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”Jeg hadde ikke eksistert som kunstner uten at det hadde med identitetskriser å gjøre.
For meg har det vært en av drivkreftene. Du er født som enkeltindivid. Å skaffe deg
ditt eget bilde av deg selv, utfra så romslig omfang som mulig. Det er det, det handler
om.”1
Iver Jåks, 1998.
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Innledning.
1. En innfallsvinkel.
Iver Jåks (1932-2007) var kanskje den samiske billedkunstneren som har mottatt mest hyllest
i en norsk sammenheng. De siste årene av sitt liv ble han hedret for sin innsats for samisk og
nordnorsk kunst og kultur, og ble blant annet slått til Ridder av Sant Olavs Orden. Han fikk
også oppleve å få sin egen separatutstilling i Museet for samtidskunst i Oslo i 1998. Til hans
70-årsdag i 2002, ga Universitetet i Tromsø ut festskriftet; Ofelaš – Iver Jåks – Veiviseren.
Her beskrev kunsthistorikere ham som den største samiske kunstneren, en brobygger mellom
samisk og norsk kunst, og den som innførte modernismen i samisk kunst. Med det kan livet
synes å ha vært en seiersgang for den uredde og engasjerte kunstneren.
I denne oppgaven er det imidlertid et postkolonialistisk perspektiv som anlegges. Målet er å få
frem et mer nyansert bilde av Iver Jåks’ kunstnerskap. Samtidig er målet å bidra til å åpne for
en holdningsmessig bredere tilnærming til hans kunst. I resepsjon og formidling har det siden
slutten av 1980-tallet særlig dannet seg to tolkningstendenser her. På den ene siden en
tiljublende interesse for Jåks antatt samiske særpreg, og på den andre en ren unnvikelse av
kunsten som del av en faktisk, sosial, politisk og historisk virkelighet. Her ses Jåks skulpturer
som rene estetiske ytringer. Dette kan beskrives som en etnifisering og en estetisering som
hver på sin måte unngår å se kunstneren som en person, men heller identifiserer ham og hans
kunst med en kulturell minoritetsgruppe. I dette legges det både uheldige føringer på
tolkningen av verkene, og på kunstnerens virke, som lett kan ses som politisk betinget.
I denne oppgaven er spørsmålet hvordan Iver Jåks kunstneriske uttrykk kan sies å være
relatert til spørsmålet om identitet og identifisering i en postkolonial situasjon. En slik
tilnærming viser seg som en mulighet til å påpeke en selvbevisst og kritisk holdning i Jåks
kunst. Med skulpturenes referanser til natur, hellighet og mytologi, virker de nærmest å
fremprovosere gamle, stereotype forestillinger om den samiske kunstneren som the noble
savage. Av noen tolkes dette som bekreftelser på en viss ”samiskhet”. Men her er det også en
mulighet for at kunstneren bevisst har valgt en provoserende stil, eller at han rett og slett har
insistert på å lage kunst som han selv syntes var interessant?
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I oppgavens siste del trekkes spørsmålet om identitet inn i en postmodernistisk sammenheng.
Den amerikanske kunstteoretikeren Hal Foster har beskrevet 1990-tallets europeiske kunst
som et etnografisk prosjekt, engasjert langs en akse av ”selv” – ”annen”. En ny interesse for
subjektet førte til en utilsiktet, men reell utnyttelse av kulturelle minoriteter som kunstneriske
studieobjekter. Det er sannsynlig å argumentere for at den sterke interessen for Jåks kunst på
denne tiden kan ses i sammenheng med den samme tendensen. Med det aktualiseres Fosters
kritikk av den antatt empatiske og sosiale orienteringen. Den kvasietnografiske kunstneren
kan ses som å primitivisere og tingliggjøre dem som inngår i det rommet han velger å handle
i. På samme måte mener jeg at kunsthistorikeres innfallsvinkel, her under også min egen, kan
kritiseres for å forenkle og sette i system levende fenomener. Ofte blir det litt for lett å anta at
den samiske kunstneren lar seg forstå innenfor en kollektiv og stabil identitet, og verkene som
relatert til folkekultur og naturmystikk.
I virkeligheten løp Iver Jåks' yrkesmessige karriere parallelt med en dramatisk og historisk
endringsprosess i det samiske samfunnet. Fra slutten av 1600-tallet førte tvangskristingen til
at den samiske mytologiske trosformen gradvis ble trengt tilbake av vestlig ideologi og
samfunnsorganisering. I store deler av 1900-tallet ledet også fornorskningspolitikken til ny
undertrykkelse av samisk kultur. Da Iver Jåks' i 1959 kom tilbake til Karasjok etter endt
utdanning, bar det samiske samfunnet preg av denne kolonialiseringen. Få år senere, og
omtrent på samme tiden som Jåks' gikk over til et tredimensjonalt uttrykk, startet en kulturell
endringsprosess som medførte en radikal revitalisering innad i det samiske området.
I lys av den spesielle historiske konteksten reises et spørsmål om hvilken betydning den kan
ha fått for utviklingen av Iver Jåks' kunst. I et postkolonialistisk perspektiv ligger det en
grunnleggende antagelse om at undertrykkelse leder til internering av en selvforståelse som
”annen”. Selv etter frigivelse vil medlemmer av en minoritetsgruppe bære med seg denne
forståelsen som en del av sin identitet og kultur. Denne situasjonen kan også hevdes i forhold
til samisk kunst fra 1970-tallet og fremover. Det viser seg at denne formen for mental
kolonialisering er et dagsaktuelt tema for samiske samtidskunstnere. Å søke sin identitet, både
som enkeltindivid og medlem i en kultur, synes klart til stede også i Iver Jåks kunst.
Denne oppgaven er en formal og teoretisk undersøkelse av Iver Jåks' kunst med utgangspunkt
i et utvalg av åtte skulpturer. Begrepet skulptur brukes her i vid forstand, fordi verkene viser
stor variasjon i format, materialbruk, teknikk og uttrykk. Dette er samtidig begrunnelsen for
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utvalget. Et av oppgavens mål er nettopp å påpeke allsidigheten og viljen til stadig fornyelse
hos en kunstner som beveget seg i spenningsfeltet mellom den samiske og norske kulturen.
Det særegne uttrykket i Iver Jåks kunst synes relatert til en tematisering av historiske
fenomener og myter knyttet til samisk førkristen mytologi. En skulle kanskje forvente at
kunstneren ga verkene samiske titler, men det viser seg å være høyst varierende. I denne
oppgaven oppgis verkene på norsk, da flere av dem så vidt meg kjent mangler en samisk
oversettelse.

3. Kilder og forskningshistorikk.
I denne oppgaven preges tolkningene av mine møter med kunstverkene, samt et intervju jeg
gjorde med Iver Jåks i hans hjem på Nerstranda i Tromsø 03.09.03. I intervjuet fremkom det
lite nytt i forhold til det som kan leses i andre kilder. Jeg anser det likevel som nyttig, da det
personlige møtet med kunstneren har gjort det lettere å vurdere det som er skrevet om han, og
det han selv har skrevet eller sagt i intervjuer.
Iver Jåks deltok i en rekke utvalg, underviste og talte i mange ulike sammenhenger. To
transkriberte konferanseinnlegg har blitt sentrale for drøftelsen. For det første ”Tenk på
nap’pi. Samesløydens formgivning”, som er en artikkel i boken Sameslöjd Norrbotten
(1967).2 Nap’pi var den nomadiske reindriftsfamiliens melkebolle, og med utgangspunkt i
rikulen, beskriver Jåks den her som et eksempel på et harmonisk forhold mellom
naturmaterialer, funksjonalitet, og en tradisjonell, spontan og estetisk formvilje. Tradisjonelle
uttrykk for samisk formforståelse knyttes dermed til hverdagslige behov, tilpasningsdyktighet
og klimatiske forhold. Denne forklaringen indikerer en påvirkning fra den kjente danske
kunsthistorikeren Rudolf A.Broby-Johansen, som underviste i kunsthistorie under Jåks
studietid i København. I teksten fremkommer også en klar oppfordring til utveksling, heller
enn konservering av samiske tradisjoner. Oppfordringen om utvikling og et uttrykk tilpasset
samtiden er viktige momenter, både i vurderingen av Jåks kunstneriske produksjon, og som en
del av den historiske og politiske konteksten.
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Jåks 1967: 201-206.
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I den andre teksten; ”Samen – tradition og nytænkning” (1979)3, gjentas disse argumentene,
men nå skjerpet som en advarsel mot samisk nasjonalromantikk. En tiljubling av egen
konservert kultur og etableringen av fiendebilder, ses her som et blindspor og et lån fra
skandinaviske tradisjoner. Dette ser jeg som et av de viktigste punktene i teksten. Et annet er
Jåks forsøk på å definere samisk skaperglede som en iboende kraft. Etter en langvarig
kulturell kolonialisering, ser han noen av disse ”mytiske temperamentsudtryk”4 bevart i joik
og læstadiansk ekstase. Ideen om en essensielt samisk skaperglede kan knyttes til
revitaliseringen av samisk kultur, men kan også tolkes mer personlig som Jåks' utforskning av
sin egen rolle som kunstner.
Iver Jåks kunst er så vidt meg kjent og hittil kun behandlet i to akademiske tekster. Først i
kunsthistoriker Irene Snarbys hovedfagsoppgave fra Universitetet i Oslo (1996)5; Samisk
kultur og historie sett gjennom tresnittserien ”Homo Sapiens” av Iver Jåks. I følge Snarby
var det på begynnelsen av 1990-tallet liten aksept i det kunsthistoriske miljøet for at det var
noe som het samisk kunst. Dette til ettertanke. Teksten har ofte vært referert, blant annet fordi
den gir viktige opplysninger om kunstneren og hans virke på bakgrunn av personlige
intervjuer.
Den andre teksten er tidligere kunsthistoriker Eli Høydalsnes doktorgradsavhandling (1999)
og senere bok (posthumt 2003) Møter mellom tid og sted. Bilder av Nord-Norge. Her
problematiseres den norske resepsjonen og formidlingen av Iver Jåks kunst i forlengelsen av
det Høydalsnes identifiserer som sameeksotisme, koloniale stereotypier og primitiviserende
beskrivelser av den samiske befolkningen, deres kunst og kultur. I behandlingen av
kunsthistoriker Harry Fetts tolkninger av den samiske kunstneren John Andreas Savio (1940),
fester Høydalsnes seg med begrepsparet ”paleolittisk” og ”moderne”. Det interessante i
forhold til denne oppgaven, er at hun i det videre hevder å se dikotomien videreført i forhold
til Jåks kunst, men her forskjøvet til mer tidsriktige uttrykk som ”etno-basert” versus
”universelt modernistisk”.6 Høydalsnes tekst er særlig interessant fordi den setter søkelyset på
samisk kunst og forestillinger om den som noen ”annet” enn, primært, norsk kunst. Med
drøftelser om lokale kunsthistorier og motbildestrategier, peker hun på dilemmaet i aksen
”selv” – ”annen”. Her er ”den andre” en kunstner fra en kulturell minoritet, målt opp mot den
3

Jåks 1979: 25-31.
Jåks 1979: 29.
5
Snarby 1996.
6
Høydalsnes (1999) 2003: 64.
4
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vestlige kunsthistorikerens bakgrunn og forestillinger som ”selv”. I Jåks andre tekst advarer
han mot denne dikotomiske tenkingen, men her i en situasjon der samiske kunstnere selv
søkte posisjonene i ”selv” – ”annen” reversert.
Her må også nevnes kunsthistoriker Hanna H. Hansens hovedfagsoppgave (2003) og senere
bok (2007); Fortellinger om samisk samtidskunst. Hun bygger videre på Eli Høydalsnes
argumenter om koloniale stereotypier, men også motbildestrategier, ved beskrivelsen av
Samisk kunstnergruppes virksomhet i overgangen mellom 1970 og 80-tallet som et
kunstpolitisk prosjekt. At Hansen har valgt å ikke behandle Iver Jåks innenfor dette
perspektivet, er interessant da det påpeker at spørsmålet om identitet og identifisering som
samisk kunstner har vært tilnærmet på ulike måter.
Blant flere utstillingstekster finner jeg kunsthistoriker og kurator Jørgen Lunds artikkel
”Tilbake til virkeligheten. Iver Jåks’ tredimensjonale kunst” (1998) mest interessant. Her er
det for det første en sjelden dybde i refleksjonene, men mest av alt viser teksten
kunsthistorikerens tvil og undring i møtet med verkene. I Eli Høydalsnes tekst rettes kritikken
mot indoktrinerte forestillinger og fordommer i møtet med samisk kunst generelt, der den
enten avvises, eksotiseres eller søkes assimilert inn i en vestlig sammenheng, med der
tilhørende begrepsapparat. Hos Lund blir erkjennelsen av et ”ord-problem” og ambivalensen i
tolkningene det som gir teksten dens styrke.7 Men med det legger den seg også åpen for
kritikk, og flere av Lunds argumenter har vist seg som fruktbare utgangspunkter for mine
drøftelser.
Det foreligger lite forskning på samisk kunst, men ved Universitetet i Tromsø ble det i 2001
avlagt to doktorgradsavhandlinger om samisk kunsthåndverk, eller duodji. Gunvor Guttorms
Duoji bálgát – en studie i duodji. Kunsthåndverk som visuell erfaring hos et urfolk er en
komparativ studie av samisk folkekunst, her representert ved nap’pi, og kanadisk folkekunst,
representert ved produksjonen av masker. I begge tilfellene utføres verkene ved treskjæring
og ornamentering. Det interessante her er at Guttorm påpeker betydningen av kulturell
kompetanse, både for utførelse og tolkning av samisk duodji. Hun ser også institusjonalisering
et viktig ledd i etableringen av en samisk kunsthistorie.8
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Også Maja Dunfjeld, i sin avhandling Tjaalehtjimmie. Form og innhold i sørsamisk
ornamentikk, påpeker immaterielle betydningslag som en viktig del av duodji, her i analysene
av sørsamisk ornamentikk. Begge avhandlingene er utført fra det vi kan kalle et innenfraperspektiv, der forfatterne anvender sin kulturelle kompetanse innen samiske tradisjoner og
språk i sine arbeider. Selv om disse arbeidene ikke har direkte betydning for min oppgave, har
de vært med på å forme min forståelse av at dette perspektivet må tillegges vekt, også i en
akademisk sammenheng. Både ved frembringelsen av et tidligere ubeskrevet materiale, og
ved problematiseringen og utviklingen av ny terminologi. I Maja Dunfjelds senere artikkel om
Iver Jåks; ”Sárgu ja duojar, Tegner [sic] og kunsthåndverker” (2002), diskuteres duodji som
en viktig del av Jåks kunstneriske innfallsvinkel.
I forbindelse med Iver Jåks 70-årsdag (2002), ga Universitetet i Tromsø ut festskriftet Ofelas
– Iver Jåks – Veiviseren. Denne boken står sentralt ved at en rekke artikler og flere intervjuer
belyser ulike sider av Jåks kunstnerskap. I oppgaven refereres det til flere artikler, der de
viktigste forfatterne i forhold til kapittel 1 er Bjørn Aarseth og Bjarne Eilertsen. I forhold til
tolkninger og drøftelser er det referert til artiklene til kunsthistorikerne Caroline SerckHanssen, Maja Dunfjeld, Irene Snarby, Per Bjarne Boym og Morten Johan Svendsen.
Dessuten også gallerist Jon Dobloug, som ble en sentral støttespiller for Jåks fra 1980-tallet.
Iver Jåks står for meg som en kunstner som søkte et eget ståsted, både for sitt personlige
uttrykk og for samisk kunst som sådan. I lys av den sosiokulturelle, historiske og politiske
konteksten, men også i dilemmaet ”selv” – ”annen”, samisk – vestlig kunst og –historie, har
jeg valgt tekster av Olu Oguibe, Kenneth Coutts-Smith og Frantz Fanon som utgangspunkt for
min drøftelse av Jåks produksjon i et postkolonialistisk perspektiv. Disse presenteres i
oppgaven.
I forsøket på å situere Iver Jåks kunst både i en samisk og vestlig kunstsammenheng, har jeg
funnet Andreas Huyssens artikkel ”Mapping the Postmodern” (1984) og Hal Fosters bok The
Return of the Real nyttige. Hos Foster er særlig kapitlene ”The Artist as Ethnographer” og
”Whatever Happened to Postmodernism?” sentrale som bakgrunn for siste del av drøftelsen.
Foster tar utgangspunkt i Walter Benjamins kritikk i artikkelen ”The Artist as Producer”. Den
sosiale kunstens empatiske ideologi viser seg å ha uheldig konsekvenser, da kunstnerens
identifisering med ”den andre” (den undertrykte), ubevisst gjør denne til et objekt.
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Hos Hal Foster knyttes spørsmålet om kulturell identitet til antropologi som det nye store i
kunstnerisk praksis og teori. Den formen for projeksjoner og primitivismefantasier som
fremkom i europeisk kunst på begynnelsen av 1900-tallet, ses her gjentatt på en måte som
bekrefter selvidentifisering som en prosess langs aksen ”selv” – ”annen”. Måten den nye
kunsten kan sies å dyrke de tidligere ”andre”, - sub- og minoritetskulturer, synes å aktualisere
postkolonialistisk teori i en global sammenheng. Iver Jåks' insistering på egen kulturs
tankegods og materielle tradisjon kan slik jeg ser det tolkes som en tidsaktuell kunstnerisk
innfallsvinkel. Samtidig virker den som en motkraft til en tradisjon av primitiviserende
tolkninger. Med Jåks' kunst konfronteres vestlige forestillinger ”innenfra”, på en måte som
krever at samiske myter om egen identitet, er en like stor del av samtidens virkelighet, som
majoritetskulturens myter om en europeisk identitet.
Iver Jåks kunstnerskap kan beskrives som ”etnografisk” motivert, men samtidig viser verkene
en særlig vilje til formal utforskning. Med Hal Fosters påpekning av den nye kunstens sosiale
engasjement, og videre kritikken mot at dette aspektet kan bli for dominerende, viser slik jeg
ser det til et spenningsforhold som også kan berøre sider ved Jåks kunst. Med Andreas
Huyssen kan vi si at det er høyningen av slike spenninger som viser overgangen til en
postmoderne tenking. Dilemmaet i den aksiale tenkingen danner utgangspunktet, både for mitt
valg av et postkolonialistisk og postmodernistisk perspektiv.
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Del I: Kunstneren og et utvalg kunstverk.
A. Iver Jåks.
1. Biografi og utdannelse.
Iver Jåks ble født på fjellet Ucca Gállovárre i nærheten av bygda Karasjok 25.oktober 1932.9
Han var den nest yngste av i alt elleve søsken, der kun seks vokste opp. Foreldrene var
nomadiske reindriftssamer, og dette var rammen for Iver Jåks barndom inntil 1940. Som
åtteåring hektet han foten fast i et tre under kjøring med reinsdyr og pulk, og ble sendt til
Kysthospitalet i Vadsø med en alvorlig og smertefull hofteskade. Han fikk også tuberkulose.
Krigsårene ble dramatiske, både ved bombingen av Vadsø, smerter og isolasjon. Fra han var
åtte til tretten år, lå han lenket til sykesengen ved kysthospitalet og på Samemisjonens hjem
for eldre og vanføre i Varangerbotn. Siden tilbrakte han tre år ved Bjerkly vanførehjem i
Tromsø. Jåks har selv beskrevet miljøet i Vadsø som brutalt. Her vises det til blant annet til
norsk og finsk hets av samer, men den statlige fornorskningspolitikken medførte også at det
verken ble snakket eller undervist på samisk. Som nomadiske reindriftssamer hadde familien
ingen mulighet til å komme på besøk. Jåks ble dermed helt isolert fra sin familie, sitt miljø og
sin kultur i store deler av barne- og ungdomsårene.
Som sekstenåring kom Iver Jåks tilbake til Karasjok for første gang siden ulykken. I denne
tiden mistet han sin mor, og med skaden fulgte et smertefullt handicap som gjorde ham uegnet
for reindriftslivet. Han hadde fått litt undervisning i Tromsø, og hadde lært å lese. I Karasjok
tok han to års utdanning ved den samiske folkehøyskolen, og fikk slik kjenneskap til sin egen
kultur. I Vadsø og Tromsø var hans etniske tilhørighet grunn til mobbing og isolasjon, tilbake
i Karasjok måtte han tilkjempe seg sin kulturelle tilhørighet og identitet på nytt. Tiden i Vadsø
ble av Jåks beskrevet som å ha knekt hans selvtillit og integritet. Tilbakevendingen til
Karasjok ble heller ikke lett.

