tilretteleggingen
skal gjennomføres og hvordan bevaringen skal
følges opp fra dag til dag. Innhenting av
synspunkter fra alle parter i saken er nødvendig for
å oppnå en konsensus som kan skape et fellesskap
angående verdisyn, engasjement og ansvar.

Det vil ofte være nødvendig å lede besøkende via
opparbeidede gangveier og plattformer, og markere
at bergkunsten ikke må berøres ved å bruke ulike
former for barrierer. Gitter foran hule- og
hellemalerier er en velkjent installasjon i mange
deler av verden, men er svært lite tilfredsstillende i
forhold til stedets integritet. Dessuten forringer
dette opplevelsen for de besøkende og skaper

Figur 11. Spennende tilrettelegging ved bruk 21
av flytende platform som gjør det mulig å oppleve
bergmalerier ved en innsjø på en god måte. Suomussalmi, Finland. Foto: T. Norsted.
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Vandalisme
Vandalisme gir som oftest de skadetypene som i
størst grad forringer opplevelsen av bergkunst.
Graffiti og tagging representerer et særlig utbredt
problem. Siden de griper alvorlig inn i bergbildenes
integritet, kan fjerning rettferdiggjøres. Det er
imidlertid viktig at innholdet undersøkes først, fordi
enkelte eksempler på graffiti kan være forholdsvis
gamle og ha historisk verdi. I så fall bør det
overveies å la dem stå. Innholdet og teknikken kan
ofte røpe om handlingen var planlagt eller
impulspreget. Det er vanskelig å unngå det som er
planlagt, men graffiti som er laget på impuls bør
kunne hindres ved forutseende tilrettelegging.

VERDENSARVLISTAS GLOBALE
REPRESENTATIVITET.
NOEN SELEKTIVE BETRAKTNINGER.
Av Trond Taugbøl, Riksantikvaren

Status 2002:
Etter møtet i World Heritage Committee i
Helsingfors i desember 2001 ser de statistiske data
for Verdensarvlista ut som følger:

Dersom det blir bestemt at graffiti skal fjernes, må
materialene og teknikkene først identifiseres.
Deretter må det gjøres rensetester på områder der
det ikke er figurer. Det beste er å starte med de
enkleste metodene, og eventuelt gå videre til de
som er mer kompliserte og risikable. Rensingen kan
være krevende og må gjøres av en erfaren
konservator. Vanligvis er det ikke mulig å fjerne
alt, og det er ikke tilrådelig å gå for langt spesielt
ikke oppå figurene. Arbeidet må dokumenteres før,
under og etter at det er utført.

721 steder/objekter totalt er innskrevet. Disse
fordeler seg tematisk med 554 begrunnet som
kulturarv, 144 er naturarv mens 23 er blandet
kultur/natur.
Fordelt geografisk på globale kulturregioner ser det
slik ut:
Afrika sør for Sahara: 57 (Afrika totalt: 90).
Arabiske land (i Afrika og Asia): 50.
Asia og Oceania: 148.
Latin-Amerika og Karibia: 104.
Europa og Nord-Amerika: 362.

Graffitifjerning bør utføres så raskt som mulig etter
at skadene er blitt registrert. Dette skyldes at graffiti
og tagging kan oppmuntre til mer av samme sort,
og at de med tiden kan bli mineralisert slik at de
bindes til bergflaten. Maling blir vanskeligere å
fjerne hvis den får tid til å herde.

UNESCOs globale strategi :
På grunn av den skjeve fordelingen av
verdensarven mellom verdens regioner og mellom
kultur- og naturområder, vedtok UNESCOs
generalkonferanse i 1999 en strategi, kalt Global
Strategy , for å redusere ubalansen. Det ble ansett
nødvendig å styrke de underrepresenterte områdene
og kategoriene fordi ubalansen globalt svekker
troverdigheten til Konvensjonen om verdens kulturog naturarv.

Avslutning
I forhold til landets størrelse og befolkningsmengde
er Norge usedvanlig rikt på bergkunst. Det dreier
seg ikke bare om antallet lokaliteter, men også om
et mangfold av uttrykksformer som er bevart fra en
lang periode, kanskje mer enn 7000 år. Noen av
dem er sjeldne: Vi er nesten alene om å ha NordEuropas eneste forekomster av hulemalerier, og vi
finner ikke maken til de slipte/polerte ristningene
av dyr i naturlig størrelse som finnes i Nordland.

