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Abstract
Museums of decorative art are the legitimate children of industrialization and the freetrade liberalism of the 19th century, having been given a mandate by society to refine the
public’s taste while making the nation competitive in international trade. While the criteria for selecting items for inclusion in the collections have been questionable but stable,
the view on what constitutes art, craft and decorative art is neither universal nor timeless.
Taking the collection of Chinese art and artifacts at the West Norway Museum of
Decorative Art as a point of reference, this article shows how the idea of a collection’s
unity and value is not necessarily embedded in the objects themselves, but rather developed and formed by historical traditions and actors in the field. The key players in this
scenario are collector and donator General Johan Wilhelm Norman Munthe and the
director of the West Norway Museum of Decorative Art, Johan Bøgh. They are protagonists in the creation of the Munthe Collection. But the picture is not complete without
antagonists who question the collection’s quality and artistic value. These players are associated with the Los Angeles County Museum of History, Science and Art in USA. This
article provides perspectives on two main questions: Why did the reception of the Munthe
Collection differ at the two museums? And to what extent did Orientalism influence the
actors’ judgment and evaluation of the Chinese collection?

På bakgrunn av kunnskap om Orienten
i tiden fra slutten av attenhundretallet,
fikk man en kompleks orient som egnet
seg til akademiske studier, til å utstilles
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i museet, til å rekonstrueres i kolonivesenet, til teoretisk illustrasjon i
antropologiske, biologiske, lingvistiske,
etnografiske og historiske avhandlinger
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om mennesket og universet. (…) I
tillegg var den fantasifulle granskningen
av orientalske ting så å si utelukkende
basert på vestlig bevissthet (Saïd:
1994:18).
Kunstindustrimuseene er ektefødte barn av
industrialiseringen og 1800-tallets internasjonale handelsliberalisme. Deres samfunnsmandat var å foredle publikums smak og
samtidig gjøre nasjonen konkurransedyktig
på det internasjonale varemarkedet. Det
næringspolitiske aspektet var i sentrum ved
opprettelsen av Norges tre kunstindustrimuseer, som på tross av en påholden minimumsstat, ble finansiert over statsbudsjettet. De andre nordiske landene har bare ett
kunstindustrimuseum hver, og det er
nærliggende å tolke et frigjørings- og
nasjonsbyggende perspektiv i den norske
storsatsningen. Kunstindustrimuseene var
fra starten av profesjonelle institusjoner
med en samfunnsrolle og et gjenstandsfelt
som har vært relativt stabilt over tid.
Utvalgskriteriene for hva som skulle
innlemmes i samlingene har vært diskutable, men stabile. Allikevel har ikke alle
gjenstandsgrupper som nå har sin selvfølgelige plass i museenes magasiner og utstillingssaler, alltid hørt hjemme i museene.
Heller ikke har synet på hva som er kunst,
håndverk eller kunstindustri vært entydige
kategorier over tid. Med Vestlandske
Kunstindustrimuseums samling av kinesiske kunst- og kulturgjenstander i sentrum, skal jeg i denne artikkelen vise hvordan ideen om en samlings enhet og verdi
ikke med nødvendighet ligger i gjenstandene selv, men utvikles og skapes av historiske tradisjoner og av handlende aktører på
feltet.
Hovedaktørene i dette scenariet, slik
det skisseres her, er samler og donator
Johan Wilhelm Norman Munthe (1866–
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1935) og museumsdirektør ved Vestlandske Kunstindustrimuseum Johan Bøgh
(1848–1933). Disse to har på hver sine
måter vært medskapere av museets store
kinesiske samling. Men bildet er ikke
komplett uten antagonister, det vil si aktører som reiser debatt om samlingens
kvalitet og kunstneriske verdi, og samtidig
stiller spørsmål om giverens moral og motiver. Institusjonelt er disse aktørene knyttet
til Los Angeles County Museum of
History, Science and Art.

Bakgrunn
I 1907 mottok Vestlandske Kunstindustrimuseum (VK) den første gaven med
kunstskatter fra Kina. Giveren var en nordmann i Kina, general Johan Wilhelm
Norman Munthe.1 Nær hvert annet år, helt
til sin død i Beijing i 1935, sendte han
kasser med kunst og antikviteter fra det
gamle Kina til museet. Donasjonen var
stor; Vestlandske Kunstindustrimuseum
mottok i alt 2500 kunstgjenstander. Disse
utgjør kjernen i museets rikholdige samling
av østasiatisk kunst, til sammen nær 4000
objekter.
Men Munthe forholdt seg ikke bare til
Norge. I 1926 kunne generalen tilby Los
Angeles County Museum of History,
Science and Art (LACMA) en samling på
399 kinesiske kunstobjekter innenfor flere
sjangere. Men denne gangen var det ikke
snakk om en donasjon, men et salg.
Munthe forlangte en million amerikanske
dollar for hele samlingen. Direktøren var
begeistret, men museet var avhengig av
eksterne, private bidrag for å finansiere
kjøpet. Ledelsen klarte å skaffe til veie 200
000 dollar og slik havnet 118 porselens- og
keramikkgjenstander fra Munthes privatsamling i LACMA. Museet hadde imidlertid en opsjon på resten av samlingen helt
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fram til 1947. Da engasjerte museet en ung
Asia-spesialist til å vurdere Munthes samling på nytt. Konklusjonen den gangen ble
at kvaliteten på samlingen var så variabel at
den var uaktuell for det amerikanske
museet (Lansky & Wilson 2000:49).

Kinesisk kunst – en vestlig konstruksjon
Hva ligger så i betegnelsen kinesisk kunst,
og hvilken plass har denne kunsten i et
kunstindustrimuseum? ”Kinesisk kunst er
en ganske ny oppfinnelse, betegnelsen er
ikke mye mer enn hundre år gammel”, fastslår den engelske professoren og museumskuratoren Craig Clunas, og legger til: ”Før
det nittende århundret var det ingen i Kina
som betraktet alle disse objektene som en
konstituerende del av det samme forskningsfeltet /…/. Snarere var det slik at det
var i det nittende århundrets Europa og
Nord-Amerika at begrepet kinesisk kunst
ble skapt” (Clunas 1997:9). I Kina hadde

