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Norsk-svensk kulturseminar på F 15:
Trond Gabrielsen
MENN OG MENINGER

Museet bør være

De fire politikere C. J. Hambro, Halvard Lange,
Haakon Lie og Herman Smitt-lngebretsen.
««Menn og meninger» gir innsikt i en fundamental
side ved det politiske liv - den som har med det
demokratiske åndsgrunnlaget å gjore. Det er derfor i hoy grad en bok å få forstand av.»

et «opplevelseshus»
Aftenpostens medarbeider STEINAR WIIK (tekst og foto)
Moss i november.
I forbindelse med Nordiske Kulturdager som na arrangeres i Moss og som blant annet
omfatter bildende kunst, litteratur og ballett, ble det mandag og tirsdag i denne uke holdt et
seminar om kulturformidling. Seminaret samlet deltagere fra svensk og norsk side, først og
fremst av galleristcr og museumsfolk. Stedet seminaret ble holdt pa, Galleri F 15 på Jeløya
utenfor Moss, har markert seg som et sentrum for formidling av kultur i sitt distrikt, og har
vakt interesse langt utenfor dette.
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Første dag av seminaret var
særlig viet informasjon om den
mangeartede
utstillingsvirk
somhet som finner sted i Sve
rige — da man på dette felt på
mange måter idag nok er
kommet lenger her enn i noe
annet nordisk land. Selv om
man også på seminarets annen
dag tok utgangspunkt i de sven
.ske forhold, var det allikevel de
mer prinsipielle aspekter som
ble tangert. Som for eksempel
hvordan man best kan bruke
utstillingsformen til å bringe
informasjon ut til et bredt pub
likum. Og noe av et kardinal
sporsmål ble det hvorvidt man
alltid skulle ta sikte på å nå alle.
1 svensk kulturliv er de «tre
R'er» efterhånden blitt et kjent
begrep. Det står for de tre riks
omfattende institusjoner Riks
teatern, Rikskonserter og Riks
utsUillningar. Mens vi i Norge
har klare paralleller til de to
førstnevnte, har vi bare delvis
en pendant til Riksutstallningar
i Riksgalleriet. For mens Riks
galleriet utelukkende driver
formidling av bildende kunst
gjennom vandrende utstillin
ger, omfatter Riksutstallningar
idag hele spektret fra pedago
gisk tilrettelagt kulturinforma
sjon til bildende kunst.
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Riksutstallningar ble etablert
i 1965 som en statlig institusjon,
men ble 1. juli iår omdannet til
en selvstendig stiftelse. Dette,
for å styrke institusjonens
uavhengighet og mulighet til A
gjennomføre
kontroversielle
prosjekter übundet av politiske
myndigheter, selv om drifts
midlene stadig er statlige.
Direktør for institusjonen er
Gunnar Wcstin. Sammen med
intendant Lennart Steen og dis
tributionschef Sonja Norlund
deltok han i seminaret på F 15
og orienterte om den virksom
het som Riksutstallningar dri
ver.
Av praktiske grunner har
man sete i Stockholm. Men det
ble sterkt understreket at man
ikke ønsker utelukkende å drive
med noen form for distribusjon
av kultur fra sentralt til lokalt
hold. Kontakten skal helst være
toveis, og Riksutstallningar går
derfor inn som et serviceorgan
og yder ekspertisehjelp til lo
kale prosjekter.
Ellers sender man et stort
antall forskjellige utstillinger,
som blir tilbudt steder over hele
Sverige, på turné. Spesielt po
pulære utstillinger kan samti
dig gå ut i flere «eksemplarer»
— til enkelte utstillinger i sko
lene er for eksempel utstillings
materlellet trykt opp 1 Inntil,
1200 eksemplarer, som disse for
en rimelig penge kan kjøpe.
Dessuten lager man til noen av

utstillingene spesielt studiema
teriell for skoler og studiesirk
ler. Målet er at utstillingene
skal virke aktiviserende på lo
kalt hold. Og på turneene folger
det med omviser
En utstilling er ikke bare en
samling av bilder og gjenstan
der, når man ser bort fra de
rene kunstutstillinger. En utstil
ling har til hensikt å bibringe
informasjon av forskjellig art.
Derfor må den tilrettelegges på
best mulig måte. Og her er
samspillet mellom ord og bilde
svært viktig, fremholdt direktør
Sven Lidman. Bildet er et tegn
eller sprogclement som er bæ
rer av informasjon, ikke bare
illustrasjon til en tekst. Sam
men skal ord og bilde utfylle
hverandre og utgjore et hele.
Dessuten kan og bor man idag