9

Iver Jåks kan betegnes som hans kunstnernavn ettersom hans søkte farsnavnet Joks omgjort i 1955, under
utdanningen ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole. Opplysningene om hans oppvekstår er hentet fra
kunsthistoriker Irene Snarbys hovedfagsoppgave fra 1996, fra Per Kvist sitt intervju med Jåks i 1998, Bjørn
Aarseths artikkel fra 2002, og Bjarne Eilertsens oversikt fra 2002. Jeg henviser her til litteraturlisten.
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Tegning hadde vært et viktig tidsfordriv i syke- og rekonvalesensperioden, men i Tromsø ble
Jåks arbeider vurdert som lite interessante. Rektor ved folkehøyskolen, Tor With, hjalp ham
imidlertid til et korrespondansekurs her. En ung arkitektstudent, Kjell Borgen, bidro videre til
at Jåks fikk hospitere ved Statens håndverks- og kunstindustriskole fra 1952. En iq-test her
konkluderte etter Jåks beskrivelser med at han var ”åndssvak”.10 Han hospiterte i tre år på
metallinjen, blant annet under lærerne Torbjørn Lie Jørgensen, Kåre Wildhagen og Finn
Faaborg. Disse hjalp ham videre til et års utdanning ved Statens sløyd- og tegnelærerskole på
Notodden, og praksis hos gullsmed Mikkelborg. Etter flere år som hospitant, manglet Jåks
papirer på sin utdanning. Etter invitasjon fra rektoren ved folkehøyskolen, tok han arbeid som
sløydlærer i Karasjok.
Iver Jåks reiste tilbake til Karasjok i 1956. Under arbeidet som tolk på Nordisk
Samekonferanse her, traff han sin tilkommende kone, den danske modisten Inger Karen
Johanne Nielsen (21.02.1920 – 01.08.2008). Hun holdt foredrag i Nord-Norge på bakgrunn av
sin utdanning innen håndarbeid og forming. Hun kom til å få avgjørende betydning for Jåks
utvikling, både som menneske og kunstner. I 1957 kom den kjente danske kunsthistorikeren
Rudolf A.Broby-Johansen til Karasjok. I den forbindelse ble Jåks invitert og hjulpet med
reisestipend til København, der han hospiterte ved Kunstakademiets grafikklinje i et og et
halvt år (1957-1959). I denne tiden leste han også kunsthistorie under Broby-Johansen. Iver
og Inger Jåks ble gift i København i desember 1958.
Iver og Inger Jåks hadde, med unntak av et par år i Lofoten, sitt hjem og atelier i Karasjok
frem til 1991, da de flyttet til Tromsø. I perioden 1955 til 1980 underviste han i tegning, form,
farge og om samisk kultur, på ungdoms-, videregående- og høyskolenivå, både i Norge og
Sverige. I Lofoten arbeidet Jåks fra 1982 til 1985 som faglærer i skulptur ved den nye
kunstskolen i Kabelvåg. I det samme tidsrommet var han også engasjert i forberedelsene til
det kulturhistoriske museet De Samiske Samlinger i Karasjok.11 I Tromsø kom han fra 1994
til 1999 til å være engasjert som artist in residence ved Senter for samiske studier,
Universitetet i Tromsø, tilsvarende en 20% stilling.
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Kvist 1998: 52.
Etter museumskonsolideringen i Øst-Finnmark i 2007: Riddo Duottar Museat.
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I tillegg til undervisningen og sin kunstneriske produksjon, deltok Jåks i en rekke komiteer,
juryer, råd og utvalg, og arbeidet også som kunstnerisk konsulent. Viktige oppgaver her var
planleggingen av Siida (duodji som næring), kunstmuseum og høyere kunstutdanning i NordNorge, og Samisk kunsthåndverks- og kunsthøyskole. På begynnelsen av 1970-tallet var han
sterkt delaktig i organiseringen av kunstnerne i landsdelen (Nordnorske Bildende Kunstnere).
For sin innsats for kunst og kultur mottok Iver Jåks mange priser og utmerkelser, både fra
statlig og regionalt hold. Han fikk statsstipend allerede i 1969. I 1992 ble han tildelt Norsk
Kulturråds Ærespris, og i 2002 ble han slått til Ridder av Sant Olavs Orden.
Iver og Inger ble boende i Tromsø til høsten 2006, da de flyttet tilbake til Karasjok for å
kunne bo sammen. På grunn av Ingers sviktende helse, bodde hun de siste årene i Tromsø på
Kvaløysletta sykehjem. Iver Jåks gikk bort 17. mars 2007 etter et kort opphold på
sykehjemmet i Karasjok. Inger gikk bort året etter.
Med Ridder av Sant Olavs orden, samt store utstillinger som Museet for Samtidskunsts Iver
Jåks retrospektiv (1998-99), er det ingen tvil om at Iver Jåks må betegnes som den samiske
kunstneren som, i en norsk sammenheng, har høstet høyest institusjonell anerkjennelse. Fra
traumatiske barne- og ungdomsår, maktet han å reise seg som kunstner i en tid, der det
samiske samfunnet gikk fra statlig undertrykkelse til en ny kulturell og juridisk
selvbestemmelsesrett. Her under også anerkjennelse ved statusen som urfolk. I retrospektiv
kan den kulturelle koloniseringen ses som et overgrep på linje med tvangskristningen fra
1600-tallet og fremover. I kjølvannet av andre verdenskrig, førte samfunnsøkonomiske og
idéhistoriske endringer til en gradvis holdningsendring, også blant norske politikere. Med
mobiliseringen rundt Alta-saken i 1979 - 8112, ble det for alvor fart i en kulturkamp, der
samiske kunstnere kom til å stå sentralt. Det reiste samtidig en lokal debatt om hvilken stilling
samisk kunst (dáidda) skulle få i forhold til samisk håndverk (duodji), samt forholdet til
vestlig kunsthistorie. Iver Jåks kunstneriske karriere startet på samme tid som de første
nordiske samekonferansene etablerte egne diskurser knyttet til identitetsmessig og kulturell
frihet. Denne situasjonen må sies å ha hatt betydning for Jåks kunstnerskap, både tematisk,
formalt og uttrykksmessig.
12

Det statlige vedtaket om vannkraftutbygging fikk dramatiske følger for reindriftsnæringen og naturen i
området rundt Alta-Kautokeinovassdraget. Vedtaket i 1979 ble etterfulgt av store demonstrasjoner, både i Stilla
(lokalt) og i hovedstaden. Etter at den samiske og norske parten tapte saken mot staten i Høyesterett, fulgte
imidlertid en sympati for de samiske interessene, som kan betegnes som en politisk seier. Denne utbyggingen ble
den siste i en rekke, som medførte store naturødeleggelser.
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2. Produksjon.
Som kunstner viste Iver Jåks en uttrykksmessig bredde og en håndverksmessig dyktighet
innenfor en rekke medier. I dag er han kanskje mest kjent for sine grafiske serier og
tredimensjonale produksjon. I den relativt lange karrieren, og på tvers av den store
variasjonen i formater og materialer, viste samisk eldre og nyere kultur og historie seg å bli et
gjennomgangstema. Dette er et viktig moment, og for å illustrere tematikken, har jeg her valg
å ta med en rekke titler. Oppgavens problemstilling knytter seg til Jåks tredimensjonale verk;
skulpturer, installasjoner og miniatyrer. I det videre vil oversikten over hans produksjon
derfor, og i hovedsak, vise til disse.13
I 1950- og 60-årene arbeidet Jåks, i tillegg til formutvikling innen duodji, mest med tegning,
lavering, kull og tresnitt. Han fikk etter hvert mange illustrasjonsoppdrag; først i Norsk
Folkemuseums utstilling tidlig på 1950-tallet, videre bl.a. Samisk-norsk lesebok (1965, 1970),
utformingen av Samisk-etnografisk avdeling; Samekulturen, ved Tromsø Museum (1967-73),
samt illustrasjonen og utsmykkingen av De Samiske Samlinger i Karasjok (1969-1972). Hans
første separatutstilling fant sted ved Tromsø Museum i 1967 (tegninger). Perioden preges av
studier av egen kultur og samiske formtradisjoner, og et naturalistisk uttrykk.
Kunsthistoriker Morten-Johan Svendsen har beskrevet Iver Jåks som den som introduserer
modernismen i samisk kunst.14 Vi kan i så fall si at Jåks på begynnelsen av 1970-tallet står i
en særstilling her. Det tredimensjonale frie uttrykket initieres med klebersteinskulpturen Sieidi
(1972) og det monumentale betongrelieffet Gudenes Dans (1972). På denne tiden utførte han
også flere av sine viktigste tresnittserier, som Kvinner I-III (1970), Lidenskap I-II (1970?),
Homo Sapiens I-V (1971), og Individ – Rom I-IV (1973).15 Resten av 1970-tallet preges av en
stor variasjon i mediene; fra akvarell, tegning og grafikk, til relieff og skulptur. I messing kan
det nevnes Mannlig form (1976), Kvinnelig form (1976), Flat sol (1977), samt Runebommens
vesen (1977), som montert på en stein utgjør minnesmerket over den samiske kunstneren John
A. Savio (1978).16 Kvinnelig form finnes også utført i isopor og hvit plastlakk (u.d.). I
13

Oversikten pretenderer på ingen måte å være komplett, men bygger på undersøkelser jeg har gjort på grunnlag
av avisomtaler, utstillingsoversikter og festskriftet til kunstnerens 70-årsdag.
14
Svendsen 2001: 86.
15
Snarby 1996; 9 serier, ca 50 trykk.
16
Ved Sør-Varanger folkehøgskole finnes et verk som rektoren der identifiserer som en kopi av minnesmerket.
Da jeg er usikker på dette forholdet, har jeg har i det følgende valgt å benevne Runebommens vesen som et eget
verk.
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hovedsak preges uttrykket av formforenkling og glatte overflater, samt bruken av symboler
fra samiske runebommer. Unntaket er den sammensatte Offerstøttene I (1978-1996), men her
kan symbolene i tre, (som er en gjentakelse av noen av dem vi ser i Runebommens vesen) ses i
en slik sammenheng.
Etter skulpturgruppen Sanselig form I-III (1980) dateres en rekke skulpturer til 1981. Dette
kan ha sammenheng med Iver Jåks første separatutstilling i Oslo (1981, Galleri Dobloug). Her
bar verkene titler som Offerstøttene II, Nagler i rom, Urtid – Nåtid, Noaidens stav, Embryo,
Offerpåle II og Smilende dager, Nikkæ. En kjent skulptur er den 7,5 meter høye
Runebommehammeren, som sammen med messingbildet Beaivvas (1980)17, var et
utsmykkingsoppdrag for Samisk videregående skole i Karasjok. I 1983 og -84 utførte han to
store uteskulpturer i tre i Tana og på Leknes, samt Den lille seiden/Verdens midte/Den lille
seiden med luen og hjelperne (1984-2002).18 Årtiet ble avrundet med Diskrimineringens påle
(1987), uteskulpturen Støtter i tid (1988), og en installasjon sammensatt av åtte mindre
skulpturer i Let etter samklang med naturen (Festspillene i Nord-Norge 1988-89).
Skulpturene fra 1980-tallet viser en utvikling i materialbehandlingen, men også at det
organiske og helhetlige preget vi ser i de tidligere skulpturene nå går i oppløsning. Også
bruken av symboler blir sjeldnere. Fra et fokus på form og flate, beveger uttrykket seg ofte
over i det brutte og forgjengelige. Ved bruken av vann, varme, kulde og banking, benyttet
Jåks teknikker som kan betegnes som uvanlige i forhold til den øvrige norske
skulpturproduksjonen. Her vises også at Jåks behersket å arbeide i ulike former og formater,
fra monumentale relieffer og skulpturer, installasjoner og til det helt minituøse. Et verk som
summerer opp mye av dette, og som også viser bruk av objekter, er installasjonen Smilende
dager, Nikkæ (1981-1997). Med det må også betegnelsen av produksjonen bevege seg fra
skulptur og relieff til tredimensjonal kunst.
På begynnelsen og slutten av 1990-tallet ble det holdt tre store og viktige utstillinger; to ved
Galleri Dobloug (1993 og -97) og en vandreutstilling i regi av Riksutstillinger. Sistnevnte
åpnet i Museet for samtidskunst i desember 1998. Her ble flere av småskulpturene
Sammenfiltret (1991), Ikke rør krinsen (1994) og Hva for noe? (1994), Vandrende seide
17

Her er det mulig at dateringen ikke er korrekt, og at verket ble laget så tidlig som 1973.
De mange titlene og dateringen er oppført på bakgrunn av at verket og tittelen kan ses endret i forbindelse med
ulike utstillinger.
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(1996), og miniatyrene; Enorm, hva? (1992), Liten háldi (1992-2002), Veldig II (1994),
Hvorfor? (1996), Tiden er (1996), Før jeg var (1996), Var – er? (1999) og Tallet er ellve!
(1999) vist frem. Andre titler med usikre dateringer er Myte, Støttene, Lages av deg, Skyggen,
Myggen og Nagler i rom. Samtidig arbeidet Jåks videre med større formater som 2,15 meter
høye Offerstøtte II, og 1,43 meter høye Offerstøttene I, installasjonen Det er, er det? (1997),
Stille vender tanken (1999. Versjon med scooterhjelm), og den flere meter lange og brede
installasjonen En gang, I og II (2002). To store utsmykningsoppdrag ble også laget i metall;
Sol og vind (1996) ved Samisk videregående skole i Kautokeino, og Nordlyset (2000?) i
Karasjok rådhus. Også nittitallet bar preg av stor variasjon. Med store, ekspressive
installasjoner, men også nennsomt behandlede småskulpturer og miniatyrer, kan både
materialbruk, teknikk og uttrykk sies å ha gitt produksjonen et nytt særpreg.
Både biografiske, historiske og sosiokulturelle forhold kan ses som en viktig
tolkningskontekst for Iver Jåks' produksjon. Den tidlige sosiale isolasjonen, krigsår,
fornorskningspolitikk og revitalisering av samisk kultur er en del av dette bildet.
Utforskningen av mytologiske og historiske størrelser tilknyttet en før-kristen samisk
offerkult begrenses ikke bare til 1970-tallet, men kan ses som et gjennomgangstema i
skulpturene.19 Samtidig viser oversikten en stor variasjon i medier, materialer og teknikk. En
stadig større vekt en formal utforskning av endringsprosesser, peker mot en moderne
kunstnerisk innfallsvinkel. Her kan både kunstnerens rolle, verkets enhet og den kunstneriske
handlingen som prosess være viktige stikkord. I det følgende vil et utvalg på åtte ulike verk
undersøkes i lys av de ovennevnte momentene.