det – naturlig nok – eksistert en lang og
sofistikert tradisjon knyttet til å samle
kunstgjenstander og skrive reflektert om
kunst. Men det er i Europa dette gjøres til
et nærmest homogent felt, der man omtaler
artefakter i tekstil, porselen, skulptur,
bronse, kalligrafi, jade og keramikk som
kategorien kinesisk kunst.
Som kunstobjekter i Vestens museer,
underlegges gjenstandene en særlig fortolkning. Den er etter Clunas mening, ikke
egnet til å forstå objektene, men har snarere
som mål å skape utsagn om selve Kina og
om ”det kinesiske” (ibid). 1800-tallets
kunstteorier var tuftet på forestillinger om
kunst som utrykk for nasjonens sjel. Kina
hadde gjennomgått en forfallsperiode og
det som vi nå kaller orientalisme, legitimerte at kinesiske kunsteksperter ikke ble
invitert inn i den faglige debatten.
Et teoretisk bakteppe for undersøkelsen
her vil nettopp være det som betegnes
orientalisme. I boken Orientalism. Western
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Den permanente utstillingsbygningen i Bergen, Permanenten, ble bygget for billedkunst og kunstindustri, men
huser nå bare Vestlandske
Kunstindustrimuseum.
Tegnet av arkitekt Henry
Bucher, som vant konkurransen i 1891. Bygget sto
ferdig 1897. Foto: Dag
Fosse.
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Conceptions of the Orient av litteraturviter
Edward Wadie Saïd, beskrives orientalisme
som en type hegemonisk tenkning om
forholdet mellom ”oss europeere” og ”de
andre” (Saïd: (1978) 1994). Dette innebærer forestillingen om europeisk identitet og
kultur som overlegen sammenliknet med
alle ikke-europeiske folk og kulturer.2 Dens
dyptpløyende kulturkritikk av Oksidentens
verdensforståelse og Vestens tendens til å
gjøre Orienten til Oksidentens motsetning,
vakte stor debatt nettopp fordi Saïd hevdet
at disse forestillingene ikke hadde rot i en
materiell virkelighet, men snarere var egnet
til å definere Oksidenten selv. Saïds studie
er omfattende og konsentrerer seg særlig
om den nære Østen, det vil si det islamske
Midtøsten, og han sier at det er særlig i
USA man bruker betegnelsen Orienten
også om Kina og Japan.
Jeg skal i denne artikkelen ikke komme
inn på alle aspekter ved orientalisme slik Saïd
utlegger den, bare understreke at den type
dikotomisk tenkning som hans analyse er
fundert på, ikke på samme måte kan gjenfinnes i de tekstene og situasjonene jeg analyserer her. Forholdet mellom Vesten og det
fjerne Østen er mer komplekst blant annet
fordi Østens kunsthåndverk og kunstindustri
ble betraktet som å være overlegen vår egen
produksjon. Men kjernen i begrepet orientalisme er et egnet analyseredskap for å forstå de
mekanismene som legitimerte at ”den fantasifulle granskingen av orientalske ting så å si
utelukkende var basert på vestlig bevissthet”
(Saïd (1978)1994:22).
Ideen var at bare ikke-kinesere kunne gi
en sann beskrivelse av det spesifikt kinesiske. Europeiske forskere monopoliserte
fortolkningsarenaen og kunne slik opprettholde et statisk bilde av Kina. Selv om gjenstandstilfanget spente over flere tusen år, og
Kina både var og er et enormt land som
strekker seg over flere økologier- og klima-

10

Jorunn Haakestad

soner og dertil kan oppvise store variasjoner
i maktforhold og religiøsitet, var fortolkningshorisonten egnet til å bekrefte stereotypiske forestillinger om ”det kinesiske”.
Man kom derfor til å vektlegge uttrykk for
harmoni på bekostning av motsetninger,
kontinuitet fremfor endring og homogenitet i stedet for forskjeller.
Et romantisk uttrykk for denne oppfattelsen av Kina som et harmonisk lykkeland,
kan vi se i den Kina-inspirerte dekoren vi
finner på europeisk porselen, lakk- og
intarsiaarbeider fra 1700-tallets slutt og
fram til tidlig 1800-tall. ”Kineserier” kalles
disse figur- og landskapsscenene, eller
”Chinoiserier” som direktør Johan Bøgh
omtaler dem som i Vestlandske Kunstindustrimuseums årbok fra 1908 (utgitt i
1909), i forbindelse med en gjennomgang
av ”Hr. Rasmus Meyers Porcellænssamling”. Bøgh skriver her at han på et
tidlig meissenporselen finner:
… de saakaldte ”Chinoiserier” med
Figurscener i en kinesisk-europæisk Stil,
der gjengir et fantastisk Slaraffenliv i
eksotiske Omgivelser: thedrikkende,
musicerende, gyngende Maskeradekinesere under Palmer og blomstrende
Trær, alt i en underlig, men indtagende
Blanding av orientalsk Eventyrtilværelse
og europæisk Form- og Livs-opfatning.
Et tidlig og meget karakteristisk
Eksempel paa denne Dekorasjonsmaade
viser Thepotten No. 2. (Bøgh 1909a:
121).
Den europeiske feiltolkningen og manglende forståelsen for kinesernes egen
vurdering og verdistandarder har også hatt
positive sider. Den amerikanske forskeren
James Cahill (2007) har vurdert Vestlandske Kunstindustrimuseums store samling av kinesiske malerier. Hans konklusjon
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er at samlingen er helt typisk for det de
utenlandske kjøperne skaffet seg i den
tidlige perioden, det vil si i ti-årene rundt
forrige århundreskiftet. Siden disse utlendingene ikke hadde kunnskaper om hva
kineserne selv satte pris på i maleriet,
kjøpte de malerier som etter kinesisk standard var ”lav-status” og på den måten ble
eksemplarer av populære og folkelige malerier reddet for ettertiden. Kinesiske samlere
foraktet disse kunstsjangrene, og det er
derfor meget sjeldent man finner slike
malerier i dag.3
Et særmerke ved Vestlandske Kunstindustrimuseums kinesiske utstilling er
store buddhistiske marmorskulpturer.
Likedan som greske marmorskulpturer, er
også disse blitt vasket rene for farge og
forgylling. De framstår opphøyde og
kjølige, bare ikledde sin klare, hvite

marmor. De buddhistiske skulpturene var
ikke med i den opprinnelige samlingen
som Bøgh mottok i sin tid som direktør for
museet, men er kommet til senere.
Skulpturene var kjernen i en samling som
skulle selges på det amerikanske kunstmarkedet. Munthe ønsket å opprette et fond
som kunne sikre forskning og bevaring av
den samlingen han var i ferd med å bygge
opp på Vestlandske Kunstindustrimuseum.
Hvorfor donatoren reserverte denne gjenstandskategorien for det amerikanske
kunstmarkedet, kan ha flere forklaringer.
Men én grunn kan ha vært at han var kjent
med den franske vitenskapsmannen Victor
Segalens (1878–1929) bok The Great
Statuary of China. Der hevdet Segalen at
kinesisk, buddhistisk skulptur var en fremmed import fra India som bidro til å
ødelegge det opprinnelige, rene, kinesiske

Johan Wilhelm Norman Munthe. Foto:
Vestlandske Kunstindustrimuseum.

