
KLASSEKAMPENHISTORIE KLASSEKAMPEN12 Mandag 28. september 2020

Mikkel Tins arbeid med 
fenomenologien spilte en 
viktig rolle i et forsknings
prosjekt ved Teologisk fakultet, 
UiO, skriver Geir Hellemo i 
boka «Øyet som ser. Historiske 
perspektiv på kunst, estetikk 
og teologi» som kom i 2011. 
Tittelen henspiller på «Øyet og 
Ånden» av M. MerleauPonty, 
oversatt og med etterord av 
M.B. Tin, 2000 (1964).
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En skriftserie fra 
Drammens museum 
viser at folke
kunsten rommer en 
stor verden. 

Aktiviteten på Drammens 
Museum de seneste årene kan 
ta pusten fra noen hver. Utstil-
linger og forskningspublika-
sjoner kommer som perler på 
en snor knyttet til museets 
nye skriftserie. Ikke minst er 
det satset på den store verden 
som folkekunsten rommer. De 
aktuelle prosjektene er høyst 
ulike hva gjelder materiale og 
arbeidsmetoder. Det slår meg 
hvilke muligheter som finnes 
for formidling når et museum 
har samlinger både av kunst- 
og kulturhistorisk art og dertil 
driver egen forskning. 

I februar 2019 åpnet en ut-
stilling kuratert av kunsthis-
toriker Øivind Storm Bjerke. 
At bygdekunsten med sin ka-
rakteristiske dekor skulle ha 
noe med moderne malerkunst 
å gjøre, var ikke innlysende 
for oss publikummere. Men så 
kunne vi se med egne øyne 
hvordan en rekke modernis-
ter fra Kai Fjell til Jacob Wei-
deman – som alle omga seg 
med gjenstander fra bonde-
kulturen: rosemalte senger, 
kister og mangletrær – brakte 
geometriske former og orna-

menter fra folkekunsten over 
i det moderne maleriet.

Kirker og bondestuer
Første volum i Drammens 
Museums skriftserie forelå 
midt i koronatidens nedsten-
ging, presentert på nettet av 
forfatter og museumsdirektør 
Åsmund Thorkildsen. Under 
tittelen «Tabernaklet og den 
hellige gral» kan leseren følge 
forskningsprosessen steg for 
steg. Materialet er storslagent 
og hypotesene spenstige: For-
bildet for de heldekorerte kir-
kene i Numedals-området i 
perioden 1750–1830 danner 
modell for de malte bonde-
stuene på Østlandet. Billed-
språket er hentet fra Bibelens 
beskrivelse av tabernaklet, 
teltet, som beskyttet paktens 
ark da Moses ledet israelitte-
nes vandring i ørkenen og se-
nere ble plassert i Salomos 
tempel i Jerusalem. Annen 
hypotese er like ny: Bonde-
stuenes tutekanne er et  
subtilt, erotisk ladet symbol 
på middelalderens hellige 
gral. 

Hestens kulturhistorie
Forskningsarbeidet som lig-
ger til grunn for det rykende 
ferske volum to i skriftserien, 
har tittelen «Kapitler av hes-
tens kulturhistorie». Boken 
følges av en ny, fast utstilling i 
Hallingtunets Villandstall: 
«Hverdagshest og høytids-
hest». I en vakker og lekent 
designet utstilling får vi sma-
kebiter fra museets store sam-
ling av hesteutstyr, satt inn i 
ulike kontekster. Utstillingen 
er kuratert av sjefkonservator 
Mikkel Børset Tin, som også 
er forfatter av forsknings-
publikasjonen. Det er blitt  
en makeløs fortelling som  
dokumenterer og fortolker 
hestens uunnværlige innsats 
gjennom 6000 år av mennes-

kets kulturhistorie. Man kan 
ikke skrive kulturhistorie  
etter dette uten å tenke hest!

Tin er filosof og kulturhisto-
riker og evner å strekke et 
stort, komparativt lerret opp 
for leseren på en medrivende 
måte. Arbeidsmetoden er i 
denne sammenhengen her-
meneutikken, søkenen etter 
gjenstandenes mening i ulike 
kontekster i fortid og nåtid.