19

Iver Jåks' knyttet også nordlyset (jf Nordlyset, 2000?) til en samisk mytologisk sammenheng. Dette viser en
bred tilnærming til sistnevnte, som jeg mener må tolkes som en utforskning av et tankegods som ikke
nødvendigvis må begrenses til en ide om en kollektiv samisk identitet. Mytologi kan like gjerne ses som et
idémessig utgangspunkt for generelle refleksjoner over det å være menneske i en tid preget av postkoloniale og
postmodernistiske diskurser.
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Figur 1: Gudenes Dans (1972). Veggrelieff. Betong og tre. 357 x 729 cm.

Figur 2: Dørhåndtak. (1972). Messing. Ca. Ø 30 cm.
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B. Tolkninger av et utvalg kunstverk.
1. Runebommehammeren (1981).
Runebommehammeren er en stor skulptur av tre, utført som et utsmykkingsoppdrag ved
Samisk videregående skole i Karasjok i 1981. Iver Jåks planla først at verket skulle stå foran
skolens inngangsparti, men da det ble oppført et sykkelskur her, insisterte han på at skulpturen
skulle oppføres i et skogholt i nærheten. I ettertid uttalte kunstneren at dette var en bedre
løsning.20
Den noe uvanlige plasseringen har
fått betydning for betraktningen av
Runebommehammeren. I 1981
raget skulpturen over tretoppene,
men i dag har furuskogen vokst
over den. Ved at verkets nedre del
består av fire høyreiste og rustikke
tømmerstokker, er det som om
skulpturen vokser rett opp av
lyngen, på samme måte som trærne
som omgir den. Det må antas at
Iver Jåks forventet en slik
situasjon. Vi vet samtidig at
oppdragsgiveren forventet at
skulpturen skulle relateres til
bygningens fasade. Spørsmålet blir
hvorfor kunstneren valgte å bryte
helt med det offentlige rommet
bygningen kan sies å definere.
Figur 3: Runebommehammeren (1981). Material: Furu. Mål: ca.
300 x 150 x 750 cm

20

Opplysningene om utsmykkingsoppdraget har fremkommet i en samtale med duojar Jon Ole Andersen, som
sammen med læreren J.Sebergsen, sto for oppføringen av Runebommehammeren ut i fra tekniske tegninger og
kunstnerens instruksjoner.
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Med tittelen refererer verket til en av de mest kjente artefaktene i eldre samisk religions- og
kulturhistorie.21 Selv i det store formatet, fremstår skulpturens form som en replikk til de
autentiske runebommehammerne. Med kunnskap om dens opprinnelige bruk, vil plasseringen
i skogen i et historisk perspektiv, kunne beskrives som mer naturlig enn om den var omgitt av
en moderne infrastruktur. Som en del av Finnmarksvidda og Karasjok som et kjernesamisk
område, vil marken skulpturen står på også kunne ses som en metafor for runebommen. I
denne billedlige forståelsen, gir relasjonen mellom runebommehammeren og runebommen
samtidig assosiasjoner til noaidens kultiske handlinger, som rytmisk hamring og joik.22 Med
den planlagte plasseringen foran skolen, ville Runebommehammeren i større grad gitt
inntrykk av å være en statisk fremstilling av en historisk artefakt. Ute i naturen, tillegges
skulpturen imidlertid en klarere steds- og kulturspesifikk dimensjon, som for en betrakter med
kunnskap om samisk kultur, vil gi referanser til det sjamanistiske ritualet. Dermed kan
skulpturen oppleves som å vise til både taktile, auditive og åndelige erfaringer.23
Det er nærliggende å tro at både oppdragsgiveren og kunstneren tiltenkte utsmykkingen av
den første samiske videregående skolen en viss signalverdi. Kunsthistoriker Eli Høydalsnes
har beskrevet Runebommehammeren som et landemerke og som en appell til ungdommen om
å holde i hevd egen kultur.24 I lys av den historiske og sosiokulturelle konteksten, mener jeg at
dette gir en plausibel forklaring på kunstnerens valg av format og motiv.25 I kjølvannet av
fornorskningspolitikken, hadde mange samer enda på 1970-tallet ambivalente følelser for eget
språk og kultur.26 Med Alta-saken kom en ny mobilisering, og konflikten mellom norske og
samiske interesser var på sitt mest intense da Iver Jåks planla og utførte
Runebommehammeren.

21

Runebommehammeren ble i eldre tid brukt som trommeredskap av noaiden (den samiske sjamanen), for å
fremkalle en transelignende tilstand. Til ritualet hørte også runebommen og ”pekere”. Sistnevnte var små ringer
eller bein, som under trommingen hoppet rundt på runebommeskinnet som ledd i et spådomsrituale.
22
I eldre samisk kultur var noaiden en sentral skikkelse, både som åndelig leder, spåmann og viderefører av
samisk mytologi og kulturkunnskaper.
23
Noaidens redskaper og ritualer er noen av de mest omtalte temaene i eldre og nyere litteratur. Her viser jeg
særlig til religionshistoriske og etnografiske kilder. Den svenske etnografen Ernst Mankers bøker Nåidkonst
(1967) og Samefolkets konst (1971) fikk stor betydning for samiske kunstnere, særlig på 1970-tallet.
24
Høydalsnes (1999) 2003: 68.
25
Ibid.
26
Dette er et sentralt moment i kulturhistoriske tekster, men kan også ses som et viktig grunnlag for Samisk
kunstnergruppes virksomhet mot slutten av 1970-tallet. Her henviser jeg til Hanna H. Hansens bok Fortellinger
om samisk samtidskunst, (2004) 2007.
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Motiver fra den førkristne religionen kan fra midten av 1970-tallet betegnes som å ha fått en
”sterk kollektiv identitetsskapende funksjon”.27 Det er ingen tvil om at skulpturen kan tolkes
som et utrop i kampen for samisk selvbestemmelsesrett, og en lokal oppfordring til å
gjenerobre egen historie. Runebommehammeren fremstår da som et politisk utsagn i en tid,
der det samiske samfunnet kjempet for å løsrives seg fra den norske statens sentralstyring.
Med en slik innfallsvinkel, blir verket i ettertid stående som et monument over en kamp mot
en ytre fiende. En slik tolkning synes imidlertid for snever. Med den anonyme plasseringen
mener jeg at verket antyder en mer personlig tolkning av en sosiokulturell situasjon, der indre
bevegelser og motbevegelser i spørsmål om samisk identitet berøres.
I valget av en runebommehammer som symbol for en vital samisk kultur og identitet, kan Iver
Jåks sies å ha satt søkelyset på samisk tro og åndsliv. Runebommehammeren har klare
antropomorfe trekk, og med en slik innfallsvinkel, kan formen både gi assosiasjoner til en gud
som i tråd med samisk mytologi holder himmelen oppe, og en kristen korsfestelsesscene.28
Her gis da en fremstilling som forener to motsatte åndsretninger. I et intervju har kunstneren
fortalt om en lokal konflikt da han tidlig på 1960-tallet kritiserte læstadiansk dobbeltmoral og
”misjonens lammende hånd”29. Utsagnet kan ses som en kritikk mot den kristne menighetens
fortielse av seksualitet og kjønnsroller. Erotikk fremkommer ofte i Jåks' kunst som en vital og
naturlig del av livet, og i følge hans uttalelser. også som en vesentlig verdi ved den førkristne
mytologien. I det læstadianske miljøet var både erotisk sanselighet og mytiske forestillinger
tabubelagte områder.
Eros som en vital kraft synes som en gjentakende tematikk i Iver Jåks kunst. I en tid preget av
en personlig og kollektiv søken etter ny samisk identitet, fremkom Jåks' tematiseringen av
vitalitet ofte som fruktbarhetssymboler fra samisk mytologi, erotiske tegninger eller
skulpturer. Dette preger også utsmykkingen av De Samiske Samlinger (1972) og en rekke

27

Høydalsnes (1999) 2003: 213, note 68.
Lundmark 1982: 93f og 108. En sentral del av samisk mytologi knyttes til stjernebilder. En myte forteller at
verden består så lenge jegeren Favtna ikke skyter ned Boahje-naste (Polstjernen) i hans jakt på den store elgen
(Sarva). Ved at Polstjernen er et stabilt punkt på stjernehimmelen, ble den assosiert med en påle, som kan ses
som et uttrykk for axis mundi. Pålen kan igjen assosieres med offertreet, da ofringen for lykke, helse mv., kan
ses som bidrag til å sikre at verden ikke falt sammen i kaos. Den rumenske religionshistorikeren Mircea Eliade
beskriver Achilpafolkets hellige pæl. Det kosmologiske bildet av verdenssøylen innebærer både at den bærer
himmelen, og at den åpner vei til gudenes verden. Denne forbindelsen opprettholder kosmos, i motsetning til et
liv i kaos. Eliade (1969) 2002: 23.
29
Kvist 1998: 54.
28
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skulpturer i messing fra 1970-tallet. 30 Kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen har beskrevet
betydningen av det erotiske aspektet i Jåks kunst slik;
”Hos Jåks fremstår det guddommelige og det kjønnslige ikke som motsetninger, men
som to nært sammenknyttede, ja nærmest uatskillelige erfaringsområder i menneskets
tilværelse.”31
I Runebommehammeren gir denne foreningen av sanselighet og det guddommelige slik
direkte referanser til Iver Jåks' tidligere tolkninger av motiver fra runebommene. I det
monumentale veggrelieffet Gudenes Dans inngår fem ulike guder, der en fruktbarhetsgudinne
har en stor runebommehammer formet som en fallos mellom beina, og to mannlige guder
defineres ved store kjønnslem. I Runebommehammeren vil jeg hevde å se dette momentet
gjentatt. Spørsmålet blir hvilken betydning en forening av guder, eros og
runebommehammeren har for tolkningen av skulpturen.
I religions- og kulturhistorisk litteratur, er det flere navn som kan knyttes til den viktigste
samiske guden. Hos den svenske kulturhistorikeren Bo Lundmark antas det imidlertid en
interessant relasjon mellom Väralden olmai (verdens råderen) og Maylmen stytto (et offertre
med kløyvd ende som symbolsk skal holde himmelen oppe).32 I forbindelse med ulike
forfatteres tolkninger av samisk mytologi, mener Lundmark å se en betydningsmessig
sammenheng mellom den viktigste samiske guden, offertreet, fallosen og verdenspålen;
” I stället för at i samband med Väralden Olmai-kulten söka reducera pålens roll till ett
instrument för synliggjörandet av det offrade förefaller det motiverat att betrakta den
som bärare av andra lika primära symboliska funktioner, inbegripande såväl
fallosmotivet som världsstötteföreställningen.”33
Her ser vi at Runebommehammerens form og uttrykk kan relateres til flere tilgrensende
størrelser. For det første hammeren som et viktig redskap i et offerrituale, der noaidens rolle
30

Fra en naturalistisk stil på 1960-tallet, preges 1970-tallet av sterke erotiske innslag. Iver Jåks første utstilling i
Tromsø ble nær avlyst på grunn av dette (1967). Kunsthistoriker Holger Koefoed har senere betegnet Iver Jåks
som en av de store norske kunstnerne. Se Koefoed: Eros i norsk kunst. I Gudenes Dans ser vi for første gang
spor etter reinsdyr (klover) tolket som det fruktbarhetssymbolet (fallos og vulva) som senere går igjen i tegninger
og skulpturer. Se også note 34.
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var å etablere kontakt mellom det hellige og profane. For å fremme denne formen for åndelig
kommunikasjon, var rytmisk tromming et viktig hjelpemiddel for å oppnå den nødvendige
tilstanden av transe. Med hammerens to hoder, gis også referanser til det tradisjonelle
offertreet med en kløyvd ende, eller som et tre med røttene vendt opp. Med antropomorfe
trekk, kan Runebommehammeren samtidig ses som en tredimensjonal tolkning av de stiliserte
figurene som dekorerte runebommenes skinn. Som i Gudenes Dans, fremkommer også
fallosmotivet som en viktig påpekning av fruktbarhet og sanselighet som del av den eldre
samiske kulturens verdensanskuelse. Iver Jåks var vel kjent med samisk mytologi etter
dyptgående studier i samisk kulturhistorie.34
Med Bo Lundmarks påpekning av verdenspålen, gis en referanse som kan sies å samle det
ovenstående i begrepet axis mundi. Forestillingen om et sentralt sted der det verdslige på
jorden og det guddommelige i himmelen kan møtes, eller verdens ”midte”, er ikke spesifikt
samisk, men kan knyttes til en rekke kulturers mytologier. Dette stedet for transendens
fremstilles billedlig og typisk som et tre, en totempåle, en søyle, en fallos eller et fjell, men
kan også tolkes som en dimensjon ved det kristne korset. I Iver Jåks kunst mener jeg at
motivet av en fallos forening med vulva kan ses som en slik metafor.35
Hos Iver Jåks synes den mytiske verdensanskuelsen å utgjøre en essensiell kraft for en samisk
identitet, også i samtiden. Det er derfor grunn til å hevde at Runebommehammeren må tolkes
som en syntese av de ovennevnte argumentene. Med denne innfallsvinkelen fremkommer et
kompleks av myter for fruktbarhet, naturnærhet og åndelighet, som kan sies å oppsummere
noe av det kunstneren i ulike sammenhenger hevdet som essensielle trekk ved samisk kultur
og identitet.
Med dette tolkes skulpturen samtidig som et uttrykk for en kritisk holdning til Samemisjonen
og den læstadianske menighetens rolle i samtiden. Den monoteistiske religionens avvisning
av et samisk panteon, opphavsmyter og eros, kan i et historisk perspektiv ses som en fiendtlig
innstilling til det Iver Jåks oppfattet som tradisjonelle samiske kjerneverdier. Som en del av
utsmykningsoppdraget ved Samisk videregående skole i Karasjok, ble det kjøpt inn et
messingbilde; Beaivvas (Liten sol, 1980). Det sentrale motivet er en solskive omkranset av
34

Aarseth 2002: 22.
På folkemunnet i Karasjok har Runebommehammeren gjerne blitt tolket som et slikt erotisk motiv. Dette må
nok også ses i sammenheng med de stiliserte formene i dørhåndtakene i De Samiske Samlinger, som senere
fremkom mer svulstig i Kvinnelig form (1976).
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mytologiske guder, men også av en kristen gud med et fremtredende kjønnslem.36 Den
tidligere nevnte syntesen av den kristne korsformen, runebommehammeren og falliske guder,
kan ses som et av hovedmotivene i Jåks' produksjon. Særlig vises dette i tresnitt og tegninger,
som strekke seg fra serien Homo Sapiens I-V (1970-71) og helt til serien Vi og verden I-V
(1995). Sammenlignet med vestlige fremstillinger av Kristus, må Iver Jåks' tolkninger å anses
som provoserende i samtiden. At ingen kommenterte sammenstillingen av den kristne og de
mytologiske gudene, var et paradoks for kunstneren.37
Med revitaliseringsbevegelsen som kontekst, fremstår Runebommehammeren som et krav om
revisjon av den samtidige kulturens trosgrunnlag, og slik et krav om selvbevissthet. Den
konsistente problematiseringen av de to motstående trosretningene, viser en utforskning av et
spenningsforhold, både i historisk og nyere tid. Læstadianismen medførte blant annet en langt
mer human misjonering enn den forutgående, sentralstyrte. Dens grunnlegger, Lars Levi
Læstadius, var selv halvt same, og hadde derfor andre forestillinger om folket enn de norske
predikantene. Ved å oversette Bibelen til samisk, tillot han samene å bruke sitt eget språk. I en
artikkel fra 1979, hevdet Jåks å se at følelsen for det mytiske enda kunne ses i den
læstadianske ekstasen, og at salmesangen her egentlig var joik.38 Når korsformen mangler i
Runebommehammeren, er det nærliggende å tolke verket som en hyllest til ”de urgamle
mytiske følelser” Jåks viser til i artikkelen. Skulpturens store format agiterer det mytiske, men
med motivlikhetene og den enkle utførelsen, synes den her mer som en kommentar enn en
kritikk.
Med sin kunstneriske tolkning av en historisk artefakt, synes Iver Jåks å ha utforsket
sosiokulturelle spenninger, både mellom det norske og samiske samfunnet, og innad i den
samiske kulturen. I tema og utførelse kan Runebommehammeren ses som en kommentar til en
åndelig og kulturell undertrykkelse, både i fortid og til dels i verkets samtid. Referansene til
samisk mytologi gir et komplisert sett av betydningslag, disse kan ikke generaliseres til å
gjelde det samiske folket som sådan, og Runebommehammeren må derfor først og fremst ses
som en del av et kunstnerisk uttrykk, og et ledd i en personlig utforskning av egen identitet.
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2. Offerstøttene I (1978-96).
Offerstøttene I er en skulptur som skriver
seg fra samme periode som
Runebommehammeren. I tittelen gis
referansen til offersteder, og i bruken av
symboler viser verket til samisk
mytologi.39 Med det knyttes også denne
skulpturen opp mot et kompleks av
runebomme, -hammer, offersted og
noaidens rituale. En offerstøtte kan
beskrives som et treemne som fungerte
som stativ for dyrekjøtt. På nordsamisk
benevnes offerstøtten, eller treseiden, som
wærro-muora, men her har Iver Jåks valgt
en norsk tittel.40
Som en del av skulpturen inngår fire
forenklede fremstillinger av reinsdyr, sol,
rype og en runebommehammer. Disse er
en gjentakelse av fire av i alt seks former
som Iver Jåks utarbeidet
Figur 4: Offerstøttene I (1980).
Materialer: Furu, tre, lær. Mål 143 cm høy.