Samtidig med seminaret om kulturformidliny p F l5, viite de svenske RiksuLitdllningar et utvala av
sine vandreutstillinger i Moss Kunstgalleri. Bildet viser en del av utstillingen om den svenske stor
streiken i 1909 ug hvilken vekt man legger på å skape en tidsriktig atmosfære omkring utstillingene.
den grunn. På seminaret var
det særlig Folke Edwards —
ta moderne audivisuellc hjel
pemidler i bruk i langt storre
utstrekning. Med det resultat at
— for å benytte en av Lidmans
paroler — «informatoren kan
bcråtta myeket mer for många
fler».
Nils-Goran Hokby — sjef for
Gavle museum — tok for seg
museet som «opplevelseshus».

Dikteren
Gauguin
Vinteren 1976 dode den danske
kunstneren Paul Renii Gauguin.
Hans navn forbindes vanligvis med'
billedkunst, og det er vel ikke alle
som vet at han også skrov dikt. Nå
ha imidlertid Aschehoug sendt ut
samlingen «Et annet land i sikte»,
som består av cftcrlatte dikt under
redaksjon av Inger Hagerup og Jan
Bull. Boken inneholder også illu
strasjoner av Paul Gauguin. De
bekrefter hans kunstneriske kvali
tet.

Museet skal ikke være et dødt
sted som bare viser faste utstil
linger. I tilknytning til de per
manente samlinger må man
arrangere
temautstillinger,
foredrag og andre aktiviteter
som får publikum til å komme
regelmessig i museet. For — i
hvert fall i Sverige — utgjør
fortsatt de høyere sosialgrup
pcr bortimot 3/4 av de muse
umsbesokende. I Gavle har det
vist seg at de utstillinger som
trekker best, er de som har et
lokalhistorisk tilsnitt som gjor
det mulig for publikum å iden
tifisere seg med det som blir
vist.
Et annet felt som er spesielt
utviklet i Sverige, er de såkalte
allaktivitetshus hvor det både
vises utstillinger, holdes fore
drag og konserter, og hvor pub
likum også selv får lov til å dri
ve med kreativ virksomhet. Et
godt eksempel på et slikt hus er
Kulturhuset i Stockholm, som
ligger midt i sentrum, og som
er relativt godt besøkt også av
museumslektor ved Kulturhu
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Annen artikkel av Ole-Jacob Hoff
Naiviteten i den norske de dette har kostet: 1) et svært for
batt om den økonomiske poli •skudds statsforbruk av en ka
tikk er urovekkende. Statska pitalressurs, nemlig oljen. 2)
pitalisme, sosialisme, sentral begrensningen i den frie for
dirigering, planøkonomi er ikke handlingsrett i form av kombi
lenger nye, og slett ikke radi nerte oppgjør, altså en inn
kale fenomener. Der finnes et , skrenkning av det enkelte men
overveldende studiemateriale, neskes rett til selv å forhandle
for dem som vil granske resul om den viktigste pris av alle,
tatene (som er nokså entydig nemlig den på egen arbeids
slette). Heller ikke den korpo kraft, og 3) den asosiale omfor
rative variant av statskapitalis deling av materielle verdier
men, som for tiden preger som foregår via inflasjonen, det
Skandinavia, er ny; den har vil si statens forringelse av