Vi følger ferden fra tem-
mingen av villhesten på step-
pene i Kaukasus, gjennom de 
teknologiske nyvinningene 
som begynner med bittet, 
fulgt av tømmene, sadelen, 

skoene, stigbøylen, sporene, 
høvret. Det er med hesten 
som hjelper at menneskene 
har skapt epoker og sivilisa-
sjoner. Ferden ender i vår 
egen folkekultur på 1800-tal-
let, eksemplifisert med mang-
letreet med hest og solsymbo-
ler, mannens kjærlighetsgave 
til sin utkårete. Sammenhen-
gen hest–sol–fruktbarhet de-
monstreres overbevisende. 
Det gjelder også hesten knyt-
tet til myter og død. Hesten er 
menneskets følgesvenn gjen-
nom livsstadiene og leder på 
den siste ferden til dødsriket. 
Stoffet er så og rikt og mange-

fasettert at boken krever en 
egen omtale. 

Herfra vil jeg imidlertid 
vende oppmerksomheten mot 
de grunnleggende formene i 
folkekunsten. Her har Tin 
med sin grunnforskning i fol-
kekulturens første former åp-
net et stort rom for oss. 

De første formene
Tin gjør dypdykk i hva han 
omtaler som folkekunstens 
abstrakte former og traderin-
gen av disse i to bokutgivelser 
fra tidlig 2000-tall: 

«De første formene. Folke-
kunstens abstrakte form-
språk» fra 2007 og «Spille-
regler og spillerom – tradisjo-
nens estetikk» fra 2011. Den 
første boken er resultater av 
et forskningsprosjekt som 
dels ble utført ved Norsk 
Folke museum på Bygdøy, 
dels i Praha i samarbeid med 
et internasjonalt forskerteam. 
Tin har samarbeidet med flere 
østeuropeiske kulturinstitu-
sjoner og bringer oss i kontakt 
med forskningsmiljøer som 
norske forskere vanligvis har 
lite samarbeid med. Mens Tin 
i hestens historie er herme-
neutiker, er hans varemerke i 
tidligere publikasjoner feno-
menologien.

Mikkel Tin er filosof med 
doktorgrad fra Paris. Hans 
primære forskningsfelt er fe-
nomenologien, som er knyttet 
til klassikere i kontinental fi-
losofi som Maurice Merleau-
Ponty, Edmund Husserl og 
Ernst Cassirer. Felles for disse 
filosofene er at de er opptatt 
av forholdet mellom den  
vitenskapelige og den førvi-
tenskapelige erkjennelse. De 
retter søkelys mot en mer 
umiddelbar være-i-verden-
holdning enn den begreps-
lige, vitenskapelige verdens-
anskuelse som er rådende i 
vår kultur. Etter hva jeg for-
står, er det en mer kroppslig, 
sansende verdensopplevelse 
der erfaring går forut for for-
klaring. Øyet, synet, sansnin-
gen og kroppens umiddelbare 
møte med fenomenene eller 
gjenstandene kommer før de 
vitenskapelige begrepene set-
ter inn med sin dominans. 

Fellesmenneskelig 
Jeg må straks medgi at jeg 
selv er på tynn is når det gjel-
der filosofisk skolering, desto 
sterkere er min nysgjerrighet 
vakt for dette arbeidsredska-
pet som på sin måte søker  
mening bak formene og tar i 
bruk komparasjon i vid  
mening. Ut av dette vokser 
konturene av et fellesmennes-
kelig formspråk som har holdt 
stand på tvers av kulturer 

Folkekunstens abstrakte former er et forsøk på å gripe noe st ørre, og har inspirert kunstnere helt fram til modernismen.

Nye blikk på 
folkekunsten

KUNST
Gro Steinsland

FIRE FORMER: Folkekunstens abstrakte grunnformer er 
sirkelen, kvadratet, korset og sikksakklinjen. Her et likkors fra 
Bø i Telemark, datert 1757.  FOTO: NORSK FOLKEMUSEUM
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SIRKEL, FIRKANT, KORS: 
Mikkel Tin knytter forbindelser 
mellom fortid og nåtid i kunsten. 
For eksempel introduserer han den 
russiske maleren Kasimir Malevitsj 
(1879–1935) og gjør dermed et 
sprang i tid og kontekst – frem til 
den russiske kunstens avantgarde 
tidlig på 1900tallet. Malevitsj er 
kjent for å avvise all naturalisme i 

Kasimir Malevitsjs revolusjon
kunsten og ville nullstille maleriets 
historie. Derfor proklamerte han den 
Sorte sirkel, Sorte firkant og Sorte 
kors, omtalt som Malevitsjs bidrag til 
den russiske revolusjon. Han 
fremhevet de abstrakte former fra 
folkekunsten som folkets felleseie, en 
kunst som fremhevet det allmenne. 
Den Sorte firkanten fulgte hans båre 
til graven som den nye tids ikon.