39

I samisk offerkult var offerstedet ofte knyttet til en spesiell naturformasjon, men kunne også være et vann, en
stein eller et oppsatt treemne. Den rituelle handlingen knyttet seg både til noaiden som åndelig leder og veiviser
for kollektivets interesser, og til offer av mer hverdagslig karakter, som å påstryke en stein fiskefett for
fiskelykke. Identifiseringen av offersteder har materielt sett vært knyttet til arkeologiske funn av dyrebein,
ringer, kors mv. Offeret anses som en like naturlig del av eldre samisk hverdagsliv som dets materielle sider. Se
Mebius 2003:142ff.
40
Det er flere tilgrensende benevnelser her, og jeg benytter begrepet slik det fremkommer hos Mebius 2003:
144. Under Iver Jåks arbeid med å illustrere Samisk-etnografisk avdeling ved Tromsø Museum
Universitetsmuseet (1967-1972), ble det bygd opp et offersted med autentiske treseider. Se Vorren 1972: 73.
Disse treseidene stammet fra et myrfunn på Kvaløya utenfor Tromsø på midten av 1960-tallet.
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til messingskulpturen Runebommens vesen (1977).41 Motivene kan sies å være
tredimensjonale tolkninger av runebommenes stiliserte figurfremstillinger. De lades da som
symboler, der solen refererer til samisk opphavsmyte, reinen til fruktbarhet,
runebommehammeren til noaidens ritualer og offerkult, og rypen som varsel og hjelper for
noaiden i transen.
I Offerstøttene I står de fire symbolene som på toppen av hver sin plint. Disse utgjør til
sammen et slag stativ, utført av listverk i tre. Plintene er festet sammen som i et kryss i
skulpturens midte. Med tittelens flertallsform, kan symbolene og plintene tolkes som
metaforer for fire offerstøtter. Den materielle og formmessige utførelsen refererer imidlertid
til en moderne og håndverksmessige sfære, og står slik i sterk kontrast til de lett, eller
ubearbeidede offerstøttene vi kjenner fra arkeologisk, etnografisk og religionsvitenskapelig
litteratur.42
Fra verkets midte stiger en rustikk, spisset trestav som er omtrent like lang som plintene.
Trestaven står i en uttrykksmessig kontrast til de maskinelt bearbeidede symbolske formene,
stativet og en kvadratisk sokkelplate. Med et høyere utgangspunkt rager staven klart over
symbolene. Den penetreres også av fire horntakker, som med stavens spisse ende, gir et
ekspressivt og noe aggressivt uttrykk. Trenagler og skinnreimer bidrar til å gi staven et kultisk
preg, som bryter ytterligere med de moderne trelistene og de stiliserte, myke formene. Verket
fremstiller dermed ikke fire, men fem ulike offerstøtter. Her utstilt som en syntese av gammel
og nyere kultur.
Verkets klare vertikale orientering gis både av trestaven og stativets høyde, og verkets
samlede og symmetriske form. Samtidig indikerer plasseringen av de symbolske formene en
bevegelse rundt midtstaven. Dette inntrykket skapes ved at formene er stilt slik at betrakteren
må bevege seg rundt verket for å få et inntrykk av hva de forestiller. I en relativt lav høyde
(om lag en meter), vekker den tenkte sirkulære bevegelsen assosiasjoner til en rituell dans.
Samtidig også til en zoetrope, da de likeartede formene gir inntrykk av å tilhøre samme
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Dette verket ble året etter montert på en stein og plassert på Vestre Aker Gravlund i Oslo som et minnesmerke
over den samiske kunstneren John A.Savio. En kopi er i dag en del av Pasvik folkehøgskoles kunstsamling. Se
Røst, Åsmund: u.å.: 8.
42
Her viser jeg blant annet til Ernst Mankers bøker.
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betydningsmessige sfære.43 Med det brytes skulpturens tilsynelatende statiske situasjon av en
dynamisk bevegelse, men uten at den forstyrrer skulpturens vertikalitet, og et preg av
opphøyelse.
Med tittelens henvisning til offerstøtter, ga Iver Jåks her som i Runebommehammeren
referanser til førkristen mytologi. Samtidig er det en blanding av nye og gamle materialer og
former som bryter, både med å se verket som en nytolkning av et eldre materiale, og å se det
som en rent symbolsk fremstilling. Den bærende strukturens materielle uttrykk, gir et bestemt
moment av utstilling. Dette er et argument som leder betraktningen i retning av å se
Offerstøttene I som en begrunnet estetisk utforskning, heller enn som et tilbedelsesobjekt. Det
ligger dermed et visst kommenterende og kritisk nivå i verket. Ved de ulike symbolene kan
verket sies å oppsummere ulike sider ved en type spiritualitet, der den personlige emosjonelle
opplevelsen står sentralt. Men i kunstverkets uttrykk inviteres betrakteren også til en kognitiv
behandling av et særskilt tema. Offerstøttene I uttrykker på den ene siden en naturromantisk
kraft i trestavens kultiske patina og dekor, men synes samtidig å motivere til en historisk
refleksjon i betrakterens samtid.
Ved å tolke staven som en historisk offerstøtte, gis en referanse til den tidlige samiske
kulturens kosmologiske verdensanskuelse. I en slik sammenheng er offerstøtten i seg selv et
symbol for sentral betydning, som en metafor for verdens midte. Et verk som har hatt flere
titler er Den lille seiden/Verdens midte/Seiden med luen og hjelperne (1984-2002). Her har
Iver Jåks påpekt en klar forbindelse mellom seiden som offersted og verdens midte som en
betydningsmessig sammenheng. Det mytiske menneskets tenkte ikke livet som en lineær
utvikling, men som å utfolde seg fra dette omdreiningspunktet av hellighet og orden.
I et slikt perspektiv fremtrer også noaidens rolle som åndelig leder og veiviser frem, ved hans
sentrale funksjon som medium for kommunikasjon mellom det hellige og det profane, kosmos
og kaos. I Offerstøttene I løper plintene sammen i midten slik at de bærer den kultiske
offerstaven. Med plintenes symmetriske plassering, etableres en kubisk rom mellom dem. Her
er det interessant å tolke skulpturens fire ”hjørner” som de fire himmelretninger, som da
møtes i verkets sentrale midte. Dette situerer trestaven som den egentlige offerstøtten, og de
43

Et optisk instrument som skaper illusjon av bevegelse. En rund kasse med bilder på innsiden. Bildene gir
illusjon av film når de ses gjennom åpninger i kassen mens den snurrer rundt. Med det oppfatter vi et narrativ og
relasjoner mellom bildene som i realiteten er statiske og atskilte.
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omkransende symbolske som sekundære, og mindre hellige i en kosmologisk forstand. I
kultur- og religionshistorisk litteratur, er ideen om en pæl eller offerstøtte forenelig med de
fire himmelretningers møte, fordi den blir et symbol for transendens mellom kosmos alle
ulike nivåer. Med det fremstår både noaidens rituale og offerstøtten som å oppsummere og
representere et helt univers.
Spørsmålet om hellighet og offer i Iver Jåks' kunst, kan slik knyttes til en type dynamisk
meningsproduksjon, heller enn til religiøs tilbedelse eller monoteismens hiearkiske
verdiorganisering. Kunstnerens behandling av offerstøtten gir dermed ikke tegn til nostalgi og
tap av posisjon eller trosgrunnlag. Selv om gevirtakkene i trestaven kan ses som en replikk til
de autentiske støttenes funksjon som stativ, gir kontrastene i skulpturens uttrykk også
spenninger som ikke er forenelig med en tolkning som et memento mori. Som en tenkt rituell
dans, kan symbolbruken i Offerstøttene I også tolkes som et uttrykk for en reflekterende
undersøkelse av verdier i et eldre tankegods, heller enn en ren utstilling av det arkaiske,
innhentet av det moderne.
Stativet i Offerstøttene I er identisk med modellen til den fire meter høye uteskulpturen
Offerhjell – seide – vindmannen (1983). 44 Med henvisning til den samiske vindguden, vises
det til et naturfenomen, som har avgjørende betydning for reindriften. Vindens retninger og
styrke styrer dyrenes trekk mot sommer – og vinterbeite. Dermed også de nomadiske samenes
liv. I Offerstøttene I er det knuter på skinnreimene som henger ned fra trestokken. I følge
samisk mytologi er en skinnreim med tre knuter sett som et redskap for å styre vinden.
Forestillingen om at samen kan påvirke været ved disse ritualene er beskrevet allerede av
Olaus Magnus (1555).45 Om Offerhjell – seide – vindmannen trekkes inn i tolkningen av
Offerstøttene I, impliseres skulpturens betydning å være knyttet til en av de vanligste
begrunnelsene for offer i den eldre samiske livsformen. Med en sterk midtre og vertikal akse,
gis ikke bare en følelse av opphøyelse, men også av en historisk sammenheng. Igjen ser vi at
kunstneren tematiserer en rituell situasjon, som både innebærer handlinger i historisk tid, men
også i et mytisk rom. Denne behandlingen peker samtidig mot at kunstneren så myter og
historie som del av en levende tradisjon.
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Henriksen: 1992. Her er det jeg har valgt å kalle et stativ forklart som modellen til det større verket, som var et
utsmykkingsoppdrag for Tana kommune (1983). I artikkelen oppgitt som Vearroluvvi – Sieidi – Bieggalmmai.
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Myte er et begrep som går igjen i Iver Jåks kunst, både i titler på verk, utstillinger og i
resepsjon og tolkninger av hans tredimensjonale kunst. I sin bok Myth and Meaning
sammenligner den franske etnografen Claude Lévi-Strauss myter med musikk.46 De
sammensatte betydningslagene hevdes her å kunne leses analogt til orkesternoter. Musikken
fremkommer som følge av helheten, og ikke ved å lese de enkelte instrumentenes noter. I
motsetning til en tolkningstradisjon basert på utvikling av konvensjoner for form og innhold,
vises det til at mytene spiller på mange nivåer i historien. Deres grunnleggende betydninger
kan ikke leses som en lineær utvikling, men i hopp og sprang, og i stadig nye sammenhenger.
Her er igjen mulig å referere til kosmologisk tid, der en horisontal orientering fordrer en
genealogisk utvikling eller historie. I dette tankegodset blir et evolusjonistisk perspektiv
uinteressant, da det vitale situeres i det sykliske, og ikke nødvendigvis i tidens uttrykk
beskrevet som det høyest fremdrevne.
Offerstøttene I innbyr til tolkning, ikke i en, men i flere retninger samtidig. Skulpturen viser
til et i tid gammelt rituelt fenomen, men også til sin egen virkelighet som moderne kunstverk.
Stativet som bærer alle de betydningsbærende enhetene er ikke naturens, men kunstnerens
eller håndverkerens verk. Dette elementet viser til intensjonen om utstilling.
Vi kan tolke Offerstøttene I som en opphøyelse av en kultisk praksis og livsanskuelse av
betydning for samisk selvforståelse. Men formspråket er også et argument for at samisk
historie og tradisjoner er av betydning for nyere samisk kunst. Runebommens vesen var laget
som et monument og en hyllest til den første anerkjente norske samiske kunstneren, John A.
Savio47 Her knyttes kunstneren til noaiden ved den symbolske og oppsummerende
presentasjonen av mytologiske størrelser og noaidens redskaper.
I minnesmerket er formenes konvekse side lagt ned mot steinen. Med referansen til
runebommens bakside som et hellig rom som kun noaiden hadde tilgang til, kan det også her
leses inn en nær relasjon til kunstneren. I en beskrivelse av Savios minnestein og skulpturen
Stille vender tanken (1996), uttaler kunsthistoriker Irene Snarby;
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Lévi-Strauss (1978) 1995: 45.
På oppdrag fra Sør-Varanger kommune. Minnesmerket ble avdekket på Iver Jåks' 50-årsdag, 25.10.72, på
Vestre Aker Gravlund i Oslo.
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”Skulpturene er gode eksempler på hvordan han [Iver Jåks] kombinerer urgammelt og
moderne billedspråk uten å blottlegge for mye av de gamle hemmeligheter”.48
Her viser Irene Snarby til runebommen, der symbolene og tegnenes mening ”var skjult for de
uinnvidde”49. I Offerstøttene I eksponeres både for- og baksiden av symbolene åpent og
løsrevet fra runebommen. Dette kan tolkes som en indikasjon på at den allmenne betrakteren
inviteres, og ikke utestenges fra betydningslag. Kanskje så ikke Iver Jåks så mye på den
gamle kunnskapen som hemmelig, som virkelig?
Ved å tematisere det åndelige og naturnære utfordrer Offerstøttene I betrakterens forestillinger
og forhold til tradisjonelt primitiviserende myter om samisk kunst. I kunstmuseets kontekst
virker det som om Iver Jåks utnytter et ikke-språklig rom for å vekke betrakterens bevissthet
om egen meningsdannelse. I det sammensatte uttrykket og meningslagene, peker skulpturen
forbi antagelser om en konservering av same- og runebommeikonografi.

Tolkninger av kunstverk er betinget av betrakterens ståsted, både i holdninger og i historisk
tid. I forhold til Iver Jåks kunst som en del av en kulturell minoritetskultur synes dette særlig
aktuelt. Den amerikanske kunstteoretikeren Hal Foster hevder at våre posisjoner bestemmes
både av dagens kontekst, og av vår forståelse av historien slik vi beskriver den (”our framings
of the past depend on our positions in the present and that these positions are defined through
suchs framings”)50. Foster ser en ideell situasjon som en harmonisering mellom et historisk
perspektiv (som aksepterer tradisjonen som en nødvendig forutsetning, både for våre
handlinger og vår forståelse av fortid, nåtid og fremtid), og et sosialt perspektiv (som ser
virkeligheten her og nå som avgjørende). I den kunsthistoriske tradisjonen har utvikling stått
sentralt. Med Jåks tematiseringer i Offerstøttene I, kan vi kanskje si at våre holdninger til det
forgangne som ikke-kunst, eller ikke så utviklet kunst, og det nåtidige som høy kunst
utfordres.
Hos Jåks synes momenter fra en kultisk praksis å utvikles til kunstnerisk praksis. I et intervju
med kunsthistoriker Per Boym uttaler Jåks at de gamle sakrale skulpturene ”er bakgrunnen for
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at jeg lager skulpturene mine sånn som jeg gjør”51. På spørsmål om skulpturene prøver å
gjenvinne historie svarer kunstneren at ”Det er et behov hos meg. Å få uttrykt meg på en måte
som er essensen av å bearbeide et materiale.”52. Offerstøttene I er ikke det beste eksempelet på
den særegne materialholdningen vi ser i hans senere verk, som for eksempel i Vandrende
seide (1996). I Offerstøttene I handler det kanskje ikke så mye om essensen ved å bearbeide et
naturmateriale, som å reflektere over samtidens historieforståelse.