Siden 1999 er likevel ubalansen heller øket enn
minsket. For å styre utviklingen bedre planlegges
det derfor å sette et tak på hvor mange nye steder
som hvert år skal innskrives.
Norges medvirkning:
Norge var blant de land som tidlig ratifiserte
konvensjonen (1977), og våre tre første
nominasjoner ble alle innskrevet på lista rundt
1980, i god tid før den nådde 100 objekter. Landet
har ikke fremmet nominasjonsforslag etter at
Bergkunsten i Alta ble innskrevet i 1985. Den
norske tilbakeholdenheten har etterhvert fått preg
av å skyldes en bevisst holdning.

Bergkunsten er en kulturarv som aldri slutter å
fascinere. Den angår oss fordi den gir uttrykk for
noe som er helt sentralt i menneskelivet: Den
forteller, i en metaforisk form, hva det vil si å være
menneske i forhold til de styrende kreftene i
tilværelsen.
Artikkelen er skrevet i håp om at den kan bidra til å
belyse hvordan denne kulturarven kan forstås og
sikres for ettertiden.

Likefullt oppfyller ikke landet vårt de forpliktelser
som er gitt gjennom Verdensarvkonvensjonen og
Retningslinjene for gjennomføring av den
(Operational Guidelines). Norge mangler en
tentativ liste over objekter som betraktes å være
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egnet for innskriving på lista og som statsparten på
sikt (5 10 år) kan tenke seg å nominere (artikkel
11 i Konvensjonen, artiklene 7 og 126 i Operational
Guidelines). De fire norske forslagene i rapporten
Verdensarv i Norden (Nordisk Ministerråd 1996)
har ikke status av tentativ liste.

vannet, Genbaku-domen i Hiroshima (1996) som et
taust minne om atomkraftens destruktive utnyttelse,
og konsentrasjonsleiren Auschwitz (1979) som taler
om utryddelse av menneskelig liv og verdighet.
Warszawas historiske sentrum kan fordi det ble
gjenoppbygd etter krigens ødeleggelser for øvrig
sies å ha en tilknytning til 1900-tallet som objekt på
Verdensarvlista (1980).

Den prosess som er i gang med å forberede
nominasjon av yttersida på Vega, ikke minst pga.
sterkt lokalt engasjement, skjer uten forankring i en
helhetlig inventering av potensielle områder en
tentativ liste. Det er imidlertid uttalt at dersom
landet skal forberede ytterligere nominasjoner, skal
det søkes etter områder som kan begrunnes i hht.
kriteriene for naturarv. Vega inngikk i den nordiske
rapporten som del av et større område som
representerer naturtypen nordnorsk skjærgårdslandskap en type gruntvannshav med øyer høvlet
ned av innlandsisen. Imidlertid er kulturinnholdet i
vegaskjærgården, og tidsdybden i dette, et så
vesentlig element at området trolig vil bli nominert
som kulturlandskap . Dermed vil det havne på
kultursiden i UNESCOs statistikk.

- Samferdsel, bruer:
Et fenomen som bruer er inne på lista i et svært lite
antall, og stort sett bare når de inngår i en
sammenheng hvor det egentlig er fokusert på noe
annet. Eksempelvis gjelder det Karlsbrua i Praha,
der hele det gamle bysentrum er verdensarv (1992).
I den historiske byen Ouro Preto (1980) i Brasil er
bruer sammen med kirker og fontener minner om
byens storhetstid som gullgruvesamfunn under
barokktiden. På samme vis forholder det seg i
Salzburg (1996). Seinens bredder i Paris er
innskrevet på lista (1991), her inngår flere bruer
(Pont d Austerlitz, Pont d Iéna, Passarelle des Arts
Frankrikes første metallbru). Tross den eleganse
disse bruene måtte ha er de likevel underordnet mer
berømte bygninger og monumenter som bl.a. Notre
Dame, Eiffeltårnet, Place de la Concorde, Grand
Palais, Louvre og Haussmanns avenyer. Et antall
romerske akvedukter er inne på lista, først og fremst
Pont du Gard (1985) i Frankrike, Vanvitelli i Italia
i et kulturlandskap med 1700-talls arkitektur
(1997 - Caserta-palasset med sin park og
industrikomplekset San Leucio for veving av silke),
og Segovia i Spania der også gamlebyen med bl.a.
en gotisk katedral er innskrevet (1985).

Flere skjevheter:
Verdensarvliste er ikke preget bare av misforhold
mellom kultur- og naturobjekter og mellom
regioner og verdensdeler. Nøyere granskning av
kulturobjektene avslører flere misforhold, i første
rekke av typologisk art. Eksempelvis er det av de
554 kulturbegrunnete objektene bare 10 - 12 som
utvetydig representerer det 20. århundre. Det er
betydelig færre enn antallet innskrevne minner fra
Romerriket (ca 32). Videre er andelen av tekniske
og industrielle kulturminner svært lav, og på ingen
måte representativ for hva den industrielle
virksomheten har hatt av betydning for
gestaltningen av vår verden slik den faktisk er.
Samferdsel, som er et fenomen like gammelt som
den menneskelige kultur og som har vært gjenstand
for kontinuerlig teknologisk innovasjon gjennom
sivilisasjonshistorien, er svakt representert. Minner
av militær karakter eller som gjelder krigens
hendelser som verdenshistorien er så full av
finnes i et mye lavere antall enn f.eks. klostre og
templer, som nok har hatt epoker da de har spilt
betydelige roller men som likevel
og
beklageligvis i mindre grad enn stridskreftene har
konstituert den gjeldende verdensorden til en hver
tid.