rotter tilbake i feudale tider og pengeverdien.
har vært fosøkt i moderne tid i
Nå kan man gjerne spørre
Mussolinis Italia, Salazars Por
tugal og i 40-årenes Norge — av hva man egentlig skal med den
«skjøre og sjeldne blomst» som
Vidkun Quisling.
heter friheten. Hva man ikke
Men statsråd Per Kleppe kan
i ramme alvor hevde at det er kan, er å få både i pose og sekk.
andre lands finansministre som Debatten i Norge foregår som
henger igjen i konvensjonell om det lar seg gjore: At på én
samme gang kan staten ese
tenkning og forer en gammel og
ut, friheten opprettholdes, næ
dags politikk:
ringslivet produsere ulønnsomt
«I Norge har vi på en helt og velstanden økes. Men slike
annen måte klart å utvikle en selvmotsigelser kan ikke vare
ny økonomisk politikk de siste ved, ikke selv med alle Atlan
åra . . . Det er et resultat av terens oljepenger.
Ragnar Frisch økonomiske
Er det noe av den samme
modeller ... På dette området
er vi kommet ienger her i ian provxiisicllo selviornøydliet ira
det enn de fleste andre steder.» • Gunnar Knudsens og Halvdan
Kohts tid, som går igjen i debat
Kleppes triumf er at Norge ten om disse ting? lallfall er der
hittil har sluppet lett fra lavkon en mangel på motforestillinger,
junkturen. Han nevner ikke hva og det har sin årsak.
Av Adam Smith, den okono
miske vitenskaps anerkjente
far ( hvis hovedverk «Wealth of
Anbjørg Pauline
Nations» iår feiret 200-års jubi
Oldervik
leum), finnes det ikke én bok
oversatt til norsk. Heller ikke
en eneste av Milton Friedmans
bøker finnes.. Tilgivelig? Vel,
her er hva en annen Nobelpris
Og du
vinner, Paul A. Samuelson
(som forøvrig ikke deler
Friedmans syn i mange spørs
Jerusalem
mål) forleden skrev om ham i
«Da Anbjørg Pauline 01Newsweek:
-derviks diktsamling av I
«Med Friedman har «Chica
tjor kom — «Sang lor den
go-skolen» innen sosialøkono-.
nye pilegrim» het den —
tok jeg de ord I min munn
mien, med sin vekt på mennes
at hun burde Innstilles som
kelig frihet og effektiviteten av
Norges kandidat til c/sn
markedets pris-setting blitt ført
nordiske litteraturpris.
til
nye høyder av inflydelse og
Jeg tillater meg å gjenta
dyp innsikt. Massachusetts
anmodningen i år — og
Institute of Technology, Har
med ny styrke — nå c/2 «Og
vard, Oxford og hvert eneste
du Jerusalem» foreligger.
Kanskje er hun Norges
topp-kvalifisert økonomifakul
eneste nålevende lyriker av
tet ville idag fole seg mangelfull
internasjonalt format. Og
og ensrettet hvis Chicago-sko
ennå ikke lor alvor oppdalens fruktbare standpunkt ikke
get i sitt eget land.»
var representert. Denne nye
Alfred Hauge
kjennsgjerning er en tributt til
I Stavanger Aftenblad.
en stor leder.»
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Billig-utgaver:
Farvel på Grosvenor Square. 28.50
Blindt forræderi. 28.50
Alle oversatt av Truls Hoff

Noe til Deres familie? Dem selv?
Hjemmet? Hytta? Bilen?
Sma-annonsme i «HflCUpOffaU hjelper Dem.