3. Vandrende seide (1996).
Det verket som kan sies å vise størst morfologisk likhet til de opprinnelige steinseidene er
Vandrende seide.53 Sieidi er det nordsamiske navnet for et naturlig formet tilbedelsesobjekt av
stein, men begrepet kan sannsynligvis forstås bredere.54 Og som i de fleste av Iver Jåks titler,
viser også dette verket at kunstneren har valgt å bruke en fornorsket betegnelse; seide.55
Vandrende seide er sammensatt av to større
og tre mindre natursteiner, samt en liten bit
oransjefarget glass. Elementene hviler på
en plate av sotfarget glass. I resepsjonen av
Iver Jåks skulpturer har det ofte vært
referert til kunstnerens bruk av
naturmaterialer. I Vandrende seide kan
steinenes naturlige og ulike karakterer av
masse, struktur og de individuelle
elementenes tekstur i første omgang sies å
uttrykke en usentimental forståelse av et

Figur 5 : Vandrende seide. 1996. Materialer og mål: Stein: ca. 15x15x26 cm. Glass: ca. 40x40x1 cm.
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råmateriale. Steinen bærer ikke tegn på kunstnerisk bearbeiding, og kan på den måten
vurderes som råe, nedbrutt til objekter i håndterbare størrelser som følge av naturlige
prosesser. Samtidig kan det også hevdes at verket er en meditasjon over naturens skaperkraft.
Mot slutten av 1960-tallet oppfordret den italienske kritikeren Germano Celants til en
ukonvensjonell tilnærming til det som da ble ansett som nye kunstneriske materialer:
” Animals, vegetables and minerals take part in the world of art. The artist feels
attracted by their physical, chemical and biological possibilities, and he begins again
to feel the need to make things of the world, not only as animated beings.”56
I sin beskrivelse av Arte Povera som antiform, konsept og en kunst basert på råmaterialer,
argumenterte kritikeren for å bringe naturens materialer og prosesser inn i kunsten.57 Denne
vendingen var både kunstnerisk og politisk motivert, og må ses som en motbevegelse mot den
samtidige amerikanske formalismens dominerende posisjon. Den materialfilosofiske
innfallsvinkelen kan her sies å ha vært en søken bort fra verket som kommunikasjon av
tradisjonelle kunstneriske sjanger- og formkonvensjoner.
I noen tilfeller har kritikere referert til Iver Jåks' skulpturer som en form for ”naturens
readymades”. Dette impliserer at natur bringes inn i en kunstinstitusjonell kontekst som natur,
og ikke som råmateriale. Den estetiserende handlingen av utvelgelse og sammenstilling,
bryter da med en tradisjonell form for formgivning av et materiale. På den ene siden kan
Vandrende seide settes i en slik sammenheng, ved at spor etter kunstneren ikke fremkommer i
det ”lave” materialet. På den andre siden gir den additive oppbygningen en enhetlig form,
som på den estetiserende glassplinten viser en nokså tradisjonell holdning til kunstverket som
form og innhold. Med tittelens seide pekes det i retning av et bestemt kulturelt fenomen, men
verket reiser spørsmål om kulturens ”inntreden” som kunstverk.
Seidens sted var opprinnelig i et naturlandskap, som arkeolog Audhild Schanche har
beskrevet som magisk og mytisk.58 Naturen tolkes her som et samisk kulturlandskap, både
ved de spor mennesker har satt ved å leve i det, og i kraft av de mytene om hellighet og
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animisme som har blitt knyttet til landskapsformene. En viktig kilde til kartleggingen av
mytiske og magiske områder er samiske stedsnavn og den muntlige tradisjonen. Slik kan både
den kulturelle sfæren, eller funnstedet, og den formen Iver Jåks ga skulpturen, knyttes til en
historisk kontekst, som materielle og immaterielle, - og for de innvidde, opplevelsesmessig
virkelige størrelser.
Som funn og i denne konteksten, kan elementene i Vandrende seide relateres til den
deterministiske tendensen som preget mange av de tidlige franske surrealistenes bruk av objet
trouvé . Et eksempel på ideen om det før-eksisterende, eller før-bevisste kan for eksempel ses
videreført hos den franske skulptøren Germaine Richier, som fra 1945 benyttet elementer
hentet direkte fra naturen. Med tregreiner og løv, skapte hun figurer som ga assosiasjoner
både til mennesket og til treguder.59 Jåks bruk av stein synes både å bringe inn et aspekt av
myte, og historie.
Med henvisning til seidene i Ernst Mankers bok Samefolkets konst, kan Vandrende seide ses
som en replikk til det etnografiske materialet. De fleste bildene i boken er tatt ved Nordiska
Museet i Stockholm, men det naturgitte og biomorfe uttrykket er det samme som i
steinseidene i Ájjte svensk fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Det er overveiende sannsynlig
at Iver Jåks har sett og studert disse under sine opphold som gjestelærer ved Samernas
Folkehøyskole i Jokkmokk.60 Manker kan ses som den som innfører ”skulptur” som et begrep
i en samisk sammenheng. Selv om den etnografiske innfallsvinkelen kan synes problematisk i
en kunsthistorisk sammenheng, er det åpenbart at dette materialet fikk betydning for Jåks'
kunstneriske produksjon.
I et intervju med kunsthistoriker Per Boym (1988), beskrev Iver Jåks de gamle sakrale
skulpturene som å ha hatt stor betydning for uttrykket i hans egne skulpturer;
”..de gamle skulpturene i stein eller tre. De er bakgrunnen for at jeg lager skulpturene
mine sånn som jeg gjør. Jeg bestreber meg på å få det hele så enkelt, så liketil som
mulig. Sånn som de gamle seidene. De var svært lite bearbeidet.”61
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I Vandrende seide synes denne filosofien helt avgjørende for det enkle, naturnære uttrykket.
På spørsmål fra kunsthistorikeren om skulpturene var et forsøk på å gjenvinne historie, viste
kunstneren til sin kunstneriske innfallsvinkel;
”Det er et behov hos meg, å få uttrykt meg på en måte som er essensen av å bearbeide
et materiale. Ethvert materiale har sine egenskaper.”62
På samme måte som i de historiske seidene, synes
den formale enkelheten i Iver Jåks skulptur nettopp å
vektlegge materialets
uttrykkskraft. Her refereres det ikke til tendenser i
europeisk skulptur, men til en formal utforskning
basert på en kulturell og historisk interesse.

Figur 6: Sieidi. (1972). Materialer og mål: Kleberstein: ca.
20x15x35cm. Edeltre: ca 25x25x4,5.cm.

Ved å sammenligne med en tidligere steinskulptur, er det lett å se hvordan denne
materialfilosofien utviklet seg fra tvungen form, til et friere uttrykk. I steinskulpturen Sieidi
(1972) er det arbeidet med samme tematikk og i tilnærmet samme format, men det formale
uttrykket fremstår med en helt annen karakter. I Sieidi (1972) viser formen ingen umiddelbar
tilknytning til det etnografiske materialet. Steinen bærer spor etter kunstnerens hånd, både i
utformingen og teksturen. Den materielle situasjonen kan enkelt føyes inn under en
tradisjonell definisjon av skulpturen, der en tilhugget stein er satt på en plint og en høy sokkel,
signert og datert.
I motsetning til Vandrende seide, er det nærliggende å tolke Sieidi innenfor en modernistisk
tradisjon av formforenkling og abstrahering. Med vekslingen mellom det konkave og
konvekse vekkes assosiasjoner til formspråket i noen av 1930-tallets skulpturer, som hos den
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britiske kunstneren Henry Moore. I spillet mellom lyst og mørkt, kan forsiden til Sieidi
muligens antyde visse figurative elementer. Fra den tradisjonelle skulpturens mål om å
fremstille mennesket i det ytre, ga mellomkrigstidens brudd med det figurative en ny mulighet
til å uttrykke følelser, tanker og intuitive fornemmelser uten disse formmessige
konvensjonene. I Sieidi ser vi kanskje en tilgrensende holdning, både i abstraksjon og
formforenkling, og i en tematisering av menneskers indre liv. Men der Moores skulpturer kan
sies å uttrykke ideer om en universell og stabil menneskelig natur, synes Jåks skulpturer å
rette seg mot en spesifikt samisk identitet i endring.
I ulike kilder refereres seidens betydning ikke til steinen som sådan, men til brukernes
oppfatning av representasjon av hellighet. Seiden kan tolkes som et åndelig sentrum, i tråd
med religionshistorikeren Mircea Eliades bruk av begrepet hierofani (et sted der det hellige
viser seg).63 I den kosmologiske strukturen som mytologier (for eksempel den samiske) kan
tenkes gjennom, er møtestedet mellom det profane og det hellige helt sentralt. I kunsthistorien
kjenner vi dette symbolske stedet for transendens i ulike fremstillinger av axis mundi. Her
mener jeg den rumensk-franske kunstneren Constantin Brancusis’ Endless Column (1937) kan
være et eksempel. I en rytmisk bevegelse skaper den svært høye søylen en illusjon av
forbindelse mellom jorden og himmelen. Også Brancusi trakk veksler på sin kulturelle
bakgrunn ved bruken av rumenske motiver og mytologi.64
I likhet med tolkningene av Runebommehammeren og Offerstøttene I, mener jeg at Vandrende
seide, i likhet med tematiseringen av komplekset noaide, runebomme, runebommehammer og
seide, kan tolkes som et uttrykk for axis mundi. Iver Jåks' uttalelse om enkelhet og bruken av
naturmaterialer kan da også sies å reflektere over en eksistensiell sammenheng.
I et kulturhistorisk perspektiv representerer steinseidene en type gjenstandsmessig overlevelse
etter tvangskristningens ikonoklasme. De beskrivelsene man kjenner til bærer preg av
misjonærenes tolkninger av offerstedet som tegn på kjetteri og avgudsdyrkelse. Den svenske
religionshistorikeren Hans Mebius viser i sin bok Bissie (hellig), til den svenske presten J.
Tornæus beskrivelse av steinseidenes utforming som ”..av ingen skapnad eller Figur varit,
hwarken medh händer eller af Naturen giorda.”65. I Iver Jåks skulptur oppstår imidlertid en
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motsatt situasjon, der uttrykket kan beskrives som resultat av et samarbeid mellom naturens
krefter og kunstnerens estetiske handling. Ved å konstruere en seide og med en additiv
teknikk, bryter kunstneren med logikken i det opprinnelige fenomenets naturgitte form. Dette
opphever også identifiseringen av dens opprinnelige funksjon som en del av en tradisjon, der
naturkrefter, og ikke den humanistiske tradisjonens ideal om individet, sto sentralt.66 Med
status som kunstverk blir Vandrende seide noe nytt i forhold til det hellige stedet.
Her er det lett å se Vandrende seide som et uttrykk for et nostalgisk memento mori for en tapt
kollektiv virkelighet. Men kan Iver Jåks seide sies å kommentere skjebnen til de opprinnelige
artefaktene, blant annet slik de står utstilt i det kulturhistoriske museet Ájjte? Kunstneren
uttalte en frykt for at samisk kultur og kunst skulle ende opp som museumsobjekter.67 I 1998
reflekterer Jørgen Lund over en slik sammenheng;
”Museumsobjektets og verkets opprinnelige sårflate ser […] ut til å svulme frem mot
en klinisk bakgrunn, som […] det urgamles sylskarpe konturer”68.
Her kommenterer kuratoren den gamle naturbaserte kulturen og den nåtidige institusjonelle
situasjonen som verkets to ulike virkelighetstilstander. Ved referansene til hellighet i en
tidligere virkelighet, kan Iver Jåks' skulptur i tråd med Jørgen Lunds refleksjoner, uttrykke
tapet av seidens betydning som kulturell erfaring. I kunstmuseet er seiden blitt objekt,
fullstendig integrert i institusjonens materielle og begrepsmessige språk. Med ”sårflate” synes
Lund å tillegge tolkningen et patos, som både bekreftes og avkreftes i den videre teksten som
et situasjon av tapt virkelighet.
I Vandrende seide kan ideen om virkelighet både innebære et konkret, empirisk her og nå, og
metaforiske og mytiske betydningslag. Vi har sett skulpturens materielle situasjon som å bestå
av naturstein, men de hviler samtidig på en kvadratisk, sotfarget glassplate. Utførelsen av
glasset ble bestemt og bestilt av kunstneren selv, som på 1990-tallet benyttet denne typen
”plint” i en rekke verk.69 Ved effekten av speiling, kan glassflaten i Vandrende seide sies å
utfordre vår forståelse av skulpturen som avgrenset til ett objekt. Ved den lave plasseringen
vil betrakteren på nært hold se en klar avbildning i det mørke glasset. Spillet mellom de lyse
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steinene, slagskyggen og avspeilingen, visualiserer Vandrende seide på flere nivåer. Både
som positiv, massiv form og som et todimensjonalt bilde som gir en illusjon av dybde. Med
blikkets mediering mellom det to- og tredimensjonale, oppnås en slags utsettelse av ideen om
det tilstedeværende, også i de positive formene. Glasset kan slik sies å tillegge steinmaterialet
en ny dimensjon, som gir allusjoner til mytisk tid.
Vandrende seide tolkes dermed ikke bare som en vandring fra naturen til en urban kultur, men
også mellom det konkrete og mytiske. Den tvetydige situasjonen innbyr til refleksjoner
verdivurdering over tid og rom, virkelig og mytisk. Dermed stilles det også spørsmål til hvilke
forestillinger som aktiveres i tolkningen av skulpturens henvisning til et samisk hellig sted.
Kanskje kan vi tillegge dette som en intensjon hos den samiske kunstneren.
Bruken av det rene, kvadratiske glasset som estetisk strategi, henviser til tradisjonelle
oppfatninger av rasjonalitet, men også til moderne kultur. Som et strukturerende element ses
dette også i Runebommehammerens fire stokker, og sokkelplaten i Offerstøttene I. Med
bruken av naturstein og et relativt lite format, virker glassplinten i Vandrende seide også til å
definere kunstverket, da materialene isolert sett ikke så lett lar seg identifisere som kunst.
En annen effekt av glasset er at skulpturen speiles ”ned” i monteren. Her kan vi si at verket
kommenterer monterens rolle som kunstinstitusjonens redskap. Der seiden var en markering i
naturen, markerer skulpturen sitt sted i museet. Vandrende seide kan da sies å kreve et
institusjonelt rom, ut over den kubiske glassmonterens sfære. Et slikt tankeeksperiment kan
ses som en motstrategi til forestillingen om den samiske kunstnerens verk som et memento
mori, og hentydninger om verket som et ”gissel” i ” det vestlige museets rom.
Tolkningen av Vandrende seide kan problematisere kunstmuseets strategier i møtet med en
kulturell minoritets kunst. Hvilke diskurser som engasjeres vil bero på ulike aktørers
innfallsvinkler. Hos Jørgen Lund argumenteres det for å se Iver Jåks' skulpturer som ladet
med dypt innhold, som også gjør verkene sårbare for primitiviserende tolkninger. Samtidig
ses de som ”rene”, lekende formalestetiske utforskninger. Vandrende seide reiser interessante
formale problemstillinger ved måten natursteinene er brukt som de er funnet. Men det samme
materialet kan også tolkes som å peke direkte til en mytologisk verdensanskuelse. Med det
både tap og betydning i forhold til spørsmål om kunst og identitet i kunstnerens samtid.
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4. Smilende dager, Nikkæ (1981-97).70
Smilende dager, Nikkæ er kanskje den materielt sett mest varierte av Iver Jåks installasjoner.
Verkets hovedmomenter er en om lag tre meter lang, rødmalt bjelke og et stort stykke
tømmer. På, i og rundt disse er det satt inn en rekke objekter, tau, skinnreimer og deler av
reinsdyrgevir. Tidfestingen av verket viser at den materielle situasjonen har endret seg en
rekke ganger.71 Det er usikkert om antallet momenter har vært det samme, men sett i forhold
til andre verk, er det sannsynlig å anta at kunstneren har lagt til, og kanskje trukket fra ting
underveis. I noen utstillinger har det store tømmerstykket blitt satt på høykant, i andre har det
blitt lagt mot gulvet. At det bærer den bredeste enden av bjelken, synes å være det mest stabile
forholdet i en installasjon, som ellers kan beskrives som å ha vært i en prosess av stadige
endring.
En viktig årsak til installasjonens ulike uttrykk har vært kunstnerens oppfordring til de ulike
utstillingsansvarlige om å sette verket opp uten hans instruksjoner.72 Denne noe uvanlige
kunstneriske holdningen gjenspeiles også i utstillingen av andre verk, som installasjonen Det
er, er det? (1997). Sistnevnte var en del av Riksutstillingers turne i 1999, og må slik antas å ha
vært satt opp på en rekke ulike måter.73 Her ble også publikum invitert til å delta. I Smilende
dager, Nikkæ gjør likevel hovedelementenes formater til at verkets hovedform og utstrekning
beholdes noen lunde likt. Med den romlige utstrekningen er dette et tidlig eksempel på at Jåks
tredimensjonale kunst også beveget seg ned fra plinten eller monteren.74
Aspektet av endring og prosess fremkommer på flere måter, både som gjenbruk av materialer,
objekter og titler, og i materialenes forgjengelige karakterer. Oppsprekking, avskalling og løse
sammenstillinger kan sies å være et typisk trekk ved en del av Iver Jåks' tredimensjonale
kunst. Dette har fremkommet direkte ved hans kunstneriske teknikker, og som et indirekte,
men ofte intendert resultat av utstillingsaktiviteten. Et eksempel på en endret verksstatus er
Vandrende seide. I et bilde fra kunstnerens atelier i 2002, er denne skulpturen sentrert i
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midten av den store installasjonen Var – er (2002).75 Vandrende seide ble samme året kjøpt
inn til Universitetet i Tromsø som et selvstendig verk. Et annet eksempel er miniatyren
Hvorfor? (1996), som vil bli behandlet senere i oppgaven. I Universitetet i Tromsøs eie er den
stilt ut som en samling av tre momenter; en rull av bark, en skinnreim og en nagle. Da verket
var utstilt i Museet for samtidskunst vinteren 1998-99, inngikk ikke trenaglen.76

Figur 7: Smilende dager, Nikkæ. (1981-97). Materialer: Tre, horn, skinn, lær, tau. Varierende mål.
Hovedmomenter: ca. 105x280x50 cm.