Storbritannia er av de nasjoner som er representert
ved et antall kulturminner fra den industrielle
epoken. Blant disse teknisk-industrielle objektene
er Ironbridge Gorge (1986), der verdens første
jernbru er et essensielt element som et inkarnert
symbol for den industrielle revolusjon.
Den yngste brua som har status av verdensarvobjekt
må være Ponte S. Joao i Porto, som er bygd i 1992.
Den er imidlertid ikke hovedsaken ved
verdensarven i Porto (1996), som gjelder byens
historiske sentrum. I dette er 6 bruer er inkludert, av
disse er 4 oppført på 1800-tallet (i 1806, 1842,
1877, 1886 av Eiffel) og to på 1900-tallet (1963,
1992 konstruktør Edgar Cardoso).
Det burde ikke være vanskelig å begrunne bruer
som verdensarv i kraft av seg selv. Bruer har stor
symbolverdi. Brubygging stiller store utfordringer
til menneskelig skaperkraft, og har til alle tider vært
en spydspiss i utviklingen av ny teknologi innen
konstruksjon og materialframstilling.

- Militære anlegg og krigsminner:
På Verdensarvlista finnes det flere fortifiserte byer
fra antikken og festninger eldre enn napoleonstiden,
enn det finnes militære objekter fra moderne tid.
Disse innskrenker seg til det britiske holdepunktet
St. George på Bermuda (2000) med militær byplan
og teknikk slik den ble utviklet fra ca. 1600 til ut på
1900-tallet, Amsterdams forsvarslinjer (1996)
oppført 1883
1920 og basert på kontroll av

-
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Et ekspertmøte viet historiske transportkorridorer
ble avholdt i Kanada i september 1994, i lys av det
utvidete perspektivet på verdensarv som ligger
nedfelt i den nye Global Strategy . I sitt møte i
Santa Fe, USA, i 1992 hadde World Heritage
Committee vedtatt artikkel 40 i Operational
Guidelines, som åpnet for å vurdere lange lineære
områder som representerer transport- og
kommunikasjonsnettverk av kulturell betydning. I
1994 var ennå ingen kanaler blitt funnet å romme
framstående universell betydning (signifikans), og
møtet drøftet utvikling av kriterier for å kunne
vurdere kanaler som verdensarv. Den internasjonale
ekspertisen ble hentet fra land med betydelige
kanalressurser, nemlig Nederland, USA, Kanada,
Frankrike, Sverige, India, Sri Lanka, Kina og Mali.

primitive baner inngår i de britiske industrirelaterte
verdensarvområdene Ironbridge Gorge og
Blaenavon.
- Samferdsel, øvrig:
Det er her fokusert på at Verdensarvlistas
manglende balanse i vesentlig grad rammer

Møtet diskuterte kanaler ut fra flere perspektiver.
Industrialismens gjennombrudd forutsatte en helt
ny infrastruktur for frakt av råvarer og ferdigvarer
mellom produksjonssteder, havner og markeder, der
store kvanta i første omgang var viktigere enn stor
fart. Kanaliserte vannveier var en nærliggende
løsning, bl.a. i England og ikke minst i SentralEuropa med sine større vassdrag. Annerledes er det
i Kina, der Keiserkanalen som binder det store riket
sammen på tvers av elvene har eksistert i årtusener
og fortsatt er verdens lengste menneskeskapte
vannvei. I Nord-Amerika betydde kanaler mye for
koloniseringen av de indre områdene.
Pr. 2002 er status at to kanalrelaterte objekter finnes
innskrevet på Verdensarvlista. Det gjelder
Frankrikes Canal du Midi (1996) og de fire
kanalheisene i Canal du Centre i Belgia (1998).