Buddhistisk munk, marmor. Permanentens
kinasamling, montert i 1990. Foto: Dag Fosse.
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skulpturuttrykket. Munthe selv derimot,
anså disse skulpturene som inspirert av
gresk, klassisk skulptur, og det begrunnet
hans interesse for dem.
Amerikaneren Stanley Abe har studert
transformasjonen fra religiøs, rituell skulptur i Kina til kunstobjekt på Vestens kunstmarkeder og i Vestens museer, blant annet
med eksempler fra Munthe-samlingen.
Han vektlegger de kunstinterne stemningene og sosiale drivkreftene på begynnelsen
av 1900-tallet, som åpnet kunstverdenen
både for fremmede, rituelle, eksotiske
objekter, og en hjemlig naiv, folkelig og
ikke-akademisk kunst. Han slår fast at ”å
definere disse skulpturene som kunst
naturligvis ikke var en universell, men en
høyst kulturell og – ikke minst – europeisk
ide”. I kunstdiskursen sier han videre, ”blir
verdier gjort håndfaste ved at objektene blir
omsettelige handelsvarer, og ved at de stilles ut i slike institusjoner som kunstmuseer” (Abe 2008:7).
Kinesisk kunst var som all annen kunst
og kunsthåndverk, ikke en stabil størrelse,
og er det heller ikke i dag; eller nettopp ikke
i dag. Som kjent, kan en gjenstands status
som kunst, forhandles om blant de aktørene på feltet som tillegges definisjonsmakt.
Slik trekkes noen objekter inn i kunstens
midte, mens andre skyves ut i kunstens
periferi. Men museumsdirektør Bøgh
hadde ikke et slikt åpent og relativistisk
kunstsyn. I hans verden var spørsmål om
status og kvalitet i kunst- og kunstindustriprodukter objektive størrelser.

Kinesisk kunst i England og i Norge
Å vise fram kunstskatter fra fremmede
kulturer ble vanlig i europeiske kunstindustrimuseer etter den store verdensutstillingen i London i 1851. Riktignok hadde
British Museum stilt ut kinesiske kunst- og
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kulturobjekter fra 1750-årene, som en del
av etnografisk avdeling, men ikke inkorporert i de dekorative kunstartene. Kunsthistorikere skolerte i asiatisk kunst, argumenterte for at kinesisk kunst ikke måtte
bli betraktet som kuriosa, men likeverdig
med europeisk, akademisk kunst. Avgjørende for denne endringen er oppfatningen av at en gjenstands bruk er underordnet dens utførelse. For å bli et kunstindustriprodukt, må en kopp ikke lenger
bare bli drukket av. Spørsmålet om hvordan man skal drikke av koppen, må utelukkes, eller i alle fall minimeres. Kunstindustrimuseenes mandat er å framheve tingenes visuelle, estetiske verdier og ikke deres
bruksverdier. Objekter som flyttes fra et
etnografisk museum til et kunstindustrimuseum endrer også relasjonen til de
objektene som ikke gjennomgår den
samme transformasjonen. Mot 1800-tallets
slutt ble det et eksplisitt prosjekt for South
Kensington Museum i London å utvikle et
universelt klassifiseringssystem som skulle
anvendes på hele feltet av the industrial arts.
I 1863, umiddelbart etter den andre
opiumskrigen mot Kina, uttalte det britiske
utdanningsdepartementet: ”Museets mål er
å gjøre seriene av de historiske og geografiske kunstindustriobjekter komplett, for
slik til fulle å illustrere den menneskelige
smak og genialitet” (Clunas 1997:44).
Prosjektet ble gjennomført og målet nådd
ved at samlingen av materiell kultur fra
såkalte primitive folkegrupper, det vil si de
som man mente verken hadde kunst eller
historie, ble ekskludert fra museet og fra
1863 plassert i British Museum.
South Kensington Museum var verdens
første kunstindustrimuseum, fra 1899
kjent som Victoria & Albert Museum
(V&A), og ble i så måte et forbilde for
andre museer. V&A var i seg selv en formidabel institusjon, dypt knyttet til Englands
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verdensherredømme og plassert som det var
– og er – i området rundt det tidligere
Imperial Institute i London. Ikke bare arkitektur og plassering, men også museets
ambisjon må betraktes i lys av et ønske om
overherredømme. Å ta på seg oppgaven
med å gi et komplett bilde og et universelt
klassifiseringssystem av hele verdens kunstindustri, historisk og geografisk, kan bare
forstås i lys av det som Saïd kaller orientalisme. På slutten av 1800-tallet rådet
England over tretti kolonier. Å stille ut
kunstgjenstander og andre utsøkte objekter
fra koloniene ble en del av imperiets selvframstilling. I Europa vokste det fram
spesialsamlinger av kunst og vakre håndverksobjekter fra alle verdensdeler. Og
dermed ble det også etablert en tradisjon
for å innlemme kinesisk kunst på kunstindustrimuseets arena.
Opprettelsen av de store kunstindustrimuseene i Europa faller i tid sammen med
vestmaktenes intervensjon av Kina. Vestens
kontroll over grensehandelen medfører en
ny interesse for østasiatisk kunst- og kultur.
Vestlandske Kunstindustrimuseums første
direktør, som hadde fått sin utdannelse i
museumsarbeid gjennom en lang rekke
studiereiser til utlandet, var vel kjent med
praksisen med å presentere samlinger av
asiatisk kunst i kunstindustrimuseene.
Dessuten hadde direktør Henrik A. Grosch
ved Kunstindustrimuseet i Oslo allerede i
1889 kjøpt en liten, men fin kinesisk
samling. Selv om Norge ikke var en kolonimakt som de store, folkerike europeiske
statene, ble også vi deltakere i tradisjonen
med å inkorporere kunst fra andre kontinenter i våre hjemlige samlinger. Tyve år
etter at Vestlandske Kunstindustrimuseum
ble etablert, må vi regne med at direktør
Bøgh med iver og stor glede mottok museets
første store donasjon av kinesiske antikviteter.