Mange av elementene i Smilende dager, Nikkæ kan ses som fragmenter av tidligere
gjenstander eller bruksområder. I følge kunstneren var bjelken en del av en båtripe, og
tømmerbordene del av en vegg i et gammelt hus.77 Tegnene på slitasje og erosjon gir
henvisninger til et opphav i det hverdagslige, men i kunstverket blir patinering, farger, former
og tekstur estetiske elementer. Hovedelementene er tydelig bearbeidet av kunstneren.
Tømmeret som bærer bjelken, er påsatt gjenstander og dekorert på ulike vis. Bjelken er delt på
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langs og stivet av med tre stag og bundet sammen med et tau. I en rytmisk bevegelse er store
trenagler i ulike utførelser satt ned i sprekken, tilsynelatende som kiler.
Det paradoksale i at bjelken både deles og holdes sammen, vises også i at trenaglen, som
normalt holder ting sammen, her fungerer som kile. Dette momentet aksentueres i Offerstøtte
II (1996) slik den ble vist på Museet for samtidskunst i 1998-99.78 I Smilende dager, Nikkæ
kan naglene kan imidlertid sies å være estetiske, kunstneriske momenter, heller enn å vise til
funksjonalitet i henhold til en allmenn håndverkstradisjon. Prinsipper for sammenføyning
brytes også av tau og skinnreimer, som er surret løst og tilfeldig. Dette er også et trekk ved det
mindre verket Hva for noe?(1994-96).79 En om lag en meter høy trestokk bærer spor etter rød
maling, men er ellers ikke bearbeidet eller relatert til de øvrige elementene ut over den nære
plasseringen. Installasjonens materielle situasjon preges dermed av paradokser og sprang,
heller enn organisk enhet.
Sammenstilling av løse elementer, reiser et tolkningsmessig problem. Installasjonen synes å
motsette seg en lesning som helhet, både ved den vilkårlige sammenstillingen og bruken av
fragmenter fra det virkelige liv. Med litteraturteoretiker Peter Bürger kan vi kanskje beskrive
effekten slik; ”De henviser ikke lenger til virkeligheten som tegn, de er virkeligheten”80. Her
vises det til de tidlige kubistenes kollasjer, der stykker av kurvfletting, aviser eller andre
fragmenter fra dagliglivet ble integrert som deler av et bilde. Ved å gi slipp på det subjektive
elementet i å formgi et materiale, brøt disse kunstnerne med konvensjonen om bildets enhet. I
Smilende dager, Nikkæ fremvises en rekke slike virkelighetsfragmenter. Med de mange
momentene, er installasjonen som en sammensetning av mange små fortellinger, der
relasjonene mellom dem forskyves med betrakterens fokus og med verkets egne endringer.
I Smilende dager, Nikkæ kan tittelen tenkes å gi verket et biografisk tilsnitt. Iver Jåks hadde
et nært forhold til sin yngste bror, Nils, som døde i 1982.81 Selv om installasjonens første
datering er 1981, kan tittelen antyde et kjælenavn og en personlig dedikering. Nils skaffet
materialer og objekter som kunstneren selv ikke kunne samle på grunn av sitt handicap.82
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Dette var ikke bare en hjelp til innsamling. Det lå også en viss føring i materialer som gaver,
ved at giveren satte merker i dem som Jåks så måtte tolke betydningen av, både personlig og
estetisk.83 Da installasjonen ble kjøpt inn av Samisk kulturråd i 1997, var det sannsynligvis
det verket som har fulgt kunstneren lengst. Installasjonens tittel antyder et narrativ, men
verkets materielle situasjon peker likevel ikke på en leseretning. Her kan vi minnes Claude
Lévi-Strauss lesning av myter som musikk, der delene samlet gir verket mening. Med de ulike
objektene, tittelens hentydninger om tidsforløp og et egennavn, men og ved de påpekte
endringsprosessene, kan verkets intensjon tolkes som fortellingen om en personlig relasjon
I Smilende dager, Nikkæ varierer elementene fra en naturlig patinert trestokk, til det utsøkt
håndverksmessige i den ornamenterte lassoringen. Det kan tenkes at Jåks selv tilvirket
bruksgjenstandene i kraft av sin kompetanse som duojar84. Det samme gjelder en rekke
trenagler, flettede skinnreimer og en viss ornamentering ved tradisjonelt trekantstikk i
tømmerstykket. Det håndverksmessige vises også i innfellingen av små og store trenagler, der
noen har en støttende funksjon, mens andre må oppfattes som rent dekorative eller estetiske
elementer. Jåks ferdigheter og kunnskaper om duodji, kan dermed sies å ha satt sitt preg på
installasjonens detaljer.
I Maja Dunfjelds bok Tjaalehtjimmie. Form og innhold i sørsamisk ornamentikk beskrives en
rekke betydningslag i ornamenteringen av ulike bruksgjenstander.85 En slik utsmykning kan
generelt sies å bygge på kulturelt betingede kunnskaper om materialer, former, teknikker og
symbolforståelse. Med traderingen av det Dunfjeld kaller materielle og immateriell (tanke,
relasjon, åndelighet) kunnskaper, tillegger hun duodji en særlig rolle som kulturbærende
praksis. Ved mønstervariasjoner kan en gjenstand også knyttes til en eier. Dette peker mot en
mulig personlig binding i Smilende dager, Nikkæs lassoring, som er tydelig patinert etter bruk.
De to andre bruksgjenstandene, - en trekopp og en hornskje, bærer imidlertid ingen slike tegn,
og kan dermed tolkes som alminnelige salgsvarer, uferdige eller upersonlige objekter. Om
lassoringen gir et visst transparent preg, er det vanskeligere å lese koppen og skjeen i en
retning av autentisitet.
Med innføringen av objekter i installasjonen, ser vi at kunstneren både beveger seg på et
potensielt autentisk og et generelt plan. Fra kunsthistorien kjenner vi Marcel Duchamps
83
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presentasjon av hverdagslige objekter som et vendepunkt i oppfatningen av kunstverket som
representasjon. Dette initierte et brudd med en skulpturtradisjon basert på formidling av
sannhet og borgerlige verdier. Hos Jåks ser vi et spill mellom objekter og lave materialer som
tidligere har hatt fungert i høyst ulike sammenhenger, i en virkelighet forut for kunstverket.
Det hverdagslige utgår både fra næring (bjelke/båtripe, reinsdyrgevirer), bolig (tømmevegg),
håndverkstradisjon (nagler, bruksgjenstander, ornament) og natur (trestokk). Med det førte
Jåks livets alle sider inn i kunsten, i tråd med samtidskunstens interesse i hverdagen.
Installasjonen er også en kommentar til den kunstneriske prosessen. Marcel Duchamps bruk
av readymades ble i 1973 kritisert av den amerikanske kunstneren Robert Smithson for å være
en kunstnerisk strategi som forherliget det produserte objektets mekaniske preg.86 I Smilende
dager, Nikkæ ser vi at de ulike
elementene både kan være funnet
og tilvirket av kunstneren. Hos Iver
Jåks kombineres det
håndverksmessige og det funne
objektet på en måte som både er
tradisjonelt formgivende, og
vilkårlig.
Både i antall elementer og i
endringspotensialet ligger en
referensiell pluralisme, som i effekt
motvirker én leseretning og ett
narrativ. Da Gottfried Lessing sent
på 1700-tallet arbeidet for å trekke
grenser mellom de ulike
kunstmediene, definerte han
skulpturens klassiske ideal som et
statisk objekt som burde kunne
persiperes i et blikk.87
Figur 8: Smilende dager, Nikkæ. Detalj.
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Den amerikanske kunstteoretikeren Rosalind Krauss har kritisert Lessing for at hans
ekskludering av skulpturens temporale dimensjon begrenser tolkningsmulighetene.
Relasjonene mellom momenter blir hos Krauss som en logisk erfaring av sekvens. Med
erkjennelsen av ”time passed and time arrested”88 åpnes skulpturbegrepet som å dekke
situasjoner utenfor ideen om det organiske, enhetlige verket. I Smilende dager, Nikkæ må
betrakteren bevege seg rundt et verk med mange detaljer, men må også forholde seg til
endringer i den materielle situasjonen. Installasjonen motsetter seg tolkning som én fortelling
eller én intensjon. Samlet kan det likevel representere øyeblikksbilder på levd liv. Her har
både kunstnerens og kuratorenes medvirkning medført at Smilende dager, Nikkæ uttrykker
tidens endringskraft, både i historier, tradisjoner og som materiell nedbrytning.

5. Fire miniatyrer: Liten háldi (1992-96), Hvorfor? (1996-2002),
Var – er? (1999), Tallet er ellve! (1999)
Iver Jåks kunstnerskap preges på 1990-tallet av en rekke småskulpturer og miniatyrer. De
ovennevnte titlene representerer fire av hans miniatyrer. Som en del av utsmykkingen av Hus
5 i Teorifagbygget ved Universitetet i Tromsø, er verkene plassert i likeartede trekassetter,
integrert i en rød teglsteinsvegg i et vrimleområde nært bygningens nordvestre inngang. Hver
kassett er om lag 40 x 40 x 40 cm stor, der alle fire er utstyrt med hver sin spotlight og
pleksiglassvindu. Den noe anonyme plasseringen er et resultat av et samarbeid mellom
utsmykkingskomiteen og arkitektene. I følge utsmykkingskomiteens kunstneriske leder, Søren
Ubisch, ønsket Iver Jåks en presentasjon der betrakteren fikk en mer direkte tilgang til
verkene. 89 Dagens plassering kan slik sies å reflektere eierens behov for å bevare verkene.
De fire miniatyrene har flere likhetstrekk. Materialer som fiske- og dyrebein, jerntre, bark og
lær kan i en kunsthistorisk sammenheng karakteriseres som ”lave”. I format varierer de fra
noen millimeters tykkelse til om lag fire centimeters lengde og høyde. I tillegg kommer en litt
lengre skinnreim med to knuter og en splittet ende. Her er de små elementene lagt eller satt
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39

løst på kvadratiske plinter av sotfarget glass som er om lag 20 x 20 x 1 centimeter store. Med
unntak av spor etter rød maling på skinnreimen, preges verkene av materialenes naturlige
farge og patina. Teksturene varierer i henhold til materialene, fra et ru stykke saget tre, via fire
stykker av lett bearbeidet jerntre, og til glatte stykker av bearbeidet eller ubehandlet horn og
bein. Jerntre er betegnelsen på en saktevoksende, tett og hard tresort, der kvaliteten gjør den
egnet til arbeider i små formater.90 Denne tresorten er representert i tre av verkene.
Trestykkene er ikke gitt form ut over å være kuttet i lengderetningen.
Med unntak av Liten háldi, gir formatet og materialenes karakterer et inntrykk av at
miniatyrene er sammensatt av funne elementer. Samtidig peker en trenagle, den knytte og
delvis malte skinnreimen, et renset fiskekjevebein og et saget trestykke, til en forutgående
behandling. Den kunstneriske handlingen innebærer slik både bearbeiding av materialer,
utvelgelse av funne objekter og sammenstilling av elementer.
Utformingen av skålen kan sies å vise til Iver Jåks utdanning som sølvsmed og duojar. Harde
materialer, små formater og en håndverksmessig dyktighet kjennetegner begge disse
fagområdene. Jåks arbeidet både med sølv og hardduodji (horn og tre) på 1960-tallet. I
utførelsen av Liten háldi og en liten trenagle i Hvorfor?,
men også i den nennsomme behandlingen av de øvrige
materialene, gis referanser til hans håndverksmessige
interesse.
Iver Jåks fremhevet gjentatte ganger duodjiens betydning
som grunnlag for samisk kunst. Dette fremkommer blant
annet i Utredning om samisk kunsthåndverks- og
kunsthøyskole, der medlemmene i utvalget beskrev
håndverkets betydning for den samiske
kunstutdanningen;

Figur 9: Liten háldi. (1992-96). Materialer og mål:
Horn: ca.2x1,5x2 cm. Jerntre: ca.1,5x2x1 cm.
Glass: ca.17x17x1.
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I teksten brukes ”jerntre” fordi dette er oppgitt i utstillingslister mv. Det er likevel grunn til å anta at det her
egentlig er snakk om malmfuru, et hardt og saktevoksende tre som vokser i Nord-Norge.
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”Flere av de eldre kunstnerne var flinke håndverkere allerede da de forlot
sameområdene. De har fremdeles folkekulturens bakgrunn, en skatt som er svært
viktig, og som må bevares. Den samiske kunsthåndverks- og kunsthøyskolen må
derfor bygges på håndverksarven i det samiske miljø.”91
Sitatet synes å beskrive Iver Jåks egen utdanningsvei, og en nokså tradisjonell holdning til
kunstutdanningen. Likevel uttalte Jåks at samisk form- og materialtradisjon ikke var
interessant for sin egen del, men for det det hadde å tilføre hans kunst.92 I miniatyrene er det
først og fremst formatet som viser til Jåks' fortid som duojar.
Med miniatyrene kan vi kanskje snakke om en utvikling innenfor kunstnerens egen
materialfilosofi. Bruken av naturmaterialer fører i det lille formatet til en ytterligere formal
forenkling. Et moment er at hans tidligere bruk av reinsdyrhorn og skinnreimer er redusert til
fragmenter. Et annet er trenaglen, som i Hvorfor? er satt inn som et selvstendig objekt. Dette
er et motiv som gjentas i store deler av Iver Jåks kunstnerskap. Allerede i oppbygningen av

Figur 10: Hvorfor? (1996-02). Materialer og mål: Tre: ca. 2x2x4 cm. Never: ca. 1x1x4 cm. Lær: ca.
15x0,5x0,5 cm. Glass: ca. 20x20x1 cm.
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faste utstillingen i det kulturhistoriske museet i Karasjoks, er trenaglen tilstede, både som
bærende struktur og dekor. I den monumentale Runebommehammeren bidrar et stort antall
trenagler i avtagende formater til et ytterligere inntrykk av høyde.93 I installasjonen Smilende
dager, Nikkæ gir en varierende grad av utforming en påpekning av prosess. I miniatyren
Hvorfor? hviler naglen med hodet mot glasset slik at den delen som skal slås inn i trestykker
peker mot betrakteren. I motsetning til de grovformede, falliske naglene i andre verk, er denne
naglen klar for bruk.
Motsetninger mellom skjørt og sterkt synes å være et tema i miniatyrene. I Var – er? er en
liten flis limt vilkårlig på et stykke saget tre. flisen i Var – er? I denne sammenhengen
fremstår den lille flisen som mer hel, og kanskje sterkere, enn det større rue trestykket som
klart eksponerer at det har fått fibrene saget over. Ved at det er stilt opp slik at det synes på
kanten til å vippe, er det som det påpekes at den har mistet sin stabilitet og styrke. Her kan det
tenkes at Iver Jåks' negative holdning til maskinering av materialer kommenteres. Vi vet at
han foretrakk kniven og øksen, redskaper som han gjerne tilvirket selv. I tillegg benyttet han
seg også av varme, kulde og banketeknikk for å forme treet. Denne fremgangsmåten er av
kunstneren referert som traderte kunnskaper fra far til sønn.94 I miniatyrene er teknikkene ført
over i et format som gir detaljene paradoksale effekter.
Iver Jåks kunstnerskap
kjennetegnes generelt av
en særegen materiell- og
teknisk innfallsvinkel, der
både formale og
symbolske muligheter i
materialene ble utforsket.

