
Tor Hoff – Løve Løs! !
Det er ikke uten en hvis motstand jeg går inn i minnene som har med Tor Hoff å gjøre. Men ikke 
bare på grunn av det som faktisk skjedde ved hans og hans samboers brå og plutselige død. 
Kunnskapen om dette ligger der som en ganske høy terskel å gå over. Det kjennes egentlig 
fåfengt å skulle nærme seg dette. Ikke noe av dette kan kalles tilbake, det dreier seg ikke om 
missforståelser, forsnakkelser eller bagateller som så mye annet i tilværelsen. Jeg er usikker på 
hva verdien av å trekke frem noen ganske få, og høyst bagatellmessige erindringer kan bestå i. 
Jeg er også usikker på om disse minnene har tålt årene siden jeg var én av mange perifere unge i 
flokk rundt Tor Hoff.   !
Men når jeg allikevel gjør et forsøk, har det å gjøre med det faktum at Tor Hoff var en spesiell og 
retningsbestemmende personlighet som etterlot seg et veldig sterkt spor hos meg. Det gjorde han 
nok hos mange. Gjennom sitt arbeid som tegnelærer på Sandaker skole i Oslo der han begynte i 
1960, kom han i kontakt med veldig mange unge mennesker. Mulighetene til å prege disse var 
følgelig desto større. Vi var flere enn det var mulig for ham å sette pris på. Så vidt jeg har 
oppfattet, var det nok med et anstrøk av ulyst han måtte ta en pedagogisk tilleggsutdannelse for å 
virke som lærer i skolen. Sannsynligvis et forstyrrende tileggselement for en som fra før var 
topputdannet som billedkunster. Og som hadde helt andre behov som utøvende kunstner.  
Pedagogikk, metoder og formidlingsmessige finesser til støtte for den som skal utøve sin 
lærergjerning i sin alminnelighet er sikkert et gode. Men ikke noe ved Tor var i ”sin 
alminnelighet”. Og det var dette høyst ualminnelige som alle som møtte ham øyeblikkelig 
merket. Straks han trådte inn i et rom fylte han det opp med sin veldige energi og totale 
tilstedeværelse. Det er dette som har fått meg til å huske denne mannen for resten av mitt liv.  
Det har hent jeg har truffet en jevngammel som viser seg å ha gått på Sandaker skole med Tor 
Hoff som lærer. Jeg får alltid en fornemmelse av at vi har noe til felles, noe vi deler som det ikke 
er helt enkelt å definere hva er, men som like fult er. Og da nikker vi og leter etter noe bak 
hverandres øyne og så sier vi jasså, du også ja vel! nei. Jeg er overbevist om at mange har slike 
opplevelser det ikke er vanskelig å kalle tilbake. Vi er på en måte litt i slekt. Som å figurere på det 
samme gruppebilde.    !
Selv var jeg hans elev på skolen gjennom et år. Det må ha vært i skoleåret 1961-62. Jeg var elev 
her i to år, men hadde ham bare det første året. Deretter satte et intrikat system av linjer og 
utdanningsretninger innenfor skoleverket stopper for min kontakt med ham. Det kan knapt finnes 
en funksjon i samfunnet som gjennom skiftende politiske moteluner har vært så utsatt for så 
mange eksperimenter som skoleverket. Hvis man søker en forklaring er den trolig sammensatt. 
Men én kan være så enkel som at alle mener noe om skolen siden alle har sine egne erfaringer. De 
som har prøvet seg på læreryrket vet at dette ikke bare er et aktverdig og viktig yrke, men også et 
strevsomt arbeid, der ingen i lengden kan fungere hvis man skulle falle for fristelsen å møte 
uforberedt til timen.  