Figur 12. Zollverein kullindustrikompleks,
Ruhr, Tyskland. Foto UNESCO
kulturell arv knyttet til utviklingen av det moderne
samfunnet og fra vår nære fortid, og særlig av
teknisk-industriell art. Artikkel 40 i Operational
Guidelines som åpnet for de kulturelt viktige
kommunikasjonslinjene har på den annen side banet
vei for nominasjoner av historiske ruter av typen
Silkeveien, slavehandelens ruter og liknende, der
ikke bare varer og gods er blitt ført fram men også
tanker, religiøse og filosofiske idéer, kunnskaper og
impulser. Pilgrimsrutene til Santiago de
Compostela, gjennom Spania (1993) og Frankrike
(1998), er eksempel på et slikt verdensarvobjekt
som utgjøres av en rekke elementer innen en
kommunikasjonsstruktur. Oman har Røkelsesruten
innskrevet (2000), der arkeologiske funn er gjort
langs den gamle handelsveien.

Samferdsel, jernbaner:
Med jernbanen ble all landtransport mer fleksibel
og presis og hurtigere enn det var mulig med
kanaler. På tross av mindre tidsdybde har
jernbanen derfor spilt enn større rolle enn kanaler
både i koloniseringssammenheng og i dannelsen av
moderne, industrialiserte samfunn. Utviklingen av
jernbanen til et funksjonelt transportmiddel
skjedde i løpet av kort tid, der England og USA
satte de fleste standarder
for sporvidde,
skinneprofilet av jern på tverslagte sviller,
signalanlegg
etc.
Jernbanebyggingen
drev
utviklingen framover på andre områder, som innen
materialframstilling og teknikk for bl.a.
konstruksjon av viadukter og tunneler.

Fabrikkanlegg:
Et grunnelement i industrialismen er fabrikkene,
der vareproduksjonen foregikk med maskiner i stor
skala. Fabrikkanlegg ble tidlig i industrialismens
æra tillagt stor betydning også som symboler, og
ble ofte gitt omsorgsfull utforming. Selv om
mennesker ble lenket til maskinene, innebar
industrialismen omveltende organisering av
samfunnet med
nye frihetsidealer. Flere
industrianlegg med tilhørende boligmasse etc. ble
enkelte steder forsøkt etablert og utformet som
idealsamfunn. Med industriens økende utnytting og
ødelegging av naturmiljøet har synet på fabrikkene
endret seg, og de er nå gjerne plassert på steder
eller i soner der ingen annen menneskelig aktivitet
enn den rent produksjonsorienterte foregår.

På bakgrunn av dette utgjør de to jernbanene som
er innskrevet på Verdensarvlista et ynkelig tall,
selv om disse banene Semmeringbahn i Østerrike
(1998) og Darjeeling Himalayan Railway (1999) i
India i seg selv er flotte representanter som fortsatt
er i funksjon. Semmeringbahn har for øvrig flere
store
steinviadukter.
I
tillegg
inngår
jernbanestasjonen Sao Bento, bygd i 1909, i
verdensarvområdet Portos historiske sentrum, og

Enkelte land har identifisert fabrikkanlegg og steder
av så stor verdi som representanter for den moderne
industrialismens utvikling at de er opptatt på
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Verdensarvlista. Storbritannia er et nøkkelland i
denne sammenheng med 5 slike steder av i alt 24 på
den nasjonale lista. I betraktning av Storbritannias
betydelige rolle i industrihistorien er dette ikke mer
enn rimelig, og ikke mindre fordi om landet i dag
ikke lenger er av de viktigste industrinasjoner.
Foruten Ironbridge gjelder det Blaenavon
industrilandskap i Wales (2000), New Lanark i
Skottland (2001), Derwent Valley Mills (2001) og
Saltaire (2001) i England. Av disse utgjør de tre
siste en gruppe for seg, der det er fokusert på
sosiale forhold i form av arbeiderboliger, arkitektur
og byplaner fundert på samfunnsfilosofiske idealer
og paternalistisk filantropi, i tillegg til det
industritekniske. Italienske Crespi d Adda (1995)
supplerer denne kategorien. Også i Blaenavon er
sosial infrastruktur et av elementene i
kulturlandskapet skapt rundt gruvedriften og den
tilknyttete prosessindustrien. Disse fem stedene
representerer alle 1800-tallets økonomiske og
sosiale forhold, mens Ironbridge rommer tidligere
varianter fra 1700-tallet.

(1995) er siden 1940-åra igjen bebodd land etter at
eldre bosetting måtte oppgis i 1859, mens Beemster
Polder (1999) fra tidlig 1600 er det eldste
innvundne landarealet. Ved Kinderdijk-Elmshout
(1997)
finnes
de
fleste
elementene
i
anleggssystemet bevart, og med stor tidsdybde.
1900-tallets ingeniørkunst er representert ved
verdens største dampdrevne pumpestasjon D.F.
Woudagemaal, ferdig i 1920 og innskrevet på lista i
1998.