Kinesisk kunst i Bergen
Det ser ut til at Bøgh handlet raskt etter at
forbindelsen med Munthe ble opprettet og
muligheten for å motta en større, kinesisk
kunstsamling var en realitet. Han knyttet
generalen til seg ved å sørge for å utnevne
ham til Ridder av 1. klasse av Den
Kongelige Norske St. Olavs orden, og til
æresmedlem av Vestlandske Kunstindustrimuseum. Direktøren satte seg umiddelbart
inn i Østens kunsthistorie, og fikk
museumsstyret med på å opprette en utstillingssal for østasiatisk kunst. Året etter den
første donasjonen fra Munthe, kan vi lese
en nitti siders artikkel i museets årbok.
Tittelen er intet mindre enn ”Kinas og
Japans indflydelse paa Europas kunst og
kunstindustri” (Bøgh 1909b:34). Det er
østasiatisk stilpåvirkning og konkurranseforholdene på det internasjonale varemarkedet som er temaet for Bøghs artikkel.
Han ser de asiatiskinspirerte materialene og
dekorasjonsmetodene som et stort idédepot:
(D)er [var] efter haanden i Europa
samlet sammen et rigt Materiale, der
kunne byde Haandverkere og Kunstnere et omfattende stof til nye
Kombinationer, med eksotisk Præg, og
det var jo kun rimelig at det var fremskridtsvenlige Elementer inden Kunstner- og Haandværkskredsene, som med
Begjærlighed tok denne nye Formverden til Intægt (Bøgh 1909b:51).
I artikkelen tar han for seg ulike lands
Ostindiske Kompanier, og er særlig opptatt
av hollendernes handelsmonopol med
Japan. Han understreker at de helt fram til
1853 lyktes med å opprettholde en
innskrenket samhandel med Japan, og ble
slik i lange tider landets eneste handelspartner. Han gjennomgår gjenstandsgruppe for
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gjenstandsgruppe og omtaler krydder og
metaller, lakkarbeider og silkestoffer. Men
først og fremst er han opptatt av det asiatiske porselenets stil og kvalitet, og av den
”ydmykende kjensgjerning” at europeerne
først i 1709 greide å finne frem til en
oppskrift for å lage porselen.
Men Fajance er dog Fajance, hvor
meget det end i det ytre lignede
Østasiens Porcellæn. Saalenge man i
Europa ikke kjente Hemmeligheden
ved Porcellænsmassens Komposisjon og
Tilberedning, var en virkelig Konkurrence med den fremmede Vare udelukket. Som bekjendt lykkedes det omsider
Johan Friedrich Böttger i 1709 at fremstille kaolinholdigt ægte Porcelæn, og
ved denne Opfindelse aabnedes for den
europeiske Keramik et nyt Omraade af
overordnentlig økonomisk og kunstnerisk betydning (ibid.:46).
Oppsummerende kan det sies at Bøgh i
denne artikkelen analyserer kinesisk kunst i
en generell og overordnet forstand, dels
som stilhistorie og dels som handelspolitisk
konkurranseelement. Han refererer aldri til
de enkeltstående objektene som Munthe
har donert til museet. Slik unngår han å
diskutere kvaliteten på gjenstandene, og
slik kan han bevege seg på et trygt og
konsensuspreget felt, der det nettopp er
ideen kinesisk kunst som spilles ut. Vi
møter Kina som et sensuelt og forfinet
Lykkeland, med et statisk og stabilt kunstnerisk uttrykk. Bøkene Bøgh refererer til, er
alle skrevet av europeere og det reises ingen
tvil om at han deler denne forståelseshorisonten. Det vil si, den er så innforstått at
det ikke er et tema. Men i motsetning til
Saïds påstand om en grunnleggende europeisk nedvurdering av det orientalske, ser
Bøgh storhet og muligheter for læring:
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Derfor er et opmærksomt Studium af
de østasiatiske Kunstfrembringelser saa
lærerig, og der kan neppe være Tvil om,
at ligesaa vist som Østasiens Kunst
hidindtil har beriget den europæiske
med både tekniske og kunstneriske
Fornyelser, vil den også i Fremtiden, jo
klarere og dybere Forstaaelsen af dens
særegne Egenskaber blir, kunne føre
forfriskende Elementer ind i Vestens
Kunstudvikling (ibid.:92).
Men Bøghs panegyriske begeistring for
kinesisk kunst og hans optimistiske framtidstro gjenfinnes ikke i vurderingen av
generalens Kina-samling nær hundre år
senere, på den andre siden av jorden, i Los
Angeles, California, år 2000.

Munthe-samlingen ved Los Angeles
County Museum of Art (LACMA)
”Ettersom ambisjonene vokste, vokste også
de urealistiske drømmene, og dette førte til
den ulykksalige Munthe-saken”, konkluderer konservatorene Karen Lansky og J.
Keith Wilson i artikkelen ”Los Angeles
before LACMA: Chinese Art at the Old
County Museum” (2000:51). Da artikkelen ble gitt ut, var forfatterne ansatte ved
LACMA. Artikkelen gir en historisk
gjennomgang av institusjonen fra etableringsfasen i perioden 1910–1913 fram til
det nåværende Los Angeles’ fylkesmuseum
for kunst.
Ved opprettelsen – den gang kalt Los
Angeles County Museum of History,
Science and Art – var den vitenskapelige
avdelingen vel forsynt med museumsobjekter. Kunstavdelingen derimot, hadde ingen
malerier, skulpturer, eller andre kunstverk å
stille ut i det nye hovedgalleriet på 465 m2.
Ifølge forfatterne var det tilfeldigheter som
førte til at halvdelen av museets kunstfløy i
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de første årene bare viste asiatiske utstillinger, mer eller mindre permanent, mer
eller mindre basert på lån og donasjoner fra
lokale samlere. Etter 10–15 års drift manglet museet både kunstgjenstander og utstillingsprofil. Dette er situasjonen da museet i
juni 1926 mottar en katalog over en kinesisk kunstsamling; generert av nordmannen
Johan Wilhelm Norman Munthe og
presentert med fotografier av 399 gjenstandene i porselen, marmor, bronse og maleri.
Museets direktør er begeistret, og før han
gjør nærmere undersøkelser eller konsulterer eksperter, ber han om at samlingen blir
sendt fra Beijing med det formål å kjøpe
den i sin helhet. Verkene stilles ut allerede
året etter og mottakelsen i pressen er overveldende. Munthe-samlingen av kinesisk
kunst blir sammenliknet med en samtidig
utstilling av en privatsamling på The Mall i
Washington DC. En mulig akkvisisjon av
verkene vil snu den negative situasjonen
ved museets kunstavdeling og plassere den
unge institusjonen i L.A. i et nasjonalt
toppsjikt.
Men det må skaffes penger. Og det tar
tid. Museets direktør bestiller en rapport av
Dr. Berthold Laufer ved The Field Museum
i Chicago, samtidig som han søker midler
fra alle fonds i distriktet og bearbeider
styret til å si ja til å bruke en million dollar
på samlingen. Direktøren anser Laufer som
”den beste mann i Amerika på feltet orientalsk kunst”, noe det tyder på at Laufer selv
er enig i. Han innleder sin rapport med å
fortelle at han har samlet kinesisk kunst i
tretti år, hvor av ti av dem er tilbrakt i Kina.
Stolt kan han videre fortelle at han har
samlet nærmere tretti tusen gjenstander for
to museer i USA.
I januar 1928 leverer Laufer sin rapport
til LACMA. Han sier at han ville vært glad
over å vise Munthe-samlingen sammen
med sin egen i The Field Museum in