Figur 11: Var – er? (1999).
Materialer og mål: Jerntre: ca. 2x1x2 cm. Tre: ca. 4x0,5x2 cm. Fiskekjevebein: ca. 7x4x3 cm. Glass: ca.
20x20x1 cm.
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I skulpturene fremheves eller beholdes ofte materialenes karakterer likevel naturlig. Jåks
syntes nærmest å la formspørsmålet i bero, slik at uttrykket ble konstituert av materialenes
tekstur og skjøre relasjoner. Form ses slik ofte som et spørsmål om momentenes individuelle
former, heller enn helhetlig skulpturell form. Ofte kan det være vanskelig å avgjøre om
materialene er funnet eller påtvunget en form. I miniatyrene ligger de tilsynelatende hver for
seg som rene estetiske ytringer, uten å tegngi eller peke til et bestemt innhold. Den løse
organiseringen gjør det fristende å si at materialene her fremstår som seg selv. Mot plinten
samles oppmerksomheten om momentene på samme måte som i gestaltprinsippet om figurer
mot en grunn. En naturlig patina bidrar samtidig til en opplevelse av indre betydning. Med
speilingen i den glatte, industrielle glassplinten, høyner kontrasten illusjonen av at momentene
er organiske og funnet.
I tre av miniatyrene inkluderer titlene spørsmåls- og utropstegn. Insisteringen på at Tallet er
ellve! synes ikke å peke mot et innhold, men en konstatering av et faktisk forhold av elleve
elementer. I miniatyrene Hvorfor? og Var – er? peker spørsmålsstillingene til det ubestemte
og et tidsmessig forløp. Her kan forgjengelighet være et stikkord, aksentuert av de
kvalitetsmessige ulikhetene mellom bein- og trestykkene. I motsetning til den klare formen i
Liten háldi, fremstår de andre miniatyrene som løse og vilkårlige ansamlinger av fragmenter
på glassplintene.
Miniatyrene gir slik inntrykket av å være tilfeldige oppstillingen av momenter. I Jørgen Lunds
tekst ”Tilbake til virkeligheten. Iver Jåks' tredimensjonale kunst” argumenteres det både for et
mytisk rom og det konkrete rommet, den magiske naturen og glassmonteren i museets rene,
hvite utstillingsrom. Til sist oppsummeres tolkningen av Liten háldis situasjon slik:
”Rommet åpnes til et følbart volum: svært, tomt. All betydning er borte, tilbake er
bare det knøttlille i det store og det store i det lille.”95
Her mener jeg at det likevel er flere nivåer av tilstedeværelse som kan diskuteres i Iver Jåks'
miniatyrer. I Liten háldi refererer tittelen til en mytisk virkelighet, slik vi kjenner den
tematisert i en rekke av Jåks verk. Med referansene til animisme og hellighet, knytter denne
miniatyren seg til et emne som kan tenkes generalisert til de andre miniatyrene. Fra å se dem
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som formalestetiske utforskninger, kan de da knyttes opp mot en spesifikk kulturkrets, der
spørsmålet om samisk historie og identitet står sentralt.
Både háldi og seiden kan sies å representere steder der trosforestillinger gjorde det mulig for
det profane og hellige å møtes. Språkblandingen i Liten háldi kan indikere at háldi har flere
betydningslag, og dermed er vanskelig å oversette. I sin bok Mytisk landskap, beskriver
fotograf og forfatter Arvid Sveen háldi som et hellig sted.96 I den gamle samiske kulturen
anså man naturen for å være beåndet, og det finnes utallige eksempler på samiske stedsnavn
som beskriver hellige fjell, skoger og sjøer. Det sentrale i begrepet háldi er forestillinger om
beskyttelse og hell. Ved ofring mente man i eldre tid å oppnå tryggere reinflytting, vellykket
kalving, godt vær, helse, fiske og hell i hverdagen. Mange av de hellige stedene var imidlertid
ikke offersteder, men bærere av myter om landskapets og det samiske folkets tilblivelse, dyr
og underjordiske.97
I nærheten av hellige steder påhvilte det et krav til samen om å vise respekt. Den samiske
kunsthistorikeren Gunvor Guttorm har foreslått at det samiske begrepet tiida, en særlig
respekt for naturen, andres og eget liv, også bør inngå i forståelsen av en duojars arbeid.98
Med det kan det ligge to typer normeringer i Liten háldi. Først i tittelens henvisning til
traderte pålegg om ydmykhet i et magisk og mytisk landskap, og videre i duojarens arbeid
med materialene som antas å utgå fra denne sfæren.
I to av de fire miniatyrene er det mørke jerntreet reist på høykant. En kan kanskje si at det
vertikale er treets naturlige form, men her er utgangspunktet så lite, at tremetaforen glipper.
De rette kuttflatene og den mørke, tette kjerneveden avgrenser momentet som en enhetlig og
samlet form. Det symbolske i å reise noe opp blir her et paradoks i forhold til trestykkets
format. Barkrullen som er satt vertikalt på glasset i Hvorfor? ville liggende konnotert en
levning eller avfall. Stående er den gjort til en egen størrelse, og et mulig symbol for vitalitet
og naturlig vekst. I mytologiers kosmologiske verdensanskuelse, er liv og død kun faser i en
syklisk bevegelse. Kanskje kan Iver Jåks sies å ha sett et symbolsk potensiale i lave
materialer. Fiskekjevebeinet i Var – er? kan da tolkes som et apropos til det biologiske og lett
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forgjengelige opphavet, - en død fisk. Med bruken av bein, kan vi også her lese inn en form
for vitalisme, men også forgjengelighet.
Etter dette kan vi fortsatt se Iver Jåks miniatyrer som utstillinger av naturens gang, der
mytologiske forestillinger om dens iboende kraft føres videre. Den materialromantiske
innfallsvinkelen kan da leses inn i Caroline Serck-Hanssen beskrivelse av ”naturens egne
ready-mades”99, - eller i Jørgen Lunds; ”bruddstykker av en utopisk opprinnelse”.100 Som
fragmenter av en magisk natur, blir imidlertid ideen om at Jåks, i kraft av sin etniske
tilhørighet, kunne føre naturen inn i kunstinstitusjonen problematisk. Her er en viss fare for å
eksotisere Jåks' kunst og kunstnerskap. I Lunds artikkel reises spørsmålet som en
problematisering av verkenes forhold til sitt opphavssted og samisk eldre kultur, det
kulturhistoriske museet versus en dekontekstualisert, ”ren” kunst. Flere aspekter ved Jåks'
kunst kan generelt sies å støte an mot et vestlig tankegods som anser mytologi og animisme
som arkaiske fenomener. Med bruken av spørsmålstegn mener jeg imidlertid at kunstneren
viser at det ikke er det åndelige som sådan, men en refleksjon over historie og samtidens
forestillinger som er tema.
Miniatyrformatet har tradisjonelt vært benyttet til lykkebringende eller kommemorative
gjenstander og amuletter. I kunsthistorien forbindes de også med middelalderens minituøse,
malte bokstavmarkeringer og unike bokillustrasjoner. I tillegg er arkitekturhistorien rik på
tredimensjonal kunst, også i små formater, med utsmykningen av antikke templer og
middelalderens katedraler. Selv om ingen av disse referansene synes å angå Iver Jåks
miniatyrer direkte, kan det tenkes at denne tradisjonen ved selve formatet bærer bud om en
viss personlig symbolverdi.
I et av Iver Jåks' siste verk, miniatyren Tallet er ellve! kan den tilsynelatende realistiske
tittelen vise seg å også ha en biografisk bakgrunn. Hos Irene Snarby oppgis Iver Jåks foreldre
å ha fått elleve barn.101 I en alder av 67 år og med skrantende helse, er det derfor mulig å
tenke seg at kunstneren her har reflektert over en del av sin egen historie.
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I 1999 var det bare ham selv og søsteren Ravna igjen av en søskenflokk, der fem døde som
barn. I miniatyren er det fem beinstykker som er formet som avrundede, greske kors. De fire
andre hornstykkene har ulike utforminger, men synes ved det lille formatet å utgå fra samme
type ledd fra et dyr. De siste momentene er to nesten identiske stykker jerntre, som
motsetning til de andre, er stilt vertikalt på glasset.
Vi ser her en mulig symbolikk,
både i antallet momenter, i
bruken av materialene, og i
bruken av glassflaten som plint.
Med min tolkning, vil dyrebein
konnotere død, og det harde
jerntreet liv. Dette vil være i tråd
med seideskikkens bruk av det
oppreiste offertreet som symbol
for et møtested mellom det
Figur 12: Tallet er ellve! (1999). Materialer og mål: Jerntre: ca. 1,5x1x2 cm. Bein: Varierende mål mellom ca.
0,5 – 2 cm. Glass: ca. 20x20x1 cm.

profane og hellige, og bein, som det materielle utgangspunktet for offerdyrets gjenfødelse.
Glasset kan da sies å ramme inn den temporale og romlige sfære livet utspiller seg i. Kanskje
kan vi til og med tolke glasset som en overgang mellom profant og hellig, der glasset blir et
uttrykk for transendens? I lys av kunstnerens tematiseringer av myter og mytologi, kan
virkeligheten her både tenkes som en konkret og en metafysisk størrelse.
Min tolkning av Tallet er ellve! kan også få implikasjoner for forståelsen av andre verk i
denne perioden. Spørsmål som reises er om Jåks her, ved valget av horn, kan ha reservert
bruken av reinsdyrgevirer til uttrykk for vitalitet og livskraft. I en slik forbindelse kan for
eksempel reinsdyrgevirene i det mye større verket Stille vender tanken sies å bekrefte den
vitaliteten Snarby har tillagt verket i sin tolkning. I Liten háldi kan hornet (som symbol for
død) og jerntreet (som symbol på liv) ikke bare som tidligere, tolkes som symbol for et hellig
fjell eller naturfenomen, men nå også innbefatte en eksistensiell refleksjon.
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Jerntreet, som er representert i tre av de nevnte miniatyrene, tillegges da en profan dimensjon.
Det vil si en mer konkret, eller jordbundet form enn i Stille vender tanken. Med det impliserer
tolkningen at jeg, i tråd med tittelen, ser det sistnevnte verket som en kontemplasjon over en
prosess i betrakterens tid og rom. Her impliseres også den kunstneriske prosessen, som av
Iver Jåks ble sett som analog til noaidens praksis. Slik jeg forstår Snarbys tolkning, heller den
mer i retning av en parafrasering av de opprinnelige seidene. Ved øksehuggene vises spor av
en direkte menneskelig påvirkning på tømmeret. Ved sporet etter redskaper, bryter verket med
logikken i de opprinnelige hellige stedenes naturgitte utforming.
Også i miniatyrene kan vi se referanser til hverdagsliv, både i eldre og nyere tid.
Det vi kan se er at Jåks i Hvorfor? har valgt å rulle barken på samme måte som samene
tidligere, og kanskje enda, former flyteelementer for innlandsgarn. I skinnreimen ligger
imidlertid også en viss symbolikk i den røde fargingen, som kan knyttes til runebommenes
malte figurer.102 Dette ritualet knytter seg til en rekke myter og legender, som for eksempel
ritualene før, under og etter bjørnejakten.103 I tråd med slike tolkninger, blir de to knutene
betydningsbærende på samme måte som i Offerstøttene I. Ved at vi i Hvorfor? ser to knuter,
skulle det på samme måte som i Offerstøttene I, tyde på en for øyeblikket, om ikke stille, så
relativt rolig situasjon?
Det er paradoksale forhold i titlene og den konkrete situasjonen i alle de fire miniatyrene. Den
knapt fire centimeter høye Liten háldi representerer i følge tittelen et lite fjell. I motsetning til
ideen om fjellet som en solid størrelse, gjør hornskålens runde bunn til at det til dels
antropomorfe trestykket vakler med den minste bevegelse i rommet den står i.104 I forbindelse
med utstillinger er det vanlig å se trestykket tippe over, slik at verkets form endres. Den skjøre
overgangen til plinten kan være et argument for likevel å se Liten háldi som et memento mori.
Den samme skjøre situasjonen ser vi i de andre miniatyrene, men her synes særlig Tallet er
ellve! å være sårbar for vibrasjoner. De små beinstykkenes avrundete former berører bare
plinten punktvis. Dermed er det svært små bevegelser som skal til før beinstykkene begynner
å bevege seg rundt på glasset. Et annet moment av endring er erfaringen av at miniatyrene
102