Dette enkle faktum har sannsynligvis fått en god del lærere til å søke seg bort fra skolen. En 
naturlig landingsstripe for denne kategori skoletrette pedagoger vil naturlig være innenfor den 
offentlige forvaltning, i direktorater og departementer. På slike steder vil villkårende for en 
mykere hverdag samelignet med et støyende hverdagsslit i klasseværelset, kunne utøves under 
helt andre betingelser. Her vi kjedelig møter kunne avdempes med kaffe av italiensk type og 
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kanelstenger som drypper av honning og lutter glede. Byråkratiets hverdagslige kjedsommelighet 
med printertrøbbel og intern maktkamp kan regelmessig underlettes med kurs, konferanser og 
ikke minst tjenestereiser slik at livet blir lettere å leve for de stakkars frafallene fra skoleverket. 
Det ligger imidlertid i sakens natur at den som en gang har kjent lykken ved kateterets opphøyde 
posisjon over den spirende og unge allmennhet, vil savne nettopp denne posisjon. Inntil det 
erkjennes at den nye posisjon i det offentlige er et glimrende sted for utøvelse av mer kollektivt 
rettede ”tiltak” i form av utdanningsreformeringer og lignede.  !
Tor Hoff kom inn i skolen i en periode med departemental sperreild av slike ”tiltak” og jeg kan 
ane denne mannens gremmelse over de mange sentralt fremsatte nye og forstyrrende 
”forordninger” av alle slag.  Han kunne på et øyeblikk se gjennom og bak slike fenomener og det 
mer en godt var for ham. 
I tillegg kom det faktum at dette var tiden for veldige endringer i hans kunst da han i hovedsak 
forlot det figurative motivet til fordel for det abstrakte maleri. Her skulle han kunne vente og 
finne en frihet som skulle lede ham frem til det uttrykk han så intenst søkte.                  !
Jeg savnet ham som lærer året etter da jeg fikk en ny lærer, hvor undervisningen gikk i andre og 
mer yrkesrettede baner. Spranget var stort: Jeg utarbeidet tegninger til en pianokrakk med 
rokokkobein som jeg forøvrig også laget i full størrelse på skolens sløyd som det den gang het. 
Men det var et stykke fra Tors inspirerende nærhet til pianokrakken, det var som å stupe tilbake til 
rokokkoen og jeg fant aldri helt ut av hva jeg hadde der å gjøre. 
Bortsett fra den usedvanlige tegnelæreren på Sandaker linjedelte ungdomsskole, savnet jeg senere 
aldri den lærerstand jeg til da hadde høstet erfaringer med. Som yrkesgruppe fremsto de stadig i 
abstinens etter avskaffelsen av spanskrøret og med et stadig intakt behov for å dominere, og 
følgelig med et latent behov for å tildele ulike former for straffeeksersis.  
(Senere i livet ble jeg så underlig det sikkert høres ut, en kulturbyråkrat, noe som i yrkesmessig 
forstand befestet alle mine antagelser, siden denne sektor kryr av frafallene lærere). !
På Tor Hoffs tid som lærer var altså skolen et forsøkslaboratorium for skolebyråkratiets 
stormtropper som ga full gass. Jeg er lykkelig uvitende om hvordan organisasjonen på den 
aktuelle skolen var bygget opp, men jeg vet det eksisterte en stilling som hadde tittel av inspektør. 
Man kan anta at inspektørens arbeid som rektors høyre hånd var som håndhever av de til en hver 
tid skiftende innpill fra skolebyråkratiets eksperimentvillige, nye og ”friske” retninger. For meg 
fremstår denne mannens som en slags skygge like ved Tor Hoff, det forekommer meg at han holdt 
et ekstra øye med kunstneren som trolig til enkeltes bekymring relativt nylig (1960) hadde gjort 
sitt inntog i skolen. Og hadde han kjent innholdet av et skriv ført i pennen av Tor Hoff, rettet til 
ledelsen i Statens Kunstakademi i 1947, ville hans bekymring trolig justert seg ett hakk opp: !
”Å male er på samme tid en utløsning og en opplevelse slik barnas lek er det. Leken for et barn 
en rekkefølge av skapende handlinger, en verden for seg, som de befolker med sin fantasi og som, 
for dem. Har større realitet enn hele summen av deres daglige plikter.  Leken i alvoret og alvoret i 
leken forutsier fri utfoldelse, full frihet til å skifte ham. Og fordi enhver sinnsstemning forlanger 
sitt eget utrykk. Må formen føye seg til mennesket, ikke omvendt som akademi-undervisingen 
påbyr. Når denne undervisningen stenger for fantasi og malerglede, er det vår plikt å forkaste 
den.” (her i utdrag)   
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Det var altså en durkdreven og ualminnelig rebell som hadde gjort sitt inntog i skolen.  !