Chicago (Laufer 1928). Laufers tekst har
fellestrekk med Bøghs utlegning om kinesisk kunst fra tjue år tidligere. Rapporten
innledes med en omtale av kinesisk kunst
generelt. Laufer mener Munthe-samlingen
ikke bare består av vakre og teknisk ypperlige kunstgjenstander, men at disse objektene reflekterer kinesisk tenkning, religion
og sivilisasjon. De forteller dermed en
historie det er verd å studere og ta vare på.
Han slår fast at malerisamlingen er overlegen både den i Louvre, den i British
Museum, samt den i Metropolitan Museum i New York. Tilsvarende bedømmer
han skulptursamlingen til å være av ypperste kvalitet og kunstneriske verdi. ”Skjønt
jeg ikke smigrer meg selv med profetiske
evner”, skriver han og fortsetter:
… tar jeg sjansen på å predikere at
dersom Munthe-samlingen finner et
permanent hjem i denne vakre byen, vil
studenter fra Europa, ja fra hele verden,
valfarte til Los Angles bare for å studere
og beundre disse Østens kunsttrofeer
(ibid.: 5).
På tross av Laufers begeistrede anbefaling
overfor LACMAs styre, tar beslutningen
om kjøp fortsatt tid. Munthe føler seg
gammel, han er plaget av astma og skriver
til museet at han ønsker fortgang i saken. I
brevvekslingen med Bøgh nevner Munthe
forhandlingene med museet bare i generelle
vendinger, han skriver at depresjon og
finanskrise i USA har hindret en rask avgjørelse.4 I 1930 er allikevel handelen en
realitet. Prisen er redusert med førti prosent,
men bare porselens- og keramikkgjenstander
blir kjøpt inn i første omgang. Imidlertid
foreligger det en opsjon på kjøp av de resterende 271 objektene for 400 000 dollar.
Dette er LACMAs første kunstinvestering, og kjøpet vekker enorm oppmerk-
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somhet, skriver Lansky og Wilson, men
ikke kun positivt. Den mest illevarslende
uttalelsen var framsatt av autoriteten Foss
fra New York som gjestet utstillingen. Til
avisen Pasadena Star News skriver han i
1930 at Munthe-samlingen burde vært
vurdert av andre, amerikanske velkjente
asiaeksperter for slik å høre deres mening
om samlingen (Lansky &Wilson 2000). På
tross av denne skepsis, utløste kjøpet et
gavedryss over institusjonen. Store donasjoner med asiatisk kunst kom til, og i 1940årene var kunstavdelingen ved LACMA
likeverdig med de naturvitenskapelige og
historiske avdelingene. Museets nye direktør i disse årene var den første med profesjonell kunsthistorisk bakgrunn. Han
hadde ambisjoner om å utvikle museet og
bestilte en ekstern vurdering av den permanente Munthe-samlingen. Konklusjonen
som han legger fram for styret i 1940, er at
samlingen er av så tvilsom autentisitet at
den ikke er verdig til å bli stilt ut.

”The mostly fake collection”
Det skal gå nye åtte år før konklusjonen er
endelig og får konsekvens i form av handling. Først i 1948 blir utstillingen demontert og de gjenstandene som museet har
hatt opsjon på, men ikke kjøpt, blir fjernet
fra LACMA.5 Da har den unge, nyansatte
Asia-eksperten Henry Trübner, tatt fatt i
det som blir omtalt som det langvarige
problemet med Munthe-samlingen. Han
finner at samlingen på 399 kinesiske kunstobjekter hadde vært tilbudt alle de betydeligste museer i hele USA før den kom til
Los Angeles. Trübner reiser tvil om Laufers
integritet, og om direktørens uvitenhet, og
slår kategorisk fast at Munthe-samlingen
for det meste består av forfalskninger.
Det skal ikke gås nærmere inn på
Trübners metoder og strategier for å
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konkludere på den måten han gjør. Til det
kreves studier av rapporter og annet dokumentasjonsmateriale fra institusjonens
arkiv. Men vi kan konstatere at Lansky og
Wilson uttrykker stor beundring for den
nyutdannede Asia-spesialisten: ”Han kom
utstyrt med innsikstfull dømmekraft,
fornuftige ambisjoner, og – kanskje aller
viktigst – han kom med den sjarm og den
humor som var nødvendig for å sikre
suksess og overbærenhet mot dårlig vær”
(Lansky & Wilson 2000:49).
Trübner, som da var 27 år, satte umiddelbart i gang med å omorganisere den
asiatiske avdelingen. Objekter fra Munthesamlingen ble rensket ut. Til dette utfordrende arbeidet, sier Lansky og Wilson, får
Trübner hjelp av sin mor Gertrude
Trübner, sin onkel Edgar og tante Hedwig
Worch, som sammen med Henrys far
hadde etablert kunsthandlervirksomhet i
Berlin og i Paris før krigen. Her handlet de
med de fineste asiatiske kunstgjenstander
(ibid.:49). Å trekke inn familiemedlemmer
på denne måten, oppleves fremmed og strider mot dagens museumsetiske regelverk.
Spørsmålet melder seg om det kan være
andre interesser i spill enn de rent kunstfaglige? Er Trübners asiakyndige familie et
argument for å fjerne Munthe-samlingen
fra LACMAs utstillingssaler? Og hvorfor
poleres bildet av Trübner, mens det gis et
betenkelig bilde av Munthe?
Spørsmålene er vanskelig å besvare,
men inntrykket av bakenforliggende motiver forsterkes av at vi i artikkelen ikke får
vite stort om generalens personlighet. Og
det lille som sies blir stående i skap kontrast
til den positive omtalen av Trübner.
Bildeteksten til portrettet av Munthe
”/…/kledd i en uniform og med medaljer
av eget design”, er skrevet med understatement og et retorisk grep som bare kan
forstås som et tydelig, men diskret karak-
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terdrap; mannen er falsk og det er
samlingen hans òg. Også Johanne Huitfeldt trekker fram dette portrettet i sin bok
General Munthe. Eventyrer og kunstsamler i
det gamle Kina (1990). Hun framhever at
Munthe var glad i dekorasjoner og at han
blant annet hadde konstruert noen selv.
Hun beskriver ham som en vakker, men
forfengelig mann, men ser dette personlighetstrekket i et overbærende og sympatisk
lys.
Hvordan skal vi forstå prosessen og
konklusjonen – ”a mostly fake collection” –
i lys av de innledende problemstillingene
knyttet til orientalisme og en instabil klassifisering av kunst versus ikke-kunst?
”Orientalisme er”, slik Saïd ser det,
framfor alt en tenkemåte som på ingen
måte har et direkte, korresponderende
slektskap med utilslørt politisk makt,
men snarere produseres og eksisterer i
en ujevn utveksling mellom ulike
former for makt, i en viss grad formet
av utvekslingen med politisk makt (som
med koloniale og imperialistiske
samfunnsinstitusjoner), intellektuell
makt /…/ kulturell makt (som med
vedtatte regler og normer for smak,
tekster, verdier), moralsk makt (som
med forestillinger om hva ”vi” gjør og
hva ”de” ikke kan gjøre eller forstå slik
som ”oss”) (1994:23).
To forhold er særlig synlige i ”denne ujevne
utvekslingen av ulike former for makt”.
Det ene er eksklusjonen av kinesisk ekspertise på dette tidspunktet i prosessen, altså
en politisk, kulturell og intellektuell makt.
Det andre er Oksidentens egen, interne
verdikamp; en kunst- og museumsintern
kamp om definisjonsmakt. Eksempelet
med Munthes falske utmerkelser, tvetydigheten ved fortolkningen av dem og den