1 En bok med historisk
perspektiv- Norsk
!
pionerinnsats på
|j
fjerne farvann —
i;
dagens diskusjon
om norsk skipsfart.
Bok nr. 31 av
forfatteren Birger
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Vesten ved korsveien
frihet eller trelldom?
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set i Stockholm — som tok for
seg de mer prinsipielle aspek
ter ved kulturformidlingen.
Han talte blant annet om den
stadige kløften mellom elitekul
turen og massekulturen og be
hovet for å utvide den sosiale
bredde. Museene og allaktivi
tetshusene bor se seg selv som
formidlere, og samtidig som et
debattforum — noe henimot et
slags folkeuniversitet. Og man
bor legge storre vekt på å
igangsette prosesser enn pA
bare å fremvise ferdige produk
ter.
At man i Sverige er kommet
så langt i denne utvikling idag/
henger nok sammen med den
gamle «folkbildnings»-tankcn.
1 debatten ble det blant annet
fremhevet at kulturformidlin
gen ikke må bli misjonerende.
Og det viktige prosmål om man
alltid skal ta sikte på å nå alle,
ble berørt, om enn ikke besvart.
Kanskje bor man heller ta sikte
på å nå så mange grupper som
mulig gjennom selektive til
bud?
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Ingen representerer Chicago
skolens standpunkt ved univer
sitetene i Norge, det jeg har
kunnet finne ut.

Av en av de mest dyptpløy
ende tenkere i dette århundre,Friedrich von Hayek (som for
to år siden fikk Nobelprisen)
finnes bare én bok oversatt til
norsk. Det er «Veien til Trell
dom» (Dreyers Forlag), en pro
fetisk bok fra 1944, men popu
lær, og atypisk for Hayeks ov
rige, vitenskapelige produk
sjon. (John Maynard Keynes —
Hayeks motpol i den «store»
konjunktur-politiske debatt i
begynnelsen av 30-årene — sa
dette om boken: «Moralsk og
filosofisk finner jeg meg selv
enig med nesten hele boken. Og
ikke bare er jeg enig, jeg er
dypt beveget av den.»)
Det kan være flere årsaker til
at frihets-orienterte, markeds
økonomiske
vitenskapsmenn
som Adam Smith, Friedrich
von Hayek, Milton Fricdman og
Ludwig von Mises har vakt li
'ten interesse og fått enda mind
re anerkjennelse her hjemme.
En av dem er at Norge er et lite
land som på det sosialokono
miske område i siste genera
sjon har vært dominert av en
betvde!in*
yit^Fs^p^smcLnn
Ragnar Frisch. Hans fotspor er
unektelig store — så store at
Per Kleppe nå tror seg å kunne
vandre trygt i dem. Men det er
ikke sikkert det er riktig.
En annen årsak er at altfor
lenge har motforestillinger på
dette område blitt avfeiet som
«reaksjonære». Men som pro
fessor Paul A. Samuelson på
peker er det ikke så lett å kalle
Milton Friedman reaksjonær
når han vil frata ikke bare sta
ten dens makt, men også stor
kapitalistene alle deres statlige
privilegier; når hans vitenska
pelige resultater idag avloser
den pengepolitikk som John
Maynard Keynes har inspirert
de fleste vestlige land til å fore;
når han kommer med radikale
forslag som å foreslå «negativ
inntektsskatt» (en garantert
minste-inntekt for alle til erstat
ning for våre velferds-tiltak),
eller vil ha konkurranse mel
lom skolene i det offentlige ut
dannelses-system ved å tilby
foreldre skole- «billetter» slik at
de selv kan velge skole for sine
barn.
Delte er forslag som i Norge
alle ville virke hårreisende. Er
de også «urealistiske»? Det sa
alle også om Milton Friedmans
anbefaling av flytende valuta
kurser for mange år siden, og
om hans urokkelige prognose at
de ville komme. 1 1973 fikk ver
den flytende valutakurser.