En morgen stod vi i klassen nede i skolegåren og ventet på Tor. Han pleide å vinke oss inn fra 
trappa, men denne tåkefylte høstmorgen ble vi stående å vente et kvarters tid. Da dukket 
inspektøren opp ved rekkverket på den øvre del av den terrasserte skolegården. Jeg husker ham i 
uskarp kontur, iført den grå dessen med fiskebensmønster og de mørkebrune, alltid blankpussede 
skoene med stikninger på tåhetten. Han visste meget vel at det var Tors klasse som stod og ventet 
denne morgenen. Han kunne jo sluppet sin forfrosne hjord inn i vestibylen, men dette drama ville 
han nyte fullt ut. Så ser vi Tor, iført sin lange svarte frakk, barhodet med et veldig tigersprang 
komme til syne bak inspektøren, liksom ut av tåkehavet og før han når frem der inspektøren står 
roper han til oss med betydelig kraft i stemmen: Dere må da ikke komme for sent til tegnetimen!  
Tor tok ordene ut av munnen på inspektøren som forlot scenen så vidt jeg kunne observere uten et 
ord. En annen gang kom også Tor litt forseint til timen. At han kom for sent var ikke typisk, Tor 
var som oftest på plass i tide, men unntak kunne forekomme.  Vi satt på plassene våre da døra til 
klasserommet gikk opp med et brak og Tor stormet inn iført skjerf og den lange sorte frakken. 
Han var ganske andpusten når han forkynte med høy og insisterende stemme: Nå har jeg vært ute 
og kjøpt brun krem for hele lønninga mi! Jeg vet sant og si ikke hva det var for slags innfall, men 
han var så alvorlig og så manende og høy i røsten så vi torde ikke engang le. Men han kunne være 
ganske sliten og gustenblek i den porete huden sin. Også han hadde sikkert av og til et behov for å 
snike seg ut av sitt gode skinn.  En gang så jeg ham sparklet opp med brun krem slik man av og 
til ser hos helt unge piker. Husker jeg undret meg over denne svært overdrevne retusjen.  
  
Sandaker ungdomsskole var den gang en ganske ny skole, og vi elever mottok stadig formaninger 
om og ”passe på skolen”. Det var naturligvis forbudt å tegne på pultene, og forbudet ble av oss 
elever stort sett overholdt. En dag dukket inspektøren opp i klassen, skoene hans knirket 
påfallende høyt når han forflyttet seg over gulvet, og jeg hadde anledning til å studere 
fiskebensmønsteret på dressen hans. På sin dialekt, muligens fra Nord-Vestlandet, fremført med 
sammenbitte tenner og med en betoning av undertrykket harme. Nå fortalte han Tor at det skulle 
bestilles nye tegnebrett i finér. Men hvor store syntes Tor de skulle være?  
Mens tegnelæreren ser på ham, nikket han og griper en fargestift. Så sier han: Tja, jeg tenker de 
kan være noe sånt, så tegner han lynraskt fire streker på den nærmeste pulten og inspektøren har 
fått sin beskjed. Han forlot klasseværelset med en forgremmet mine og jeg tror han sa: Ja, de kan 
vel det ja. !
Tor var alltid omgitt av en aura som virket slik at han tok rommet på en altomsluttende måte. Jeg 
tenkte ofte på ham som en løve som med sin rustning av mager selvkontroll ønsket fullstendig 
beherskelse av perfeksjonen i sitt kunstneriske utrykk, så vel som sitt ytre med sitt sorte 
skinnende sigarettmunnstykke og sine hjorteskinnshansker. Merkelig at denne mannen som rent 
fysisk ikke var særlig høy, heller spinkel, litt blek og med en noe gusten teint skulle virke slik. 