moralske måten de utnyttes på, viser at
store verdier og sterke interesser til enhver
tid er i spill i kunstens verden, både personlige, økonomiske og kunstfaglige.
Da Munthe-samlingen ble stilt ut på
Los Angeles County Museum i 1927, ble
det trykket en komplett katalog med en
innledende tekst. Den var forfattet av T.R.
Flemming, en amerikaner som etter å ha
tilbrakt år i Asia, var begynt å samle kinesisk og japansk kunst. Sammen med sin
kone utga han i 1919 boken The Art of
China and Japan: Descriptions of Paintings
and Prints. Vi må regne ham som en etter
forholdene informert skribent, når han
inviteres til å skrive introduksjonsteksten i
utstillingskatalogen. Han roser Munthesamlingen for dens helhetlige kvalitet, han
trekker fram fem interessante malerier fra
Tang-dynastiet og understreker deres
autentisitet. Bronsen, påpeker han, viser
utmerkede eksempler på det storslagne i
Chou- og Han-dynastiene. Og generalens
skulptursamling, slår han fast, er av stor
historisk verdi. Flemming vektlegger
uttrykk for harmoni, kontinuitet og homogenitet fremfor motsetninger og endringer.
Slik sett har han en forståelseshorisont som
er preget av ”orientalisme”. Det må imidlertid ikke forveksles med manglende
verdsettelse av kinesisk kunst, snarere tvert
imot. Som Laufer og Bøgh, er Flemming
full av beundring for denne forfinede
kulturen som, ut fra dette perspektivet,
kunne oppvise nærmere to millennier med
kunstneriske kontinuitet.
Det er verd å merke seg at ingen, heller
ikke Lansky og Wilson, vender seg til kineserne for å få deres egen vurdering av materialets autentisitet. Flemming, Laufer,
Trübner, Wilson og Lansky var fanget i en
type tenkning som Saïd i 1974 betegnet
som orientalistisk. I den heftige – og for
Vestlandske Kunstindustrimuseums del –
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Den amerikanske Munthesamlingen, utstilt i Los
Angeles County Museum of
Art (LACMA), 1928. Foto:
LACMAs arkiv.
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urovekkende diskusjonen om samlingen
som ”fake”, har ingen av de nevnte Kinaspesialistene pekt på det faktum at den
kinesiske kunsten opererte innenfor andre
forståelsesrammer enn Vestens kunst og
kunstteori. Så langt dette materialet viser,
har ingen av disse spesialistene undersøkt
gjenstandenes kulturelle og historiske
kontekst fra et ikke-orientalsk perspektiv,
altså en vurdering som reflekterer det
faktum at det i Kina den gangen ikke fantes
et kunst- og skulpturbegrep tilsvarende det

Jorunn Haakestad

vi finner i Vesten. Også forholdet mellom
kopi og original har helt andre konnotasjoner i den kinesiske kunsten, enn i Vestens
kunstverden. Spørsmålet er derfor om vi
kan slå oss til ro med å konstatere, som
Lansky og Wilson gjør i 2000, at Munthesamlingen er en i hovedsak ”mostly fake
collection”. Finnes det andre perspektiver
og nyere forskning som kan åpne feltet og
gi ny innsikt? Kan vi reise tvil om konklusjonen, og så å si redde Munthe-samlingen
som kunst?

TfK 1-2012 ombrukket2_TfK 2-2010 08.02.12 14:49 Side 19

Fra stein til skulptur – det modernes
alkymi
De nevnte ekspertene strides om kvalitetsvurderingen av flere enkeltobjekter i
Munthe-samlingen, men den store diskusjonen som er referert ovenfor, har særlig
heftet seg ved de buddhistiske marmorskulpturene. Flere forhold rundt skulptursamlingen bidrar til denne instabiliteten.
Først og fremst er proveniensen usikker.
Dette ble også slått fast av den kinesiske
kunsteksperten professor Ma Shichang,
som ble invitert til museet i forbindelse
med ny-montering av samlingen i 1990.
Han framsatte en teori om at de største –
og til da regnet som de viktigste – tempelskulpturene var betydelig yngre enn tidligere anslått. Ma Shichang mente at skulpturene kunne være laget i en arkaiserende
stil; at de ikke var fra nær tusen år gamle
dynastier, men fra sent 17- og 1800-tallet.
Dessverre finnes det ikke et skriftlig dokument i museet fra professorens gjennomgang, bare et internt notat fra daværende
direktør Peter Anker (1990). Ingen vet med
sikkerhet, verken kineserne selv eller
Oksidentens eksperter, hvor skulpturene
stammer fra og når de er laget. I brevene til
Bøgh er Munthe selv svært forsiktig med å
fortelle hvor han har fått tak i de enkelte
objektene. Om de gjenstandsgruppene som
kineserne selv verdsatte som samlerobjekter, særlig kalligrafi, porselen og bronse, sier
Munthe at det alltid var mellommenn som
forhandlet på vegne av privatpersoner for å
få salget eller kjøpet gjennomført. De kineserne som ville selge, var gjerne kommet i
en eller annen form for økonomiske
vanskeligheter, og det ble oppfattet som en
skam å selge ut familieskatter, skriver
Munthe til Bøgh.6 Derfor var slik handel
omgitt med stor forsiktighet, og diskresjon
var en forutsetning. Et sted skriver Munthe
at han reddet livet til elleve buddhistmun-