«Langt på vei dreier det seg om en arkaisk tradisjon 
og et kollektivt uttrykk som ennå er uberørt av den 
individualismen som synes å følge med natur
gjengivelsen i kunsten. Studiet av folkekunstens 

abstrakte formspråk blir derfor 
langt på vei også et studium av 
forholdet mellom fellesskap og 
individ og mellom tradisjon og 

innovasjon.»
Mikkel B. Tin: «De første formene», Instituttet for sammenlignende 

kulturforskning, Oslo 2007, s. 11.

gjennom tusener av år. Folke-
kunstens abstrakte form-
verden søker å tydeliggjøre en 
orden som er der, men som 
bare kan anes.

Tidsoppfattelsen i folkekul-
turen er syklisk, tiden går i 
ring: Tid som kommer i stedet 
for tid som går, en livsrytme i 
pakt med naturens gang. Na-

turens oppstandelse hver vår, 
såing og høsting, vinterens ro-
ligere rytme. Dette i kontrast 
til den lineære, fremadskri-
dende tid som krever endring 

i et stadig mer hektisk forløp. 
Ikke at vi kan eller vil snu 
klokken tilbake eller romanti-
sere fortid, men vi kan åpne 
for impulser. 

Jeg opplever Tins prosjekt 
som dypt humanistisk. Hans 
tilnærming skaper respekt for 
kulturformer som vår tid gjer-
ne har formidlet som mindre-
verdige grunnet mangel på 
skriftlige kilder. Men en 
skriftløs kultur er ikke under-
legen skriftkulturen, den er 
annerledes og må studeres på 
sine egne premisser. Her kom-
mer fenomenologien inn som 
arbeidsredskap. 

Når visse former varieres i 
kunst og håndverk gjennom 
århundrer, er det ikke uttrykk 
for stagnasjon eller mangel på 
skaperkraft. Det er heller slik 
at videreføringen av tradisjo-
nen er et bevisst valg som skal 
styrke fellesskapet. Det dreier 
seg om villet, meningsfull tra-
disjonsoverføring som ikke 
søker individuelle brudd.

Sirkel, firkant og kors
Folkekunstens abstrakte 
grunnformer er sirkelen,  
kvadratet, korset og sikksakk-
linjen. De tre første formene 
er knyttet til våre grunnleg-
gende, eksistensielle vilkår og 
oppleves når vi beveger oss i 
verden. 

Himmelhvelvet over oss er 
sirkelformet, selv står vi alltid 
i sentrum av sirkelen. Kringla 
Heimsins, jorden, og sola er 
sirkelformet. Sirkelen går 
igjen i alle slags håndverk. 
Firkanten representerer den 
nære verden – rommet, ste-
det, åkeren – som er avgrenset 
av de fire himmelretningene. 

Et kvadrat stilt på høykant 
blir en rombe. Overskåret av 
parallelle linjer og oversådd 
med prikker er romben tegnet 
for den nysådde åkeren, ma-
ten, fruktbarhet i vid mening. 
Disse grunnformene forelig-
ger i vevnad, i tekstiler til  
høytidsbruk i bryllup, barsel, 
dåp og gravferd. Korset, som 
er førkristent, er det magiske 
stedet der himmelretningene 
krysses, helligsted og avgjø-
rende møteplass. Sikksakken 
er menneskeskapt og marke-
rer grenser mellom ulike  
dimensjoner. Et stort og vari-
ert komparativt materiale  
viser forbløffende likheter 
over store tidsrom. 

Om de abstrakte formenes 
mening sammenfatter Tin 
slik: Folkekunstens abstrakte 
former er forsøk på å erkjenne 
den store sammenhengen og 
menneskets plass i den,  
trekke grensene mellom det 
hellige og det profane og ikke 
minst bygge bro mellom men-
neskenes verden og  
maktenes. 

Gro Steinsland,
professor emeritus

gro.steinsland@iln.uio.no

Folkekunstens abstrakte former er et forsøk på å gripe noe st ørre, og har inspirert kunstnere helt fram til modernismen.

FELLES SPRÅK: Ut fra folkekunstens abstrakte former vokser konturene av et fellesmenneskelig formspråk, skriver Gro Steinsland. Her et 
kors fra Oseberggraven.  FOTO: UNIVERSITETETS KULTURHISTORISKE SAMLINGER


