1969 Odd Ousland
tok initiativ til det
som skulle bli
Tegnerforbundets
bibliotek.
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1950 Abstraksjon i
Tegnerforbundet.
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1980 Tegning blir representert
på Høstutstillingen som egen
fagkategori.
1980 Tegnerforbundet har
”halvannet hundre” medlemmer.
1979 Fra sort-hvitt til
farger!
1979 Stortinget vedtar å
opprette et fond til fremme
av kunstnerisk illustrasjon Norsk Illustrasjonsfond.
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1988 Tegnerforbundet
åpner sitt første
galleri i Teatergaten 3.
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2001 Publikumsog salgsrekord.
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1986 NUMER gjenoppstår
med Oscar Reynert Olsen og
Hans Norman Dahl som
redaktører.
1985 “Between generations – Contemporary
Norwegian Drawings”,
Bloombury Galleries,
London.
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2016
Tegnerforbundet
fyller 100 år!
2012 Lokalene ombygges
og utvides.

2002 Tegnebiennalen
etableres.
1998 Nasjonalgalleriet gjør
innkjøp av tegneserier.

2011 Extended Drawing,
internasjonalt samarbeid.

etterlatte, Bastian Engelsen Klunde, Vigdis Yran Dale, Sverre Halvorsen, Elise Storsveen, Avistegnernes hus,
Mikrofilm as, Aukrustsenteret, Mads Kjersgaard, Bjørg Andréen, Wenche Gulbransen, Torill Bjørnsen, Bjørn
Egner, Kari Mona Rud, Jan Harr, Ole Berger, Tegnerforbundets medlemmer, Tegnerforbundets styre.

Kulturetaten, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond. Kurator: Ottar Karlsen.
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1976 Tegnerforbundets
60-årsfeiring markeres
med en juryert medlemsutstilling i Kunstnernes Hus.
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2015 Tegnerforbundet har
538 medlemmer.

rettsmuseum, Nikolai Tangen kunstsamling ved Blomqvist Kunsthandel, Statoils kunstprogram, Ulf Aas´

Jubileumsåret er støttet av: Norsk kulturråd, Norsk Illustrasjonsfond, Stiftelsen Fritt Ord, Oslo kommune/
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1945 Tegnerforbundet
gjenoppstår.

1975 TF sier nei til
medlemskap i NBFO.
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2009 Kunstnerboka,
utstilling og seminar.

Takk til: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Nationaltheatret, Nasjonalbiblioteket, Norsk

Tegnerforbundet 08. april – 15. mai 2016

1926 Første reisestipend
deles ut til Olav Engebrigtsen.

1953 Tegnerforbundets
Hjelpefond opprettes.

2015 Tegnerforbundet har 538 medlemmer.

1916 Tegnerforbundet
arrangerte årlige tegneutstillinger i samarbeid med
ulike visningssteder, gjerne
hos Blomqvist Kunsthandel.

E l v i s Pre

1958 Tegnerforbundet
har 61 medlemmer.

Det ble foretatt en omfattende ombygging
og utvidelse av utstillingsrommene i Tegnerforbundet. I denne forbindelse ble også salgsavdelingen flyttet ned i kjelleren.

OG KONTINUITET

1933 Første
kråketing: Gudmund
Stenersen blir den
første kråkeridderen.

1960 Nasjonalgalleriet
oppretter en egen innkjøpskomité for tegning og
grafikk.

2012 Lokalene ombygges og utvides.

1916 Marie Walle tegner
kråken, som første utkast
til det som senere blir
Tegnerforbundets
symbol. Uenighetene har
flere ganger dreid seg om
hvorvidt det faktisk er en
ravn…

1980 Tegnerforbundet
får sine første lokaler i
Dopsgate 11.

et

2001 PEDROs
minnefond
opprettes.

Montering av juleutstillingen hos Wang 1929.
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Tegnerforbundet har jevnlig inngått
utstillings- og seminarsamarbeid med
internasjonale institusjoner for å styrke
samarbeidet med internasjonale tegnemiljøer. Dette er et kontinuerlig arbeid som
i 2011 resulterte i utstillingen “Extended
Drawing” i Tegnerforbundet. Denne utstillingen bygget fritt på “Apparently Invisible”,
som var The Drawing Centers (New York)
“Spring Selections Show” in 2009. I tilknytning til utstillingen ble det gjennomført et
seminar med kurator Nina Katchadourian
fra The Drawing Center og avdelingsdirektør
Sabrina van der Ley ved Nasjonalmuseet.