Utenom Verla papirfabrikk i Finland (1996) er få
andre 1800-talls industriobjekter nominert til
Verdensarvlista. De fleste av i alt 28 industriminner
på lista er eldre (flere av disse er som Røros
gruvebyer) og få er yngre fra 1900-tallet. Det er
nærmest modig av Tyskland å ta på seg bevaringen
av et helt industrikompleks som Völklingen
jernverk, innskrevet 1994 etter å ha blitt nedlagt i
1986. Verket ble grunnlagt i 1873 etter at området
var blitt forsynt med kanaler og jernbaner, men
representerer 1900-tallets type integrert konsern der
den totale produksjonsprosessen og tekniske
innovasjoner ble tatt hånd om. Erfaringene har
likevel ikke vært mer skremmende enn at
Tysklands nyeste verdensarv er nok et
industriminne, Zollverein kullindustrikompleks
(2001) i Ruhr. Området representerer en viktig
epoke i utviklingen av Europas tungindustri, og
bygningsmassen har enestående eksempler på
anvendelsen
av
modernismebevegelsens
arkitekturprinsipper i en helhetlig industriell
sammenheng.

Fig 13. Ciudad Universitaria,
Caracas. Foto: Unesco
1900-tallets arkitektur:
Lite finnes av teknisk-industriell kulturarv fra
1900-tallet på Verdensarvlista, i strengeste forstand
bare tre steder (jfr. de to foregående avsnitt). Noe
mer er nominert av 1900-tallets arkitektur mens
Zollverein altså representerer begge deler samtidig.
Igjen finner vi Tyskland og Nederland, med hhv.
lokalitetene fra 1919-33 for Bauhaus i Weimar og
Dessau (1996) og Rietveld Schröderhuis (2000) fra
1924 i Utrecht. I Tsjekkia er Mies van der Rohes
Tugendhat Villa fra 1920 i Brno innskrevet (2001).
Sverige har Skogskyrkogården (1994) formet av
Sigurd Lewerentz og Gunnar Asplund 1917-20.
Ennå større dimensjoner er det i Brasilia (1987)

- Det nederlandske eksempel:
Nederland har en særskilt teknisk-industriell
kulturarv i sine systemer for landvinning og
beskyttelse mot havet. Hydrauliske anlegg for
håndtering av vann ble bygd i middelalderen og var
drevet av vindmøller, og er sammen med dikene,
kanalene, reservoarene og polderne utvidet og
videreutviklet opp til nåtiden. Universell betydning
har de som særegne eksempler på et folks kamp
med og tilpasning til et viktig naturelement. Fire
steder er identifisert som symboler for denne
kampens lange forløp, til sammen er de Nederlands
viktigste bidrag til Verdensarvlista. Schokland
Figur 14 Br asilia. Foto: UNESCO
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som omfatter arkitektur av Oscar Niemeyer og
Lucio Costas byplan fra 1956. I nabolandet
Venezuela er universitetsbyen i Caracas, oppført
etter arkitekten Carlos Raúl Villanuevas tegninger
og planer i modernismens ånd og utsmykket med
avantgardekunst,
innskrevet
(2000).
Universitetsbyen er bygd suksessivt fra 1940-tallet
opp til 1960-åra, og inkluderer et olympiastadion.

flere steder og anlegg å vise til der
bevaringssituasjonen for både enkeltbygninger og
bebyggelsesstruktur er rimelig god. Rjukan og
Tyssedal er muligens i en klasse for seg. Områdene
rommer dertil betydelige naturverdier som må
vurderes oppfanget i en evt. nominasjon.
UNESCOs Globale strategi for å bedre
Verdensarvlistas
globale
balanse
og
representativitet oppfordrer land i Europa og NordAmerika generelt til å være tilbakeholdne med nye
nominasjoner. Samtidig må denne strategien
oppfattes slik at de nominasjoner stater i disse
verdensdeler velger å fremme, gir bidrag til å rette
opp Verdensarvlistas skjevheter når det gjelder
tematiske kategorier. Slike skjevheter er synlige
når de 554 stedene som er begrunnet som kulturarv
underkastes nærmere analyse. Spesielt er
kulturminner
av
teknisk-industriell
art
underrepresentert, uansett alder. Det 20. århundre
er svakt representert på lista, uansett kategori.
Følgelig er industriminner fra 1900-tallet i særlig
grad underrepresentert.