ker i et gammelt tempel, tidligere keiser
Chien-Lungs (1736–96) yndlingstempel.
Som takk fikk han med seg en gruppe
gudebilder og skulpturer.7
Munthe var en systematisk samler, han
leste Vestens bøker om kinesisk kunst, og
holdt seg orientert om museenes innkjøp. I
1925 fikk han hele samlingen fotografert i
tre store album, men han beskriver ikke
hvor kunstskattene kommer fra. Han var
imidlertid ikke alene om en slik praksis. Da
The Museum of Fine Arts i Boston rundt
1900 sendte en samler til Kina for å gjøre
storinnkjøp av buddhistiske og taoistiske
skulpturer, ble det heller ikke der notert
hvor de i alt 34 skulpturene kom fra, eller
hvordan de var blitt anskaffet.
Ikke bare proveniens, men også selve
kunstbegrepet, har skapt usikkerhet når
religiøse objekter produsert av navnløse
håndverkere, er blitt transformert til kunstobjekter i Vesten. Det er ingen overraskelse
i å vise til det faktum at det ikke fantes
kunstmuseer i Kina ved inngangen til det
20. århundret, påpeker Abe (2009). Heller
ikke fantes et begrep i det kinesiske språket
som var ekvivalent til Vestens billedkunstbegrep, eller Fine Art. Abe forteller at
begrepet meishu, det kinesiske ordet for
billedkunst, er en nyskaping, adoptert fra
Japan. Der hadde de heller ikke hatt et
dekkende begrep, men da japanerne forberedte seg til å delta på Verdensutstillingen i
Wien i 1873, trengte de et ord for billedkunst; meishu. Verdensutstillingene var på
sin side ektefødte barn av handelsliberalisme og globalisering. De internasjonale
utstillingene får slik et islett av homogenisering av kulturene, og innføringen av nye
begrep følges av nye måter å se og tenke på.
Objekter som vi kaller skulpturer, ble
produsert i store mengder i Kina. De smykket arkitekturen, de tilhørte gravenes utstyr,
de kunne være minnesmerker og de
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Stilisert tempeloppstilling av
buddhistiske marmorskulpturer, Permanentens kinasamling, montert i 1990.
Foto: Dag Fosse.

inngikk i religiøse kontekster. Men de
finkulturelle i landet verdsatte ikke disse
skulpturene som kunst eller som estetiske
objekter. Skulpturene, særlig de som var
hugget i stein, ble oppfattet som støvete,
skitne arbeider utført av anonyme håndver-
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kere. Med andre ord uraffinerte gjenstander produsert av manuelt arbeid. Dertil
medførte negative assosiasjoner knyttet til
død og begravelse. Først ved inngangen til
det 20. århundret kan man spore en
endring i innstillingen til steinskulpturer –
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også blant kinesiske antikvitetshandlere. En
prominent embetsmann i Qing-dynastiet,
Duanfang (1861–1911), var også antikvitetssamler. Han er blant de første kjente
kinesiske samlere som begynner å samle
skulptur, spesielt bronseskulpturer, men
også enkelte i stein. I 1906 ledet han en
offisiell Qing-delegasjon til USA og
besøkte da også The Field Museum i
Chicago, altså det samme museet som
mottok en stor donasjon fra rapportskriver
Laufer. Duanfang ble mektig imponert og
vel tilbake igjen i Kina, sendte han museet
i gave en taoistisk steinskulptur fra sin egen
samling, datert 726 (Tang).
Den første utlendingen som kjøpte
kinesisk steinskulptur, var en japansk
samler. Han importerte 24 skulpturer til
Japan i 1906. På samme tid utkom den
andre, vestlige boken om kinesisk kunst.
Abe slår fast at: ”Kapittelet om skulptur i
stein var en terskelmarkering; en ny
moderne kunstkategori var skapt: kinesisk
skulptur var etablert” (Abe 2008:11).

Forhandling og reforhandling
Vi skal derfor ikke slå oss til ro med å
konstatere at Munthe-samlingen er en i
hovedsak ”mostly fake collection”, men lete
etter konkurrerende oppfatninger av hvordan mening og verdi skapes og gjenskapes i
historiske prosesser. I vår billedverden har
forholdet mellom original og kopi, det ekte
og det falske endret seg i mylderet av resirkulerte bilder og revurderte oppfatninger
av visuell, historisk verdi. Tekniske definisjoner er i seg selv ikke nok til å fastslå om
det er en original eller en kopi vi står overfor. Både oppdragsgiverens og kunstnerens
rolle må vurderes i en sosial og historisk
kontekst. Også i dagens kunstverden er det
alminnelig at billedhuggere lager kopier av
sine verk. En internasjonal norm sier at en