Men det gjorde han. Dette voldsomme nærværet, det intense blikket og de litt innsunkne kinnene 
tilkjennega at han slett ikke var til å spøke med.  Det var nesten som man ventet å finne klør 
ytterst på de ganske spinkle fingrene. Der håndflaten vendte utover støtte mot kordfløyelsjakken 
når forflyttet seg i klasseværelset. Stort sett gikk han omkring og kikket på det vi frembrakte på 
arket uten å si så mye. Men det hendte han fisket frem sin penn med utskiftbare kullstifter og satte 

!  3



til en liten strek hist og her. Da var det plutselig et problem som ble løst, det kunne bare være en 
korrigering av en linje bak på en legg. Problemer av denne typen ble løst uten noen nærmere 
kommentar. 
Han satte oss også i gang med så vidt disiplinerende oppgaver som å male gråskalaer med 
trinnvise nyanser. Når jeg tenker på Tor og hans personlighet, faller det rimelig å anta at en så vidt 
tørr øvelse som en gråskala var noe han må ha fisket opp fra ett eller annet pedagogisk seminar. 
Tor var skolert både fra kunst og håndverksskolen og fra kunstakademiet i Oslo og fra 
kunstakademiet i København. Jeg kan tenke meg at en slik øvelse for så vidt kan ha tiltalt Tor, for 
alle som kjenner hans bilder kan se hans hang til tekniske perfeksjonisme, nesten inn mot det 
pedantiske. Men utrykket tørket aldri ut, dertil var han for treffsikker og elegant både som 
pedagog og som kunstner.     !
Selv likte jeg godt å lage monotypier en teknikk som Tor selv laget mange fine ting i.  Jeg elsket 
den klissete lyden av trykkfargen når den ble fordelt over glassflaten med ei gummirulle. Det 
ganske tynne papiret som ble lagt forsiktig over trykkfargen. Deretter å tegne over med ett eller 
annet verktøy, for så å trekke papiret av den innfargede glassplata. Dette var sannhetens øyeblikk, 
og det resulterte alltid i noen overraskelser. Det var mulig å gjette hvordan resultatet ble. Også i 
denne teknikken røper Tor sin kanskje mest fremragende egenskap: Som tegner. Selv assosierer 
jeg ham med de beste og tenker på mestere som Picasso og Matisse, Toulouse-Lautrec.  !
Vi tegnet også etter keramikk han hadde stående i et skap med glassdører.  
Det var keramikk av Dagny og Finn Hald og jeg tror også noe må ha vært av Erik Pløen.  
Øvelser i å få hånden til å lystre hva øyet ser er en livslang disiplin noe ikke minst Tor selv visste. 
Han hevdet at alt begynte med selve tegningen. Selv kunne han høste sine frukter av dette 
arbeidet. Det var trolig ikke vanskelig å oppdage elevenes tretthet og rastløshet når resultatene 
uteble. Derfor ble slike øvelser sporadisk nyansert av mer ”frie” oppgaver kanskje litt i tråd med 
hans eget protestskriv fra tidligere år.  For eksempel å skjære ut sjablonger i papir, legge disse 
over et ark og så stople på farge med en svamp. Flere forskjellige sjablonger i kombinasjon med 
flere farger. I ettertid er det lett å se at denne teknikken faller sammen med maleren Tors egne 
metoder fra det tidlige 1960 tallet. Bildene hans stod lagret på bakrommet, og om vi ikke tok 
sjansen på å gå inn bla i hans arbeider hendte det vi fikk øye på noen når han selv gikk ut og inn 
av rommet på sine mange rastløse vandringer rundt om i klasserommet.  