BRUDD

1917 NUMER 1
utkommer.

2011 “Extended Drawing”, internasjonalt
samarbeid.

TEGNERFORBUNDET 100 ÅR

iå

Randi Monsen og Knut Giæver på Tegnerforbundets 60-årsjubileum 30. april 1976 på
Gabelshus hotell.

2016 Tegnerforbundet fyller 100 år!

tt

Etter idé fra Kjetil Skøien gjennomfører
Tegnerforbundet Tegnebiennalen hvert annet
år. Biennalen baserer seg i hovedsak på fri
innsendelse av arbeider/prosjekter som

t re

2002 Tegnebiennalen etableres.

s

• Kim Hiorthøys utstilling “Tegninger for en
hundrings”, ble en stor suksess for Tegnerforbundet og satte publikums-og salgsrekord.
Det var over 1000 mennesker på åpningen, og
publikum dannet lang kø rundt kvartalet.
Utstillingen fikk også stor medieoppmerksomhet, og samtlige verk ble solgt på åpningen.
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Dette året deltok 56 av Tegnerforbundets
medlemmer på den såkalte ”London-utstill-

På bakgrunn av arvede midler etter
tegneren PEDROs enke, opprettet Tegnerforbundet et fond som deler ut stipend til
etterutdanning/utvikling for unge tegnere.
PEDRO var en av Norges mest allsidige avisog teatertegnere.

Me l l omk
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1985 “Between generations – Contemporary
Norwegian Drawings”, Bloombury Galleries,
London.

2001 PEDROs minnefond opprettes.
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1991 Tegnerforbundet flytter inn i nye lokaler
i Rådhusgata 17.
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1966 Tegnerforbundet
fyller 50 år!

ar

1982 Tegnerforbundet blir medlem av Norske
Billedkunstnernes Fagorganisasjon (NBFO),
med 57 mot 24 stemmer. NBFO overtar nå
forhandlingsretten med staten på vegne av
Tegnerforbundet.

18

Jubileumsåret åpnet med en utstilling
av Gøsta Hammerslunds tegninger i
Teatergaten 3.

1998 Nasjonalgalleriet gjør sitt første innkjøp
av tegneserier.
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• Tegnerforbundet får sine første lokaler
i Dopsgate 11.

Kunstnerboken hadde frem til nå vært lite
synlig i Norge. Tegnerforbundet ønsket å
rette fokus mot kunstnerboken som kunstobjekt, og satte sammen en utstilling med
verk av flere internasjonale kunstnere som
Ed Ruscha, Lawrence Weiner, Josef Albers
m.fl. i tillegg til et bredt speker av norske
samtidskunstnere. Utstillingen ble fulgt opp
med et heldagsseminar på Litteraturhuset.

1991 Tegnerforbundet er 75 år.

Utstillingen “3 avistegnere”, med Steﬀen
Kverneland, Siri Dokken og Lars Elling,
resulterte i Nasjonalgalleriets første
tegneserieinnkjøp. Innkjøpt verk var fra
Kvernelands serie “Amputerte klassikere”.

• Tegning blir representert på
Høstutstillingen som egen fagkategori.

2009 Kunstnerboka, utstilling og seminar.

Første utstilling i egne lokaler var en
utstilling av Rolf Nesch, kuratert av Sidsel
Helliesen.