kunstner kan lage inntil sju eksemplarer av
samme verk. Disse trenger kunstneren ikke
nummerere og alle kan kalles originaler.
Men hva om det så ikke er kunstneren selv
som har utført replikkene?
I europeisk kunstliv tenderte det til
kunstskandale da det i 1917 ble kjente at
kunsthelten Auguste Rodin hadde over
femti personer ansatt i sitt atelier. I 1880årene hadde han hatt fire assistenter i
arbeid, men fra 1900 var atelieret mer å
regne som en skulpturfabrikk (Veiteberg
2009:165). Dette var naturligvis truende
for en kunstverden som i tråd med modernismen, vektla relasjonen mellom kunstnersubjektet og dets personlige, mentale
avtrykk, så å si, i verket. Men den tidlige
modernismen i Europa hadde faktisk vært
komfortabel med kopier, og kopier fortsatte å være et pedagogisk verktøy i utdanningen av kunstnere helt til slutten av
1800-tallet. Datidens kunstindustrimuseer
samlet ikke bare på det enestående og originale. Museumsgjenstandene skulle være
eksemplariske i den forstand at de skulle
kunne kopieres av byens håndverkere,
mønsterforlegg og arbeidstegninger ble en
del av museenes innsamlingsprofil. Oppdragsgivere i datidens Europa beundret og
samlet kopier av kanoniserte verk fra fortiden og de var vant til tanken om at samtidige kopier noen ganger var utført av
kunstneren selv og andre ganger av hans
elever og assistenter, sier kunsthistorikeren
Miranda Marvin (2009). Hun tar for seg
forholdet mellom romerske kopier av
kjente og ukjente greske originaler, og stiller spørsmål ved hvordan vi kategoriserer
og definerer original versus kopi. Hun slår
fast at forholdet var annerledes for renessansens kunstsamlere. Disse respekterte
fullt ut ideen om å kopiere con amore. I det
hele tatt var holdningen til kopier så
alminnelig at vanlige diskusjoner handlet
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ganske enkelt om hvor vidt kunstverkene
var bedre, eller dårligere enn originalen
(ibid.:121). Ved opprettelsen av vårt eget
Nasjonalgalleri i 1842, var faktisk en del av
institusjonens utstillingsprofil og opplysningsoppdrag, å stille ut koier av klassisk
gresk skulptur.
Eksemplene viser at det også i vestlig
kunst er skiftende oppfatninger av det
originale i kunsten. Jeg skal imidlertid ikke
gå inn på de pågående forhandlinger og
reforhandlinger om dette, men holde meg
til det som innledningsvis ble sagt om
orientalisme, og hvordan orientalisme som
tankeform har stått i veien for nye fortolkninger av kinesisk kunst. Kinas fall etter
opiumskrigene med Vesten, var iøynefallende, og de egenskapene som var blitt høyt
verdsatt av Vesten, som kontinuitet og
stabilitet over tid, ble nå vendt mot landet.
Sammen med en oppblomstrende interesse
for raser, var det ingen grunn til å invitere
kineserne med i en kunstfaglig debatt: ”Fra
å være en modell for en rasjonell sivilisasjon, ble Kina sett på som et skittent land
hvor tortur og korrupsjon av alle slag.
florerte. Med sjofel ironi, ble kineserne
anklaget for sitt opiumkonsum”, skriver
Martin Bernal:
Rasemessig ble den gule rase plassert i
midten, under de hvite og over de
svarte (…) Denne nye rasedefinisjonen
var akkurat tilstrekkelig til å ekskludere
kineserne fra det romaniske bildet av en
dynamisk verdenshistorie. Det var
ingen tvil om at rasemessig var ”kinamannen” underlegen (Bernal 1987:
240).
Dette er blant de bakenforliggende forhold
som motiverte orientalismen. Det er med
andre ord på tide å vende seg til kinesisk
historie og søke svar i det gamle, Midtens
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rike, når vi skal undersøke både gammel og
ny status for de særegne buddhistiske
marmorskulpturene på Vestlandske Kunstindustrimuseum. For å få et nytt syn på
Buddha-figurene vender vi oss igjen til Abe.
Forenklet sett er hans prosjekt å tilbakeføre
skulpturene til Kina, ikke i fysisk forstand,
men i historisk og kontekstuell forstand.
Abe søker å omplassere skulpturene, ved å
flytte dem fra en vestlig, individualistisk
kunsttradisjon basert på forestillinger om et
ekspressivt kunstnersubjekt, inn i en praktisk, jordnær og historisk kontekst i opprinnelseslandet Kina. Han har kartlagt over
2000 buddhistiske marmorskulpturer i
nordamerikanske og europeiske museer –
inklusiv Vestlandsk Kunstindustrimuseum
– og arbeider med en analyse av det kinesiske kunstmarkedet ved inngangen til det
20. århundret. Her søker han etter ny
kunnskap om det gamle Kina i Kina.

Avslutning
Transformasjonen – fra kinesisk, religiøs
skulptur i stein til billedkunst i Vestens
museer – gikk fort. På bare et par tiår var
objektenes status endret fra ikke-kunst til
kunst, men mangelfull informasjon om
proveniens, skapte likevel usikkerhet blant
museumsfolk og kunstsamlere. Dette er
situasjonen også i dag, for selv om kinesisk
skulptur har gjennomgått modernismens
magiske alkymi, den samme alkymien som
forvandlet Andy Warhols trivielle vaskepulverbokser til kunstobjekter, strides
fremdeles kunsteksperter om kvaliteten på
– og særlig autentisiteten til – de buddhistiske marmorskulpturene i Vestlandske
Kunstindustrimuseums permanente utstilling. Slik sett er kampen om hegemoni og
definisjonsmakt en uavsluttet prosess.
Framtidige klassifiseringer og verdibestemmelser av museets samling av kinesiske
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kunst- og kulturgjenstander er et åpent
spørsmål. Museets Munthe-samling og
historien om den, viser hvordan ideen om
en samlings enhet og verdi ikke med
nødvendighet ligger i gjenstandene selv,
men utvikles og skapes av historiske tradisjoner, ny innsikt og handlende aktører på
feltet.
Noter
1. Johan Wilhelm Norman Munthe var 22 år i
1886 da han som arbeidssøkende, kom til Kina.
I Norge hadde han fått en militær utdannelse.
Ved hjelp av sin slektning, Iver Munthe Daae
som var tolldirektør i Kinas internasjonale tollvesen, gjorde den unge Munthe karriere der. Om
lag 300 nordmenn hadde vært ansatt i det
Internasjonale tollvesenet fra opprettelsen i 1865
og fram til det opphørte å eksistere i 1937. Det
er sagt at den unge Munthe hadde stort personlig mot og et raskt hode. Toppen av sitt militære
avansement nådde han med generalløytnants
rang i den kinesiske hæren under Yuan Shikai,
mannen som ledet opprøret mot keiserdynastiet
og i 1911 ble Kinas første president. Vennskapet
med Yuan Shikai gav Munthe aksess til de
innerste sirklene i den kinesiske eliten og
kontakt med eierne av de ypperste kunst- og
kulturgjenstandene i Det gamle Kina. For det
meste er samlingen hans blitt til i ti-årene før og
etter revolusjonen i 1911, og den består av alle
gjenstandsgrupper av kinesisk kunst. Munthe
døde i Beijing i 1935.
2. Boken kom ut på engelsk i 1978, og på norsk i
1994. Sitatene her er fra den norske oversettelsen.
3. Cahill, James 20. juni, 2007. Alle sitater fra de
engelske tekstene som det er referert til i artikkelen, er oversatt av forfatteren.
4. Munthes brev er i begrenset grad personlige, han
nevner for eksempel ikke at hans kone dør i
1916, eller at han gifter seg på nytt i 1919.
5. I artikkelen står det at gjenstandene blir pakket
ned og sendt til Bergen, til Vestlandske Kunstindustrimuseum hvor de i dag er stilt ut. I virkeligheten blir den gjenværende samlingen pakket
og sendt til kvinnecolleget Scripps College, i Los
Angeles County. Først midt på 1960-tallet blir
de identifisert og sendt til Norge.
6. Munthe i brev til Bøgh, Tientsin 12.07.1911
(Brev 15)
7. Munthe i brev til Bøgh, Tientsin 20.02.1908
(Brev 4)
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