De 5 stedene som er nevnt ovenfor representerer
utvetydig 1900-tallet. Arkitekturarv fra tiden like
forut finnes også innskrevet på lista. Her finner vi
Parque Güell, Palacio Güell og Casa Mila (1984)
i Barcelona av Antonio Gaudí, arbeider som delvis
ble utført på 1900-tallet. I Brüssel finnes flere av
Victor Hortas byhus innskrevet (2000), disse ble
utført like før århundreskiftet og påvirket det
tidlige 1900-tallets arkitektur. Nevnes skal også
Musemsinsel i Berlin (1999) med sine 5 museer
oppført mellom 1824 og 1930 som viser
utviklingen av museumsarkitekturen i løpet av
denne perioden. Dessuten er de 150 bygningene i
Potsdam og Berlins parker og palasser (1990)
oppført mellom 1730 og 1916, men åpenbart uten å
representere 1900-tallets moderne uttrykk. Wiens
historiske sentrum (2001) rommer arkitektur fra et
langt tidsrom, som er definert fram til Ringstrasse
med sine store byhus og parker fra seint 1800-tall,
men med betydning for 1900-tallets byplanidéer.

Norge har fire steder på Verdensarvlista, et
beskjedent tall som likevel kan være dekkende for
de verdier landet rommer av framstående
universell verdi globalt sett. Vi skal være stolte av
den verdensarv vi har, men samtidig innse vår
begrensete betydning. Likevel er det noe som er
ugjort når det gjelder plikten til å identifisere
mulige verdier av global interesse på eget
territorium. På bakgrunn av ovenstående
gjennomgang av lista bør det med velberådd hu
undersøkes
om
utnyttelsen
av
Norges
vassdragsnatur på 1900-tallet har skapt verdier som
kan stå sin prøve mot kriteriene for opptak til
Verdensarvlista.

Nytt perspektiv på en norsk tentativ liste;
fossekraften:
Skjevhetene som stadig finnes i Verdensarvlistas
representativitet er åpenbare, og burde ikke
avholde Norge fra å vurdere om landet besitter
kulturhistorisk signifikante verdier fra 1900-tallet
og av teknisk-industriell art.

Flere av industristedene som ble laget har anlegg av
anseelige dimensjoner, og dessuten av stor kvalitet
ikke minst arkitektonisk. Som manifestasjoner av
1900-tallets industrielle gründervirksomhet kan de
antas å ha universell signifikans. Arkitektene som
ble benyttet var blant Norges dyktigste, og den
arkitektoniske utformingen representerer det tidlige
1900-tallets formale standarder på sitt beste. Hele
bysamfunn ble planlagt og bygd som genuine
uttrykk for sin tid, arkitektonisk, teknisk og sosialt.
Dette gjelder både planstruktur og enkeltbygninger.
I alt 188 steder representerer urban kulturarv på
Verdensarvlista, vesentlig med begrunnelse i
byplanen eller rik arkitektur. Bare to av dem
representerer utelukkende 1900-tallet. Videre er
bare 11 industrirelaterte, og de fleste av disse
gjelder førindustriell gruvevirksomhet.

Fig 15. Såheim kraftstasjon, Rjukan.

På tilsvarende vis som Nederland av naturgitte
grunner har utviklet teknikk og teknologi for å
håndtere havets vannmasser, har vi i Norge utnyttet

Et slikt perspektiv leder tankene raskt til
fossekraften og utnyttelsen av den. Landet har her
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fossefall til bygging av det moderne avanserte
samfunn. Dette er to komplementære sider av
verdensarven.

FRA KOMITEENE
ICOMOS
ICHAM (International Committee
on Archaeological Heritage Management) :
RAPPORT 2001

Som eventuell ny norsk verdensarv vil dessuten
natur og landskap bli omfattet. Dette må nærmere
avgrenses og utredes, men vil være mer enn bare en
ramme om et særegent sted. Naturelementene ble
nøye utvalgt som vugge for industrieventyret. Natur
og kultur har gått opp i en ny enhet i form av et
kulturlandskap av den moderne tid.
Kilder:
Unesco World Heritage Centers internettadresse:
whc.unesco.org/heritage.htm
Ulf Hope og Per Berntsen: Kulturminner i Tinn,
Rjukan 1999
Eivind Lande: Kraft og konsesjon, Universitetet i
Oslo 1999
Norsk Jernbaneklubb: Banedata, Oslo 1994
Fredningsplan for etterreformatoriske kulturminner
i Telemark, Telemark fylkeskommune 1995

CIPA 2001. Internasjonalt symposium i
Potsdam, Tyskland 18.9.-21.9.2001. Rapport
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ICOMOS 13TH GENERAL ASSEMBLY AND
INTERNATIONAL SCIENTIFIC
SYMPOSIUM
MADRID, SPAIN. DECEMBER 1-5, 2002
CALL FOR PAPERS