En annen og svært populær øvelse var å dryppe maling ned på et ark. I skala A-3 ikke ulikt 
Jackson Pollocks uttrykk og med nesten samme teknikk. En av guttene i klassen var ikke særlig 
begeistret for noe som helst hva skolen angikk, men denne teknikken fikk hans skoletretthet til å 
forsvinne. Hans mor, som av og til dukket opp i skolegården var stor og røslig og hadde flere 
preparerte rever over skuldrene. Det er ingen overdrivelse å si at hun var litt av typen bekymret 
matrone. Men denne samvittighetsfulle kvinnen gjorde nok alt som stod i hennes makt for at 
sønnen, som kunne være ganske uregjerlig og storkjefta skulle gli gjennom skolen uten for store 
vansker, ikledd sine hvite skjorter, ulastelig strøket av den utrettelige moren. Jeg kunne høre 
sønnen humre noen pulter bak meg der han pøste på svart maling over hele arket. Så dryppet han 
på rikelige mengder rene farger slik vi var bedt om å gjøre. Resultatet kom øyeblikkelig og vakte 
begeistring rundt om i klasserommet. Alle ville at læreren skulle komme og se det forbløffende 
resultatet. Også han med den rene hvite skjorten. Jeg hørte han utstøte noen lyder, en slags 
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knurring, og nå ville han at læreren øyeblikkelig skulle komme og se. Han ropte med blikket 
festet i arket:  
Å, fy faen læreren, se har a, jøss det er jo stjerneskudd, læreren stjerneskudd!  
Tor befant seg none pulter lengre framme. Nå ble den lykkelige eleven utollmodig, løftet opp det 
dryppende våte arket, viftet med det opp i luften mens han gjentok i uforstilte begeistring:  
Lærern se hera, stjærneskudd læreren -  fy faen!  
Før Tor rakk bort til ham begynte malingen å renne i strie strømmer nedover armen og farget 
mors nystrøkne skjorte. Fargen bredte seg som ild i tørt gress. Omsider var Tor fremme, nikket 
rolig anerkjennende og sa: De er en virkelig kunstmaler Hansen, en sann kunster er De - fint 
Hansen, sånn skal det gjøres!   
Mange år etter snakket jeg med Tor om denne episoden og da fortalte han at han nylig hadde møtt 
den samme Hansen forøvrig på trappa til Østbanen:  
Han var rigget i en kostbar helullsdress med et fint snitt og et gigantisk gullur stakk frem under 
den hvite mansjetten med knapp av gull. Dette kunne alle se var en mann med pekuniær suksess 
noe han heller ikke i samtalens løp la særlig skjul på. Vi snakket bare noen få ord sammen, men 
jeg skal ikke fortie at jeg hadde en snikende følelse av at han når som helst ville komme til å 
spørre meg om å få låne femti kroner.    !
Den første timen med klassen holdt Tor et lite innledende foredrag hvor han snakket om kunst og 
spesielt tidligere tiders kunst. Han var innom de brune Düsseldorfere og deres hang til kjedelige 
solnedganger og spesielt en av dem (Anders Askevold) fikk gjennomgå. Han hadde som de fleste 
vet en særlig hang til kuer i sine bilder. Det virket som han tok dette på sparket. Nærmest for med 
et kjemperykk å flytte oss nærmere vår egen tids bildeuttrykk. Men det var dette med 
inspirasjonen han ønsket å betone. Det var ikke nødvendig å sitte og vente på den.  
Det er bare å sette i gang å arbeide. Og hvis dere absolutt må ha inspirasjon så kan dere få all 
den inspirasjon dere trenger her med det samme sa han med høy røst i det han løp fremt til de 
lange stålkommene med kraner bakerst i klasserommet. Så skrudde han alle kranene på fullt, 
samlet vannet i hendene og kastet flere never med vann utover klassen. Inspirasjon sa han, dette 
er inspirasjon skal jeg si dere, det skvaler og renner som når ei ku pisser! 
Vi dukket oss og jeg tror vi lo litt halvt i angst og kikket forskremt på hverandre. Men vi skjønte 
at vi hadde med et usedvanlig menneske å gjøre og at denne læreren ikke lignet noen andre.  !