1979 Fra sort-hvitt til farger!

1980 Tegnerforbundet har ”halvannet
hundre” medlemmer.

utforsker, problematiserer og behandler
tegning som begrep og genre.
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1976 Tegnerforbundets 60-årsfeiring

m

1953 Tegnerforbundets Hjelpefond opprettes.

te

Anna-Eva Bergmann tas opp som medlem.
Hun er det første medlem som arbeider innen
et abstrakt formspråk.

vs

Dette ble det siste NUMER på en lang stund.
Bladet ble liggende i dvale, og det skal gå
hele 66 år før det gjenoppstår.

Tegnerforbundet sa i 1975 nei til medlemskap i Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO), senere NBK. Dette skjedde
i ekstraordinær generalforsamling, med 20
nei, 13 ja, og én blank stemme.

ån

1950 Abstraksjon i Tegnerforbundet.

M

1920 NUMER 4 utkommer.

1938 Tegnerforbundet
oppfordrer Nasjonalgalleriet
til å opprette egen innkjøpskomite for tegning og grafikk.
Forslaget avslås.

1975 Tegnerforbundet sier nei til medlemskap i NBFO.

1988 Tegnerforbundet åpner sitt første
galleri i Teatergaten 3.

Tegnerforbundet får nå større og bedre
visningsmuligheter. Galleriet åpner 6. april
med en medlemsutstilling.

Tegnerforbundets medlemmer ble i lang tid
omtalt som sort/hvitt-kunstnere. I 1979
opptas imidlertid Bengt Sivesind som
medlem, den første som tegnet utelukkende
med farger.

1932 Tegnerforbundet
har 34 medlemmer.

1991 Tegnerforbundet
flytter inn i nye lokaler
i Rådhusgata 17.

1970 Nasjonalgalleriet oppretter en egen
innkjøpskomite for tegning og grafikk.

ea

”Fra svart til hvitt igjen. Vår svarte kråke
som så lenge har blundet med hodet under
vingen kan igjen fritt sette sin svarte klo på
det hvite papir, hvor og hvordan den måtte
ønske. Som kråka, så er også vårt gamle
styre våknet til live igjen og er gått til aksjon.”
Varaformann Arne Johnson, Oslo 25. mai
1945.

Målsettingen med biblioteket var å samle
høydepunkter i norsk illustrasjonskunst, vise
bredden i norsk illustrasjonsmiljø og samtidig
gjøre det enklere å fremheve tegnerne ved
å fokusere på bøkenes illustratører fremfor
forfatterne i bibliotekets register. Ved gaver
fra tegnere, forlag og Norsk Illustrasjonsfond, bygde Ousland opp et omfattende
bibliotek som ble gitt til Tegnerforbundet da
de fikk nye lokaler i Rådhusgata17.

Folk

1945 Tegnerforbundet gjenoppstår.

1969 Odd Ousland tok initiativ til det som
skulle bli Tegnerforbundets bibliotek.

ingen

Tegnerforbundet fikk tidlig nyttiggjort seg
i praksis. Videresalg av en tegners egne
originaler med påfølgende ulovlig reproduksjon, førte til rettsak om eiendomsrett
vs reproduksjonsrett. Tegneren tapte, og
Tegnerforbundet engasjerte seg i saken.
Det ble gjennomført en tegneauksjon for å
skaﬀe penger til å føre saken videre, og da
saken kom for Høyesterett, fikk tegneren
medhold på alle punkter. Tegnerens eiendomsrett til egne arbeider – hvor denne ikke
uttrykkelig er solgt – var nå fastslått en gang
for alle. Dette ble den første av en rekke
tilsvarende saker om bruk og eiendomsrett
der Tegnerforbundet gikk inn som part på
vegne av sine medlemmer.

Tegnerforbundet ble oppløst i stillhet 26. juni
1941. Formann på dette tidspunkt, Fredrik
Matheson, ønsket ikke å legge ned forbundet,
men det var gode grunner til å frykte at
forbundet skulle overtas av NS. Nazistene
hadde også forbud mot denne type
foreningsvirksomhet/forsamlinger.

1986 NUMER gjenoppstår med Oscar
Reynert Olsen og Hans Normann Dahl som
redaktører.

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979
etter forhandlinger mellom staten og
kunstnerorganisasjonene. I disse forhandlingene var Tegnerforbundets styreleder
Randi Monsen en sentral aktør, med viktig
hjelp fra jurist Erik Ova i NBFO.