KALENDER
2002
30 august kl. 13.00 Nasjonalkomitémøte
(NK)
15 november kl. 13.00 NK-møte Fagdag
16 november ICOMOS Norge 25
årsjubileum
1-5 desember ICOMOS XIII
Generalforsamling, Madrid
2003
7 februar kl. 13.oo NK-møte
14 mars Årsmøte og fagdag
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Madrid ICOMOS General Assembly Scientific Symposium
"Strategies for the world's cultural heritage - preservation in a globalised world : principles, practices,
perspectives"
ICOMOS General Assembly, Madrid, 1 - 5 December 2002
Structure of the symposium
On 2 December : 4 keynote general presentations (30 minutes each)
17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

Presentation n° 1: Abdelaziz Daoulatli (Tunisia) (to be confirmed)
Conservation of World Heritage : from philosophy to practice. The
World Heritage Convention as a reference for all cultural properties.
Implementation of the World Heritage Convention and its Operational
Guidelines.
Presentation n° 2: (Speaker to be selected)
The duties of the public authorities. Legal, administrative and financial
aspects. Site management and methodology of conservation.
Presentation n° 3: Federico Mayor (Spain) (to be confirmed)
The ethical values of cultural heritage. Identity and cultural diversity.
New conceptual approaches. Cultural heritage and sustainable
development.
Presentation n° 4: (Speaker to be selected)
The role of ICOMOS. In relation to UNESCO, the States Parties,
National Committees and International Scientific Committees.

On 3 December : Section 1. Documentation; Section 2. Protection and Section 3. Conservation,
held in parallel. Each section has 10 papers of 20 minutes each.

10.00-11.00
presentations
minutes)
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.20
presentations
minutes)
13.20-14.00
14.00-16.00
16.00-17.00
presentations

SECTION 3
9 papers

Coffee break
12 papers

SECTION 1

SECTION 2

3 presentations

3 presentations

3

(20 minutes)

(20 minutes)

(20

Debate

Debate

Debate

4 presentations

4 presentations

4

(20 minutes)

(20 minutes)

(20

Debate

Debate

3 presentations

3

(20 minutes)

(20

Debate
Free time for lunch
9 papers
3 presentations
(20 minutes)

minutes)
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00

Debate
Debate
Coffee break
10 short 3 minute presentations, General debate and conclusions

Debate

On 4 December : Section 4. Monitoring, Section 5. Training and Section 6. Public Awareness,
held in parallel. Each section has 10 papers of 20 minutes each.
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presentations
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11.30-12.00
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presentations
minutes)
13.20-14.00
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16.00-17.00
presentations
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SECTION 6
9 papers

Coffee break
12 papers

SECTION 4

SECTION 5

3 presentations

3 presentations

3

(20 minutes)

(20 minutes)

(20

Debate

Debate

Debate

4 presentations

4 presentations

4

(20 minutes)

(20 minutes)

(20

Debate

Debate

3 presentations

3

(20 minutes)

(20

Debate
Free time for lunch
9 papers
3 presentations
(20 minutes)

minutes)
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Debate
Debate
Coffee break
10 short 3 minute presentations, General debate and conclusions

Debate

Documentation
Recording and documenting the world's cultural heritage. Listing cultural properties to be
protected. New categories of heritage, like 20th century heritage and cultural routes. Modern
documentation techniques.
Protection
Legislation and ethics for the protection of monuments and sites. International conventions and
recommendations..
Conservation
Principles and practices of conservation. From the Venice Charter to the World Heritage
Convention. The Nara Document on authenticity and the ICOMOS charters in the present global
context. Management plans. The practice of restoration of works of art and movable objects as
integral part of historic buildings. Economics of conservation. Financing conservation programs.
Preservation as sustainable development.
Monitoring
Periodic reporting and reactive monitoring. General methodology. Specific types of heritage:
monuments, archaeological sites, cultural landscapes, historic towns
Preventive
conservation, Risk preparedness.
Training
Conservation research and science. Capacity building. Co-operation with higher education.
Public awareness
The social role of the community. Education. The ICOMOS World Report on Monuments and
Sites in danger (Heritage at Risk), Cultural Tourism