På tross av privilegiet å ha en slik personlighet i undervisningen, var det heller ikke for Tor mulig 
å unngå å måtte gripe inn av og til. Men jeg kan ikke huske noe i retning av disiplinærproblemer, 
han kunne slippe oss ganske langt men plantet han begge hendene i kateteret, ble det øyeblikkelig 
dørgende stille. I likehet med de fleste andre lærere hadde han et lite utvalg beslaglagte 
gjenstander i skuffen. Ved en anledning fikk han trolig et akutt behov for å lufte en av disse 
beslaglagte objektene. Han hadde inspeksjon i skolegården og trasket litt rastløst omkring og 
gjorde seg sikkert sine betraktninger. Jeg husker han var iført den lange svarte frakken og sko 
med tykke såler. Den andre formingslæreren, han jeg sendere skulle etablere et for så vidt 
hyggelig men noen tammere forhold til hadde også inspeksjon. Kunstmaler Hoff sniker litt 
omkring, det var noen i gjære.  Så tar han plutselig et uventet steg mot sin fagkollega, utbryter 
høyt Aha!! Trekker den beslaglagte vannpistolen og skyter en stråle rett i pannen på sin kollega. 
Tror de av oss som så det, øyeblikkelig fikk en følelse av å ha en alliert i Tor. Hans fagkollega tok 
det pent, han var klok nok til å le. De må ha stolt på hverandre.      
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Rommene som ble benyttet til tegneundervisning hadde et mindre rom bak kateteret. Her hadde 
Tor en del malesaker og noen bilder han arbeidet på. Drøyt kvadratmeteren store, med mørke 
bunnfarger, helt sort eller i grønn jord. I denne perioden arbeidet han med rulle enten på frihånd 
og/eller i kombinasjon med sjablong. Ettermiddagene og kveldene ble nok brukt til å male på 
skolen. Det var ikke mulig for ham å arbeide hjemme i Ekebergveien i den lille leiligheten der 
han og hans kone, Ida bodde.  Det var bare ett rom og et mindre kjøkken. Ut mot byen lå en 
ganske stor terrasse. Han hadde et veldig fint atelierstaffeli i sitt hjem. Han fortalte meg at dette 
staffeliet virket forlammede på hans arbeidsevne. Når jeg endelig fikk råd til å kjøpe det staffeliet 
var det slutt. Den ene gange jeg besøkte han og Ida stod det tomt. Men på skolen tror jeg han fikk 
arbeidet når klasserom, korridorer, trapper og skolegården hadde falt til ro. Tidligere på dagen 
hadde han med sin gjerning på skolen betalt prisen for å ha gått over til et rent nonfigurativt 
utrykk. Disse arbeidene var ikke like lette å selge som de mange tegninger og malerier fra 1950-
tallet med Ida som modell. Nå sonet han som tegnelærer for å stå fritt som bildekunstner. Når 
elevene var gått hjem kunne hans egentlige arbeidsdag begynne.  
En gang skulle vi legge opp noen farger, slå litt stort på det med en blomst som utgangspunkt. 
Kanskje kan Tor ha tenkt på noen i retning av Emil Noldes utrykk selv om han ikke nevnte denne 
kunstneren spesielt. Han gikk omkring og kikket på arkene som fylte seg opp. På raden ved siden 
av meg satt en gutt med tørr pensel og malte på en bitte liten blomst midt på arket. Den var ikke 
større enn ei ert. Da Tor fikk øye på tegningen slo han hånden i bordet og skrek til eleven: Sitt 
ikke der og ronk!  Sånn skal du gjøre: Han grep en stor pensel, dyppet den i vann og kjørte 
penselen frem og tilbake over maleskrinet så alle fargene blandet seg i en grumset farge. Så tømte 
han hele penselens innhold over arket med energiske og destruktive raske strøk. Så gjentok han 
med høy røst: Sånn skal du gjøre!     !
Selv hadde jeg interessert meg for å male allerede fra slutten av folkeskolen. Med ett 
ettertrykkelig byks i kunsthistorien, ble mitt synsfelt under Tors innflytelse utvidet. Tor var veldig 
sjenerøs og delt gjerne sine erfaringer om teknisk anliggender som preparering av lerret, 
blindrammer, malemiddel og pigmenter osv. Etter råd fra ham kunne jeg kjøpe pigmenter og 
bindemidler i større kvanta, slik at jeg kunne sveive i vei også med større formater slik unge 
kunstnere ofte tør. Selv om jeg på dette tidspunkt i livet må betegne meg som relativt 
lettantennelig, antar jeg også andre elever fant stor inspirasjon hos Tor.  !