Heller ikke er den 13 år eldre
Hayeks siste forslag «reaksjo
nært», men ganske radikalt, for
å si det mildt. Han foreslår å
avnasjonalisere penger — «de
nationalization of money». Han
vil tillate ethvert lands borgere
å bruke ethvert annet lands
valuta, og eventuelt å sette
penge-utstedelse helt fritt, slik'
at ingen er forpliktet til å aksep
tere sin egen stats inflaterte
(forfuskede) penger. Bare der
ved, mener han, kan de vestlige
samfunn bevare sin frihet og
unngå det sammenbrudd som
uvegerlig forer til diktatur. Så
lenge de vestlige land regjeres
ved et slags flertalls-tyranni —
hva Hayek anser å være en for
vanskning av demokratiets
opprinnelige, liberale idé — vil
enhver regjering uvegerlig
tvinges til å forfuske pengever
dien, for derved å reise midler
til å drive den loftepolitikk som
kan holde dem ved makten.
Dessuten er jo friheten en rar
ting. Når man har den, synes
den å være en nærmest kjedelig
abstraksjon. Forst når den er.
gatt tapt, Diir trineten brennen
de interessant; da erkjennes
den å være en livsbetingelse.
Og det som idag gjor Fried
rich von Hayek og Milton
Fricdman aktuelle, er at frihe
ten i mange land har opphort å
være en kjedsommelig abstrak
sjon. Ta Storbritannia:
England rystes idag av en
krise som har fått statsminister
James Callaghan til åpent å
uttale at landet er truet av mu
ligheten for en totalitær makt
overtagelse. (Dette er utrolig —
det gjelder parlamentaris
mens hjemland!) Men krisen
har lenge vært forutsagt, nett
opp av folk som Milton Fried
man og Friedrich von Hayek;
den har sin klare årsak i den
okonomiske politikk Storbritan
nia har fulgt siden første ver
denskrig, men særlig siden den
annen. Utstrakt velferd i statlig
regi, finansiert av høye skatter
og inflasjon betyr at staten har
overtatt en stadig storre del av
nasjonalinntekten. Den engels
ke regjering har mistet sin selv
bestemmelsesrett; den er tvun
get til å oppta lån utenfra, og
lånebetingelsene preger hele
regjeringens innenrikspolitikk.
Englands okonomi kan skaffe
hverken folket inntekt eller sta
ten skatter, den vanlige mann
beroves all økonomisk trygghet
ved at inflasjonen stjeler hans

sparemidler og verdier fra
ham. Hva som vil skje, vet in
gen; for øyeblikket kan man
bare tro, be og håpe på britenes
tradisjonelle sunne sans og
evne til å «muddle through».
I England beløper de offent
lige myndigheters forbruk seg
til hele 60% av Storbritannias
nasjonalinntekt. I Norge er det
samme tall bare ca sO';'c . Er vi
dermed trygge? Vel, ta Chile:
I Chile var statens forbruk av
nasjonalinntekten bare 40' r da
Salvadore Allende kom til mak
ten. Egentlig forandret han
ikke så meget statens okono
miske kurs, bare fortsatte å okc
dens makt og satte foten på den
inflatoriske akselerator. Og
dermed skjedde det — revolu
sjon fra venstre, motrevolusjon
fra hoyre og kupp av de mili
tære.
På grunnlag av disse eks
emplene, sier Milton Friedman
i en artikkel ((Encounter, no
vember) :
«De vestlige land kan ikke
fortsette på den vei de har gått.
Ved å gå fra 10% av nasjonal
inntekten brukt av staten tii
40% var det mulig å oppretthol
de en stor grad av selvbestem
melse og individuell frihet, for
di det var mulig med lave om
kostninger å gi store forde
ler til små grupper. Men én ting
kan vi være sikre på: I de neste
40 år kan vi ikke gå fra 40' < ti!
160%. Ved denne korsvei finnes
det problem som Chile, et fattig
land, ble veltet av på 40% stats
forbruk av nasjonalinntekten.
Storbritannia er rike, men like
ved å velte på 60% ...»
«Ideer har konsekvenser», er
et ordtak Hayek stadig gjentar.
Han tilføyer: «Historiske myter
spiller desverre en like stor rol
le som historiske kjennsgjernin
ger.» Både han og Miiton
Friedman og andre markeds
okonomer har i mange år dis
sekert de viktigste myter i den
okonomiske politikk, i fortid og
nåtid.
Mange av disse mytene lig
ger til grunn for den okonomis
ke politikk som idag fører Nor
ge stadig nærmere totalitære
tilstander. Vi står ved kors
veien. Det er på tide å reise
veiviserne til et fritt samfunn.
Veien til trelldom, som Hayek
advarte mot, bor ikke være den
eneste vi kjenner.