Persons proposing contributions will be required to submit, by e-mail to the International Secretariat
(secretariat@icomos.org), both an abstract and the complete paper by 1 September 2002 in one or
more of the following languages: English, French and Spanish. The Secretariat will forward the
proposed papers to the co-ordinator of the appropriate group, who in turn forwards them to the
members of his group.
To allow for maximum participation, the section co-ordination groups may select, besides the ten 20
minute papers, approximately 10 short 3 minute presentations. The rapporteur for each section will
mention the titles of these short presentations, and their authors will be offered presentations referring
to their papers in the 30-minute slot preceding the general debate. These papers may also be
published in the conference proceedings."Strategies for the world's cultural heritage - preservation in a
globalised world : principles, practices, perspectives"
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ICOMOS Norge.
Handlingsplan 2002-2005
Hovedmål
1. ICOMOS Norge skal være rådgiver og pådriver i verdensarvspørsmål.
2. Medlemmene i ICOMOS Norge skal utgjøre et faglig nettverk som organisasjonen søker å
fremme nasjonalt og internasjonalt.
3. ICOMOS Norge skal være aktiv i ICOMOS internasjonale arbeid.
Aktiviteter
1. ICOMOS Norge skal være rådgiver og pådriver i verdensarvspørsmål og skal:
kartlegge hvilke faglige standarder som gjelder, gjøre medlemmene kjent med dem og
arbeide for at standardene implementeres i verdensarvarbeidet og kulturminnevernet ellers
i Norge.
arbeide for å bli høringsinstans i nominasjonen av verdenskulturminner og påvirke
ICOMOS sentralt til å inkludere nasjonale og internasjonale ICOMOS komitéer i
nominasjoner og evalueringer.
delta i den periodiske evalueringen og utarbeide rutiner for avtaler, økonomiske
retningslinjer, praktisk gjennomføring og rapporteringsform.
stille nettverket til rådighet for internasjonalt arbeid med verdens kulturminner og levere
bidrag til ICOMOS internasjonale periodiske rapport over kulturminner i fare
Heritage@Risk
delta aktivt i Norges Blue Shield komité og være pådriver for oppfølging av Haagkonvensjonen av 1954 til vern av kulturarven under væpnet konflikt.
delta kritisk i verdensarvpanelets arbeid og oppmuntre nominasjoner fra de svakt
representerte land.

2. Medlemmene i ICOMOS Norge skal utgjøre et faglig nettverk som organisasjonen søker å
fremme nasjonalt og internasjonalt og skal:
styrke nettverket ved å utvikle et medlemsregister over kompetanse, gjøre aktiv bruk av epost og utgi ICOMOS-Nytt.
gjennomføre åpne fagmøter
arbeide for et kombinert ICOMOS-ICOM medlemskort
identifisere kompetansehull og styrke rekrutteringen.
profilere ICOMOS Norge med egen nettside og gjøre ICOMOS-publikasjoner
tilgjengelige i aktuelle bibliotek. Søke å ha avisoppslag hvert år på den europeiske og den
internasjonale kulturminnedagen.
Øke samarbeid med relevante organisasjoner gjennom felles faglige tiltak.

3. ICOMOS Norge skal være aktiv i ICOMOS internasjonale arbeid og skal:.
delta i og søke å påvirke utviklingen i ICOMOS sentralt i rådet og styret.
prioritere kontinuerlig faglige komitéer og aktiviteter og delta i disse på nasjonalt og
internasjonalt plan.
påvirke RA, MD, UD og NORAD til å støtte økonomisk nasjonalkomitéer i utviklingsland
for å muliggjøre større deres deltakelse i ICOMOS internasjonalt.
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Returadresse:
ICOMOS Norge, c/o Riksantikvaren, Postboks 8196 DEP, 0034 Oslo
INTERNATIONAL COURSE ON CONSERVATION OF JAPANESE PAPER.
DATES: 1-21 OCTOBER 2002
PLACE: Tokyo and Kochi City ( place to be confirmed), Japan.
ORGANIZATION: National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo. and ICCROM, Rome
The course is open to a limited number of conservators-restorers, curators,keepers, and other
professionals actively involved in providing preservation and access to cultural heritage. Candidates are
invited to provide a 300 word statement describing the relevance of the course to their own working
reality. At least three years of working experience is required. Preference will be given to candidates
involved in training activities or who are heads of conservation teams.
WORKING LANGUAGE: English
COURSE FEE : 1000 US$
SCHOLARSHIPS: A maximum of 10 scholarships including round-trip travel from the participant's
country of origin and subsistence (hotel and meals) in Tokyo during the course will be provided by the
Organizers.
APPLICATION: Please use the general ICCROM application form which is available at the address
below or at the ICCROM Internet website http://www.iccrom.org
ICCROM - Training Information and Fellowships Office,
13, via di San Michele, I-00153 ROME RM, ITALY,
Tel (+39) 06 585531 Fax (+39) 06 58553349,
E-mail: training@iccrom.org
APPLICATION DEADLINE: 15 July 2002
Fristen er gått ut, men prøv allikevel!

Neste nummer kommer til høsten og vil bli et jubileumsnummer.
Frist for bidrag er 15. september 2002. Bidrag sendes til redaksjonen:
lm@ra.no
Vennligst gi beskjed om du skifter adresse enten det er jobbadresse eller
hjemmeadresse. Beskjed kan gies via e- mail til icomos@online.no

Redaksjonskomite: Lyder Marstrander, Kay Staaland
Fagredaktør for dette nummer: Terje Norsted.
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