1941 Tegnerforbundet oppløses.
1919 Høyesterettsdom skaper presedens
med hensyn til tegnernes eiendomsrett.
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Kråkemester Fredrik Matheson gratulerer den
nyslåtte Kråkommandør Ulf Aas. 1966.

1920 NUMER 4 utkommer.

1982 Tegnerforbundet blir
medlem av Norske Billedkunstnernes Fagorganisasjon
(NBFO), med 57 mot 24
stemmer. NBFO overtar nå
forhandsretten med staten på
vegne av Tegnerforbundet.

Tegnerforbundet deltar som forhandlingsberettiget organ med staten, først om
regelverk, så om utstillingsvederlag og
garantert minsteinntekt. Første GI (garantert
minsteinntekt) blir utdelt i 1977, og avtale om
utstillingsvederlag ble vedtatt 30. april
i 1978.
1979 Stortinget vedtar å opprette et fond til
fremme av kunstnerisk illustrasjon - Norsk
Illustrasjonsfond.

Kråken ble snart forbundets symbol, og
Tegnerforbundets ordenstegn Kråkeordenen,
ble innstiftet i 1933. Dette ordenstegnet,
samt Kråkeridder-diplom, er hedersutmerkelser som deles ut på Kråketinget
under strenge, seremonielle rammer.
1938 Tegnerforbundet oppfordrer Nasjonalgalleriet til å opprette egen innkjøpskomite
for tegning og grafikk. Forslaget avslås.

1977 Tegnerforbundet forhandler med
staten.

1916 Tegnerforbundet
stiftes.

1977
Tegnerforbundet
forhandler
med staten.

Redaktionskomité: Fr. Bødtker, Olav
Engebrigtsen, Per Krohg, Eyvin Ovrum og
Gudmund Stenersen.

Med Jørleiv Uthaug og Omar Andréen i spissen
gjør Ordenskollegiet sitt inntog i salen. 1956.

1954 Samarbeidsorganisasjonen Nordiske
Tegnere opprettes.

Jubileet ble feiret med en utstilling i Oslo
Kunstforening, 22. april. Utstillingen fikk
navnet Vårutstillingen og ble i mange år en
tradisjon med etterfølgende vandreutstillinger til Kunstforeninger i hele landet.

1919 Høyesterettsdom
skaper presedens med
hensyn til tegnernes
eiendomsrett.

”NUMER 1 av Tegnerforbundets aarshefter
utkommer hermed. Til neste aar kommer
numer to – hvis lykken er god”.

Ved hjelp av konservator Leif Østby gikk man
tilbake til stiftelsesåret 1916 og laget en
retrospektiv medlemsutstilling. Tegnerforbundet hadde også i flere år “Tegnerveggen” på Kunstnernes hus. Dette var en
vegg mellom kafeen og høyre sal i første
etasje, der medlemmers arbeider ble
presentert.

ingen”, som var en internasjonal satsing og
viste bredden innen samtidig norsk tegneog illustrasjonskunst. Utstillingen ble til i et
samarbeid med Den Norske ambassaden
i London, og ble høytidelig åpnet av Kronprinsesse Sonja.