Tor benyttet sine bekjentskaper med andre kunstnere til å smykke ut skolen der han arbeidet. Det 
fantes store lysende bilder av Inger Sitter, Odd Tandbergs arbeider var lett å kjenne igjen og i 
første etasje rett innenfor døren hang også et av Odd Nerdrums selvportretter. Flere av hans egne 
arbeider smykket også veggene.  
I ettertid har jeg fått vite at flere av hans arbeider gjennom årene var blitt så kraftig skadet at 
vaktmesteren visstnok hadde malt de over. Hvis opplysningen medfører riktighet, er det i det 
minste en spesiell løsning på en konserveringsutfordring. Men den sparte sikkert skolen for 
mange penger. Jeg kommer plutselig på et par setninger fra ett av Tors petiter, tror de ligger helt 
på slutten. Det er underlig at akkurat denne setningen er de eneste jeg husker fra stykket: Så 
kommer vaktmesteren. På sitt vis.  
Syntes jeg hører Tors rungende latter mellom trærne på vestre gravlund.  
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Tor var atskillig mindre innstilt på sosial omgang enn sin kone. Fikk dessuten en følelse av at han 
alltid på den ene eller andre måte arbeidet med sine bilder.  
Kanskje hadde han en fornemmelse at han ikke skulle bli så gammel. Han hadde også sagt til Ida 
at han ikke hadde noe ønske om å bli gammel.   
Etter hver fikk han seg atelier eller verksted som han selv kalte det nede i byen. Da kjørte han 
mellom skolen, verkstedet og sitt hjem i sin lille okergule Mini-Morrisen med 
hjorteskinnhanskene på rattet og tegneblokka i A3 format liggende i baksetet.    !
Tors kone var en varm menneskevenn, poet og utgav etter hvert to diktsamlinger på Solum forlag, 
henholdsvis vis i 1977 og i 1979. Gjennom henne kunne jeg til en hvis grad følge Tor videre i 
årene som kom. Men bare på avstand selv om jeg av og til hilste på ham når han var innom Ida på 
vår felles arbeidsplass. Under slike omstendigheter var han gjerne ganske travel, men av og til slo 
han seg til ro for en kortere stund, utstyrt med sitt sigarettmunnstykke og alltid med nervene 
utenpå. Jeg tror det var under ett av disse korte møtene jeg bemerket hans splitter nye kaksete og 
sannsynligvis svært kostbare frakk.  
Nei du, jeg kommer nesten rett fra renseriet. Denne frakken fant jeg på plenen et stykke inne i 
slottsparken foran kunstnernes hus. I lommen lå det henholdsvis et benyttet og et ubenyttet 
kondom. Det var kastet opp over frakken, den så grusomt ut. Det var i grunnen bare spedbarnet 
som manglet!   !
Etter endt arbeidsdag stakk Ida og jeg av og til innom et lite lokalt konditori. Der satt vi og 
snakket om bøker, og Ida viste meg ett og annet av sine dikt. Hva dagens trivialiteter på 
arbeidsplassen angikk, syntes Ida det var greit å få snakket ut om dette med meg. Som hun selv 
sa, dette var ting hun ikke kunne ta med seg hjem til Tor. Slikt orket han ikke å høre på. Likevel 
kunne Tor delta i Idas liv på arbeidsplassen. En gang hadde hun bedt ham om å lage bordkort til 
et julebord. Tor hadde klippet og limte opp farget papir på en kartong på størrelse med et lite 
postkort. Deretter hadde han skrevet navnene med en pensel over det hele. Kortene var svært 
dekorative og alle var helt forskjellige. Det er mulig jeg har bevart et par av dem enda. En gang 
jeg var med Ida hjem var også Tor hjemme. Han tok vennlig i mot oss, omfavnet Ida og deretter 
gikk han omkring og røkte. Så serverte han te som vi drakk av datidens store brune tekopper fra 
Arabia. Koppene var designfine å se på, men teen smakte egentlig ikke så godt i dem. Stadig 
røkende og rastløs var Tor en tur ute på terrassen. Så kom han inn og satte seg ned i stolen ved 
siden av det tomme staffeli, tente enda en ny røyk og var som en tiger på spranget. Hans 
rastløshet og oppdemte energi lå som elektrisitet i luften. Det var ikke vanskelig å forstå at denne 
mannen var svært lite mottakelig for trivialiteter fra vårt arbeidsmiljø. Dette hadde Ida opplevd 
utallige ganger. Atmosfæren var svært trykket da Ida prøvde en medisin hun sikkert hadde prøvet 
før. Med sin lave stemme og langsomme uttale spurte hun: Tor, kan du ikke prøve å være litt dum 
og lykkelig?  