Deltakende kunstnere: Omar Andréen, Kjell Aukrust, Vanessa Baird,
Anna-Eva Bergman, Håkon Bleken, Esther Maria Bjørneboe, Ridley Borchgrevink,
Ragnvald Blix, Johan Bull, Ingun Bøhn, Chrix Dahl, Hans Normann Dahl, Harald
Damsleth, Siri Dokken, Thorbjørn Egner, Fam Ekman, Julie Engås, Lars Fiske,
Finn Graff, Gerda Graff, Kalle Grude, Inger Johanne Grytting, Joachim Grøgaard,
Olaf Gulbransson, Gösta Hammarlund, Johanne Marie Hansen-Krone, Sverre
Halvorsen, Mette Hellenes, Bjørn Hegardt, Annette Saugestad Helland, Hanne
Grieg Hermansen, Kim Hiorthøy, Torgeir Husevaag, Tina Jonsbu, Per Krohg,
Steffen Kvernland, Edvarda Lie, Lotte Konow Lund, Jan Lunde, Sverre Malling,
Elisabeth Mathisen, Fredrik Matheson, Randi Monsen, Olav Mosebekk, Eivind
Nielsen, Arne Nøst, Eyvin Ovrum, Pedro (Salo Grenning), Ørnulf Ranheimsæter,
Kari Rolfsen, Borghild Rud, Zdenka Ruskova, Helge Røed, Tiril Schrøder, Bengt
Sivesind, Fredrik Stabel, Øyvind Sørensen, Arnold Thornam, Øyvind Torseter,
Geza Janos Toth, Kjell Varvin, Gelawesh Waledkhani, Knut Yran, Kai Øvre, Ulf Aas.

1966 Tegnerforbundet fyller 50 år!

• Marie Walle tegner kråken, som første
utkast til det som senere blir Tegnerforbundets symbol. Uenighetene har flere
ganger dreid seg om hvorvidt det faktisk er
en ravn…

1917 NUMER 1 utkommer.

1954 Samarbeidsorganisasjonen Nordiske
Tegnere opprettes.

markeres med retrospektiv utstilling i
Kunstnernes Hus.

1958 Tegnerforbundet har 61 medlemmer.

Tilstede på stiftelsesmøtet var: Gerda
Graﬀ, Sverre Halvorsen, Jan Lunde, Øyvind
Sørensen, Eyvind Ovrum, Eivind Nielsen,
Johan Bull og Arnold Thornam.

• Tegnerforbundet arrangerte årlige tegneutstillinger i samarbeid med ulike visningssteder, gjerne hos Blomqvist Kunsthandel.
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1933 Første kråketing: Gudmund Stenersen
blir den første kråkeridderen.

Tegnerforbundets hjelpefond ble opprettet
av Thorvald Ravn, som da var sekretær i
Tegnerforbundet. Penger ble skaﬀet til veie
ved gaver og salg av tegninger, for å hjelpe
medlemmer som var i økonomisk krise.
Hjelpefondet ble oppløst i 1978 da andre
støtteordninger var kommet på plass.

EF

1932 Tegnerforbundet har 34 medlemmer.

om

1926 Første reisestipend deles ut til Olav
Engebrigtsen. De første stipendene var basert
på gaver og donasjoner fra reklamebyråer og
aviser.

e

”Organisationen besluttedes dannet og
kaldt: Tegnerforbundet. Dets sæte skal være
i Kristiania. Forbundets medlemmer skal
være tegnere og illustratører av profession.
[…] Forbundets formaal skal være at samle
norske tegnere for i fællesskap gjennem
samarbeide at vareta disses faglige og
økonomiske interesser”.

m

1916 Tegnerforbundet stiftes.

JUBILEUMSUTSTILLING
I 1916 gikk en gruppe tegnere og illustratører sammen om å etablere en interesseorganisasjon for tegnere og tegnekunst. I dag har forbundet 538 medlemmer bestående av profesjonelle kunstnere og illustratører med felles faglige,
økonomiske og kunstneriske interesser.
Vi er en landsdekkende fagorganisasjon, og er også direkte tilknyttet Oslo ved
vårt galleri i Kvadraturen. Galleriets målsetning er å vise det beste av det mangfold
tegning som selvstendig kunstnerisk uttrykk representerer, og å fremme interesse og forståelse for tegningens betydning i kunsten.
I april, som er selve jubileumsmåneden, åpner vi vår jubileumsutstilling. Denne
vil se nærmere på Tegnerforbundets historie; herunder illustrasjonens, avistegningens og den frie tegningens posisjon i samfunnet og kunstfeltet. Utstillingen
vil bygges rundt tre hovedpunkter: Den vil vise verk av Tegnerforbundets grunnleggere, sette Tegnerforbundet inn i et 100-årig historisk perspektiv, og sist
– men ikke minst – vise tegningens plass i dagens samfunn og kunstfelt.