Senere fortalte hun meg at det var disse bildene han ikke greide å skru av. De kverner rundt oppe i 
hodet på ham og lot ham ikke i fred. Oh, hun stønnet og tok seg til tinningen. Jeg merker det så 
godt, bildene kan ikke la ham i fred.     
En annen gang, jeg husker ikke i hvilken forbindelse, fortale hun at Tor i sin barndom hadde 
våknet om natten og ikke kunnet finne sine foreldre. De hadde vært ute på ett eller annet. Det 
hadde etterlatt en dyp og vedvarende følelse av redsel i ham.  
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I 1971 ble han og Ida skilt. Da hadde de levd sammen siden 1948. Ida fortalte at da Tor hadde 
fridd til henne hadde han sagt at det ville bli himmel og helvete. Så forsatte hun rolig, nesten ord 
for ord: Og det ble det. Hun trengte stor styrke og personlig integritet for å leve med en så 
markant og en så dominerende personlighet som Tor. Men Ida hadde denne styrken og evnen til å 
holde fast på seg selv gjennom sin uforstyrrelige ro. Hun fortalte at det kunne være et problem for 
Tor at hans personlighet virket slik at enkelte tok etter ham. Det var en energi og tilstedeværelse 
rundt ham som senere har fått meg til å tenke på Strindberg. Litt slik må dikterens personlighet ha 
vært. Som den verbalt sterke personligheten han var, tror jeg han må ha vært ganske dominerende 
selv blant så vidt markante personligheter som hans nære malerkollegaer og diktere. Siden Ida og 
Tor ikke hadde barn, var det i deres unge år mulig for Ida å være med på kafé om kvelden. Hun 
husket mange av disse kveldene med inspirerende samtaler.  
Siden jeg bare drakk te, fikk jeg jo med meg det meste gjennom hele kvelden. Det var aldri 
kjedelig, de snakket alltid om ordentlige ting. Det var ikke noen overflatdisk snikksnakk. Men så 
kunne de bli ganske fulle etter hvert da. Men jeg angrer på at jeg ikke bestilte en biff. En ordenlig 
biff skulle jeg ha bestilt. Jeg satt jo der med teen min, mens de andre bestilte flaske på flaske. Ja, 
det var ergerlig at jeg ikke bestilte en ordentlig biff.            
    
Til den som ønsker å bli kjent med Tor Hoff, har han selv lagt igjen den best anvisning for å 
komme ham nærmere. Det ligger i hans eget livsverk, tegningene, maleriene og hans virke som 
petitskribent. I tegningene ligger hele grunnlaget for maleriene og i petitene ligger et ekko av 
hans tankeverden, hans intellektuelle spenst, hans belesthet, iakttakelsesevne og skarpe tunge. De 
rundt tre hundre petitene som ble til først på 1950-tallet og ble publisert i Dagbladet var alle 
illustrert med en lite røff tustegning som bar Tors tydelige signatur. Få har betydd så mye for meg 
som Tor, han åpnet så mange dører og slapp meg inn i en verden som ble avgjørende for meg for 
resten av livet. !
Svein Kojan    !!!!
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