Den røde ”malingen” var egentlig spytt etter tygging av olderbark.
Bjørnejakten er både en legende og et historisk fenomen, og ritualene er beskrevet i en rekke, primært
religionshistoriske kilder. Se for eksempel Mebius 2003: 96ff. Mer allment er det nok nyere opptrykk av den
svenske kunstneren Ossian Elgströms skildring av den store bjørnefesten (1930) som har gjort fenomenet kjent.
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arrangeres ulikt fra utstilling til utstilling. Et eksempel er trenaglen i Liten háldi, som ikke var
en del av verket da det ble utstilt på Museet for samtidskunst i 1998-99. Også tittelen har
endret seg, da den noen ganger oppgis på samisk og noen ganger på norsk, eller her, som en
hybrid.
Den upretensiøse og lekende holdningen er tema når kurator og kunsthistoriker Jørgen Lund
tolker Iver Jåks miniatyrer på Museet for samtidskunst:
”Som konstruksjoner, personlige innfall og tilfeldighetenes spill virker arbeidene
troløse mot sitt betydningsmessige ankerfeste.”105
Her vendes en tolkning av Iver Jåks rolle som kulturbærer over i det frie kunstnersubjektets
utprøvninger. Men i den videre teksten knyttes igjen referansene til duodji, hellighet og en
historie om undertrykkelse. Jåks ”håndlag”106 synes med det nærmest å ha vokst ut av den
gamle tradisjonen:
”En slik livsførsel gjorde et nøysomt og omsorgsfullt forhold til ting og materialer
nødvendig, også ut fra et behov for gjenstander med håndterlig størrelse og lett
vekt.”107
Kunstverkene forklares av Jørgen Lund både som betinget av en nomadisk kultur og klimaet.
Med henvisning både til betydningsmessig tomhet, og til betydningsmessig tyngde, synes
kuratoren å både søke en beskrivelse av det ”rene” kunstverket, og verket i en kulturell
kontekst. Vi ser at tolkningene av miniatyrene byr på problemer, fordi de med formatet og
materialholdningen tilsynelatende uttrykker et fravær av representasjon.
I katalogteksten til Iver Jåks. Retrospektiv reflekterer Jørgen Lund over at natur er blitt kultur,
men det synes som om tolkningen stadig vil stoppe opp i møtet mellom nye og gamle
forestillinger, artefakten og kunstverkets form og innhold. Overskriften ”Tilbake til
virkeligheten”, påpeker dermed et paradoks. Virkeligheten som verkenes her og nå,
harmonerer ikke med forestillingen om at Jåks kunst i sitt uttrykk skuer tilbake, til et gammelt
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levesett og en gammel trosform. Lund påpeker at møtet mellom betrakteren og verket, verket
og rommet skaper en ambivalent situasjon;
” Kunstnerens valg og vårt valg møtes, noe blir faktisk til eller forsvinner, nå. Nøytralt
plassering opp mot underlig meningsfullhet, jevn rutine mot ny oppmerksomhet: Gang
på gang oppstår denne brytningen, igjen bringes vi til dette oppholdet, dette
nullpunktet.”108
Med et ”nullpunkt” kan vi med den franske filosofen Roland Barthes bruk av ecriturebegrepet, kanskje forstå Jørgen Lund som å peke på en form for avantgardisme.109 Samtidig
antyder Lund at verkene synes å bryte sammen i en ”vedvarende implosjon”. De er med andre
ord så fyll av betydning at selve begrepet bryter sammen. Lund uttrykker ved sin tekst en
frustrerende situasjon i arbeidet med å beskrive og tolke Iver Jåks tredimensjonale kunst.
Kanskje er det ikke tilfeldig at det er slik, og at, som Eli Høydalsnes har påpekt; ”innen den
kunsthistoriske Jåks-resepsjonen – man nøyer seg med korte karakteristikker eller følsomme
innlevelser.”110. I det følgende skal vi se på denne kunsten i et litt større perspektiv. Først som
en del av en bevegelse som i siste halvdel av 1900-tallet viste seg å utfordre kunsthistoriske
tradisjoner, både teoretisk, praktisk og institusjonelt. Videre, og litt senere, som del av en
bevegelse innen den vestlige kunsten, der en gjenforening av kunsten og betrakterens hverdag
ledet til en ny interesse for kulturelle minoriteter.
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Del II: Å undersøke egen kultur og identitet.
A. Iver Jåks kunstnerskap i et postkolonialistisk
perspektiv.
1. Et postkolonialistisk perspektiv: Å utfordre ”Modernismen”.
I artikkelen ”In the ”Heart of Darkness”” utfordrer den afrikanske-amerikanske
kunsthistorikeren Olu Oguibe (1964) vår forståelse av sentrale begreper som ”Modernismen”,
”Historien” og ”Sentrum”.111 Oguibes utgangspunkt er forståelsen av ”Oksidenten” som
motsatsen til kolonimaktenes ide om ”Orienten”. Begrepene kan sies å være etablert i tekstene
av to tidlige og sentrale skikkelser innen postkolonialistisk teori; den algeriske psykiateren og
filosofen Frantz Fanon (1925-61) og den palestinsk-amerikanske litteraturteoretikeren og
kulturkritikeren Edward W. Said (1935-2003).”112 Kritikken rettes her mot måten
kolonimaktene har annektert, forvrengt og utelatt afrikanske folkegruppers kulturer og
historier. I forestillingen om en akse av ”sentrum” – ”periferi”, ligger implisitt en rasistisk ide
om evolusjon. Det fjerne i rom forstås samtidig som det fjerne i tid. Dette kan sies å ha fått
betydning også for kunsthistoriefaget, som ble etablert som disiplin på samme tid og i de
samme områdene som imperialismen utgikk fra.
På tross av nyere diskurser rundt ikke-vestlig kunst, viser Olu Oguibe til en overveiende
primitiviserende tendens. Årsaken identifiseres som overfladiske reformuleringer, heller enn
en egentlig revidering av den grunnleggende ideen om et kulturelt høyere fremdrevet sentrum.
”For the West erase Premodernism. For the rest replace with Primitivism”113 kan stå som en
presis beskrivelse av den idemessige situasjonen, både slik den har vært, og slik den til dels
fortsatt er. I dette perspektivet har ”Oksidenten”, eller ”Vesten”, i kraft av sin maktposisjon
ikke bare tatt, men også videreført et teoretisk og metodisk herredømme over ”de andres”
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kulturer. Implisitt i primitivismens paradigme ligger dermed en logikk som situerer
modernitet som et eksklusivt vestlig fenomen. I stedet for én historie, ett sentrum, og én
modernisme, krever Oguibe at disse forestillingene erstattes av en anerkjennelse av flere
likeverdige, men ulike sentra og moderniteter. Med det kan ideen om kulturelle minoriteter
falle til fordel for en pluralisme av kulturer. De respektive identitetene vil da ikke lengre
kunne måles opp mot det evolusjonsorienterte europeiske paradigmet, men defineres ut i fra
ulike uttrykk for samtidens interesser, verdier og utviklingen av egne tradisjoner. Implisitt i
dette ligger også at en kulturell identitet basert på et førtidig ”stadie”, ikke kan stå som
målestokk for en dagens ”Modernitet”, uansett kultur.
Med denne problematiseringen viser Olu Oguibe hvordan den tradisjonelle kunsthistorien har
vært skrevet under forutsetningen om polariteter som ”sentrum” – ”periferi”, ”høy” og ”lav”
kunst. Både i teori og kunstnerisk praksis har ideen om utveksling mellom kulturer blitt sett
som en kilde til utvikling, men bare i én retning. Ikke-korresponderende tendenser fra en
kulturell minoritets side, har logisk blitt tolket som tegn for uselvstendighet. I en eurosentrisk
tankegang antas ”de andres” utvikling som båret frem som et mål om å oppnå en ”vestlig”
standard.114 En autoritativ stilhistorie blir slik et redskap for å ekskludere kunstnere som ikke
har fått, eller som har valgt å ikke bygge videre, på en vestlig utdanning og praksis. Med
Oguibe kan vi da se eksotiseringen av afrikansk kunst som å ha etablert en form for negativ
målestokk for moderne vestlig kunst. En annen kulturelt betinget maktstruktur kan ses i den
historiske tendensen til projisering115 og absorbering. Approprieringen116 av fremmede
kulturers uttrykk, kan dermed sies å ha ledet til en type selvoppfyllende profetier, som har
styrket forestillingen om ”egen” europeisk kunst som høyere fremdrevet og et kvalitetsmessig
mål.
I Kenneth Coutts-Smiths artikkel ”Some general observations on the problem of cultural
colonialism”, er det eurosentrismens rolle i konstruksjonen av en autoritativ kunsthistorie som
er tema. Som Olu Oguibe, påpeker han at begrepene ”kunst” og ”kultur” er betinget av
kulturen de etableres i. Vår forståelse av fenomener i fortid og i nåtid kan dermed ses som et
resultat av en historisk prosess, styrt av ideologi og myter.117 Et viktig redskap for
eurosentrismens mentale ramme, ses av Coutt-Smith som utviklingen av det liberalistisk114
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humanistiske utdanningssystemet. Via vitenskapelige disipliner som historie, antropologi og
kunsthistorie, har forskningen bidratt til å sementere ideen om en generell ”vestlighet”, og en
generell kategori av ”de utenfor”. Med det kan vi si at den mentale kolonialismens egentlige
kjerne, og det som fortsetter å nære den, er forestillingen om at det er ”vi” i den vestlige
sfæren som besitter historisk sannhet.
Den ønskede revisjonen av slike holdninger er imidlertid ikke lett tilgjengelig, da den
innebærer en idémessig og teoretisk snuoperasjon i eget ”hus”. I artikkelen ”Etnisk kunst?
Om kunstinstitusjonelle strategier i møtet med ”det andre””118, beskriver Eli Høydalsnes et
faglig dilemma; ”Beskjeftigelsen med det marginaliserte kan selv virke marginaliserende”.
Hennes kritiske innfallsvinkel er samtidig et eksempel på en i skandinavisk sammenheng, ny
postkolonialistisk bevissthet. Ved å akseptere undertrykkelsen av samene som en historisk
realitet, løftes diskursen om samisk kunst også til et nytt nivå. I erkjennelsen av at historien
ikke lenger kan sies å være én, men flere kulturelle og meningsbærende sammenhenger, reises
også spørsmål ved kunsthistoriefagets teoretiske og metodiske tradisjoner.
I resepsjonen og formidlingen av Iver Jåks' kunst viste tolkningene på 1990-tallet å etablere to
hovedtendenser; For det første en problematisering av Jåks' skulpturer langs aksen ”moderne”
– ”postmoderne” kunst, men der den faktiske sosiokulturelle, politiske og historiske
konteksten ble satt til side til fordel for en formalestetisk interesse. Med dette fulgte en
estetiserende forenkling eller ignorering av det Per Boym har kalt ”minoritetssignaler”. For
det andre en tiljubling av det etniske aspektet ved verkene og kunstneren, der folkekunst,
naturmaterialer og ideen om sakrale skulpturer ble ansett spennende og eksotisk.119 Det
kritiske her synes å være dette forholdet av enten – eller, som også viser at etnisitet uttrykt i
kunst bringer opp et krav om historisk og kulturell bevissthet.
I et tradisjonelt perspektiv har minoritetskunsten blitt definert ut i fra en vestlig begreps- og
klassifiseringsramme. Et eksempel på en forening av eksotisering og absorbsjon er
kunsthistoriker Harry Fetts tolkninger i artikkelen ”Finnmarkens kunst. John Savio. En skisse
fra besettelsestiden”120. Hans henvisninger til ”det moderne” kan her beskrives som en
strategi for å føre John A. Savios kunst inn i den ”store” tradisjonen. I motsetning til den
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oksidentale forestillingen om afrikaneren som the savage, utgår Fett fra en romantisk
holdning til samen som fredelig, kollektivt orientert og i harmoni med naturen. Ved å se Savio
som the noble savage121, kan Fetts strategi beskrives som et velment ønske om å anerkjenne
den samiske kunstneren. Med det malende språket lades imidlertid tolkningene i en
primitiviserende retning.122
Med Eli Høydalsnes kan vi kanskje hevde en kontinuitet i tilnærmingen til samisk kunst, fra
John A. Savio og til Iver Jåks. Harry Fetts tolkninger av Savio som en ”moderne” og samtidig
”paleolittisk” samisk kunstnerskikkelse, ses her som analoge til beskrivelser av Jåks som
”universelt modernistisk” og ”nyprimitiv””.123 Forskyvningen av tematikk, begrepsbruk og
tolkningsrammer hindrer altså ikke at det fjerne i rom fortsatt impliserer det fjerne i tid. Selv
om det etnografiske aspektet ikke er like ladet, blir begreper som ”etnisk kunst” og ”etnobasert uttrykk” i Jåks kunst problematiske. I en norsk sammenheng fortsetter den
kunsthistoriske diskursen å knytte samisk kunst til aksen ”selv” – ”annen”.124
Det momentet som får Harry Fett til å identifisere John A. Savios kunst som moderne, er
kunstnerens skolering og interesse innenfor en vestlig kunsttradisjon. Dette fremkommer i
enkelte verk som ”en underlig blanding av samisk kunstfornemmelse innfiltrert i parisiske
kunstoplevelser”125. I artikkelen ”Momenter til en samisk kunsthistorie” påpeker MortenJohan Svendsen at modernismebegrepet hos ham brukes ulikt det som kan beskrive 1950tallets norske kunst.126 Med vekt på ikke-samiske motiver, synes Svendsens forståelse av
begrepet å peke mot konkret kunst, og dermed en mer avgrenset definisjon enn den Oguibe
sikter til. Det interessante er imidlertid Svendsens påpekning av at endringene innen den
samiske kunsten ”i prinsippet kan assosieres til de banebrytende og fornyende kunstneriske
uttrykk fra den tiden”127. Med det kan perioden sies å signalisere en form for avantgardistisk
gjennombrudd i den samiske kunsten, der Iver Jåks, men også glasskunstneren Oddmund
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Kristiansen, nevnes som eksempler på ”den store fornyer”128. Modernismen brukes her som
hos Fett som et begrep for stil og sjanger, i tråd med tradisjonell vestlig kunsthistorie.
I et kritisk perspektiv kan vi med Olu Oguibe stille spørsmål med ladingen og premissene for
bruken av overgripende fortellinger som ”Modernismen” og det ”modernistiske” kunstverket
representerer. Med Svendsens moment av ”fornyelse”, aktualiseres både spørsmålet om en
samisk kunsthistorie, dens forhold til den ”store” historien, og Iver Jåks plassering her. I lys
av den sosiokulturelle, historiske og politiske konteksten, vise det postkolonialistiske
perspektivet seg som en viktig innfallsvinkel. Det betyr ikke at dette er den eneste, kanskje ei
heller den mest interessante tilnærmingen til Jåks tredimensjonale produksjon. I det følgende
har jeg imidlertid valgt å følge opp dette perspektivet, fordi hans bruk av naturmaterialer,
symboler og verkenes referanser til samisk mytologi kan sies å gjøre dem sårbare for
primitiviserende tolkninger. Likeså kunstneren, som definert innenfor en etnisk og kulturell
minoritet.

2. Mental kolonialisering i en samisk sammenheng.
Mot slutten av 1900-tallet ble det klart at også Skandinavia har en postkolonial fortid. Med
det steg også bevisstheten om at det var etablert et ”vi” (som utgangspunkt for
kunsthistorieskrivningen), og antagelsen av et ”dem” (interneringen av vestlige fordommer). I
denne oppgaven er det den mentale kolonialiseringens konsekvenser som er tema, for samisk
kunst generelt, og tolkningen av Iver Jåks' skulpturer spesielt.
Det er ingen tvil om at tvangskristning og fornorskningspolitikk (fra respektive sent 1600- og
store deler av 1900-tallet), medførte et brudd i den samiske minoritetsbefolkningens
muligheter til fritt å definere og utvikle egen identitet og kultur. I min tolkning av blant annet
Runebommehammeren er dette sett som et sentralt moment. Kristningen medførte et brudd i
rituell praksis, men monoteismen ga seg også utslag i folkekunsten. Et eksempel er forbudet
mot å bruke gul farge i samiske folkedrakter, da misjonærene tolket dette som symbol for
solen, som er det sentrale motivet på runebommene.129
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På begynnelsen av 1930-tallet utførte den svenske etnografen Ernst Manker et større arbeid
med å dokumentere de samiske runebommene.130 I Samefolkets konst gis et situasjonsbilde
som korresponderer med en, i en større sammenheng, historisk tendens til estetisering av
antatt primitive artefakter. Dette er blant annet beskrevet av den afrikanske-engelske filosofen
og forfatteren Valentin.Y.Mudimbe (1941). 131 Hans arbeider beskriver blant annet hvordan
vestlige forskere mot slutten av 1800-tallet samlet inn og systematiserte gjenstander, som i
tråd med eurosentriske og romantiske forestillinger om evolusjonsmessig tilbakeliggende
kulturer, ble antatt å kunne avsløre dype kunnskaper om en, i psykologisk forstand,
menneskelig opprinnelighet. Brakt ut av sine opprinnelige kontekster, resulterte tolkningene
av artefaktene i en estetisering, som ikke nødvendigvis gjenspeilet deres opprinnelige
betydningslag. Det parisiske kunstmiljøets interesse for etnografiske museer er i
kunsthistorien kjent som en viktig kilde til kunstnerisk fornyelse.
Ernst Mankers arbeid kan sies å ha gi et skandinavisk bidrag til denne tradisjonen;
”Tack vare både toleranta prästmän och kultur- och kuriosaintresserade
myndighetspersoner räddades ett antal trummor undan förintelsen, och dessa kom att
spridas i museer och privatsamlingar, inte bara i Norden utan över Europa – ofta som
uppskattade furstegåvor. Sålunda kom ett vackert exemplar ända till Rom.”132
Vi ser her at bevaringen av samiske artefakter takknemlig beskrives som betinget av ”kulturog kuriosaintresserade”. Sitatet kan slik knyttes an til en kontinental tendens til eksotisering
og estetisering av ”den/de andres” materielle kulturytringer. I realiteten legitimerte den
radikale tvangskristningen av samene en type ikonoklasme. Misjonærene brente og rev de
samiske helligdommene, eller samlet dem inn som bevismateriale til retterganger mot samiske
koftene. Dette kan tyde på at den før-kristne verdensanskuelsen delvis har blitt ført videre, via kreativ utvikling
av håndverkstradisjonen, eller duodji. Bo Lundmarks bok Bæi’ve mánno nástit. Sol- och månkult samt astrala
och celesta föreställningar bland samerna. (Umeå 1982), er en av mange beskrivelser av solens betydning i
samisk kultur. Ekteskapet mellom solens datter og månens sønn skal i følge kildene være selve
opprinnelsesmyten til det samiske folket. Myten er gjort allment kjent via den svenske dikteren Anders Fjellner,
og Lundmarks bok Anders Fjellner – samernas Homeros – och diktningen om solsönerna fra 1979. Soltegnet
som rundt eller ruteformet, og med stråler, er beskrevet i en rekke kilder. Unntaket fra dette motivet er imidlertid
”Finnmarkstypen”, der den eneste bevarte runebommen fra denne regionen er inndelt i flere horisontale nivåer.
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”hedninger”. Ved fornektelsen av den samiske religionsformen, oppsto et historisk brudd i en
praksis som også representerte kulturen visuelt. Koloniseringen innbefattet dermed langt mer
enn innsamlingen og ødeleggelsen av tilbedelsesobjekter.
Med fornorskningspolitikken ble samene også underkuet språklig, noe som kan sies å ha fått
betydning både for traderingen av kunnskaper, verdier og ikke minst psykologisk, for
spørsmålet om en egendefinert identitet. Sentrale myndigheters overstyring av samisk kultur
ble slik årsak til den indre splittelsen Iver Jåks beskrev på 1960-tallet, i spørsmål om
religionens rolle, norsk assimilering eller identitetsmessig selvhevdelse.133
På 1970-tallet var etnisk minoriteters rettigheter og anti-rasisme et politisk tema i hele VestEuropa og USA. Inspirert av andre urfolks rettighetskamper og radikale kunstbevegelser,
etablerte en gruppe nyutdannede samiske kunstnere seg i den lille bygda Máze høsten 1978.134
Samisk Kunstnergruppe ble en viktig del av den radikale samebevegelsen som på 1970- og
80-tallet arbeidet for en ny nasjon og et nytt samisk selvbilde. Hanna H. Hansen har beskrevet
hvordan kunstnerne likevel møtte lokal motstand. Ved at de var kystsamer og flere av dem
verken behersket duodji eller samisk språk, ble de ikke akseptert som samiske ”nok”. Hansen
beskriver gruppens kunstpolitiske program som djervt;
”Medlemmene av Samisk Kunstnergruppe representerte noe helt nytt med sin
reartikulasjon og oversettelse av elementer som verken tilhører ”oss” eller ”de andre”,
og som samtidig stiller spørsmålstegn ved og bestrider territoriene til begge.
Reartikulasjon og oversettelse var ikke noe som bare gjaldt deres kunst, men preget
hele deres måte å leve og praktisere både samiskhet og kunstnerskap på.”135
I likhet med Iver Jåks hadde disse kunstnerne hatt lite kontakt med den samiske kulturen i
oppveksten, og hadde sin kunstutdannelse fra norske akademier. Samisk identitet og
kunstnerisk frihet sto derfor like sentralt. På tross av motstand i nærområdene, holdt
kunstnergruppen høy aktivitet i årene 1979-81. Ved å legge utstillingsturneer og atelierer i

133

På Tromsø Museum Universitetsmuseet er det to utstillinger med tema samisk kultur. Den tidlige etnografiske
Samekulturen ble for få år tilbake flankert av den nye Sapmi, - en nasjon blir til. Her beskrives nettopp de
meningsbrytningene som Jåks refererer til, og de lokale debatter som han også må sies å ha vært en viktig del av.
134
Hansen (2004) 2007: 54ff.
135
Hansen (2004) 2007: 63.

56

hjembygdene, kan de sies å ha bidratt til å gi disse småstedene en ny samisk identitet.136 Selv
om bøkene til Ernst Manker viste seg som et viktig utgangspunkt for noen av disse
kunstnerne, endret uttrykket seg raskt over i mer varierte og selvstendige uttrykk. Det viktige
her er å konstatere at disse kunstnerne deltok aktivt i å etablere en diskurs, der kravet om
individualitet som menneske og kunstner ble satt på dagsordenen.
At den kulturelle undertrykkelsen av samisk kultur har medført opplevelsen av en mental
kolonialisering er som vi har sett en historisk realitet, men også et dagsaktuelt tema i samisk
samtidskunst. Eksempler som kan belyse dette er tematiseringene i noen av de større
utstillingene de siste årene. I 2003 ledet et samarbeid mellom finske, svenske, norske og
russiske kunstinstitusjoner til en stor utstilling av under tittelen Gemensamt land – modern
konst och konsthandverk av arktiska folk på Gallen-Kallela-museet (Espo, Finland).137 Her ble
samtidskunstens vilkår og forutsetninger relatert til en spesifikt arktisk kulturkrets, og på en
måte som viser et behov for å definere livet og aktiviteten i egen region på egne premisser.
Rammen for utstillingen kan sies å definere blant annet samisk kunst som noe ”annet” enn
den vestlige;
”Trots lokala skillnader och avstånd på tusentals kilometer utgör det gemensamma
landets [sic] bildkulturer i dag en egen speciell grupp, som präglas av att den stöder
sig på den gamla rituella konsten eller på en medveten återgång til denna. Till de
motiv som såväl hantiska, mansiska, nenetsiska som samiska konstnärer använder hör
djur och natur och föreställningar som anknyter till dem. Därtill kommer ornamentikk
och färger från brukskonsten, magiska föremål ur den schamanistiska traditionen,
urgamla symboler.”138
I forordet til katalogen beskrives en innfallsvinkel til samtidskunsten som til en viss grad
synes å harmonere med Iver Jåks' uttalelser og kunstneriske tematiseringer. Et omfattende
materiale av tekst og bilder gjør katalogen til en blanding av kultur- og kunsthistorie, der
bilder fra arktisk hverdagsliv, dyr, helleristninger, offersteder og kunstverk fungerer side om
side. Gemensamt land kan sies å bekrefte flere av de forestillingene som lå til grunn for Harry
Fetts primitiviserende tolkning av John A.Savios kunst. Men i motsetning til Fetts posisjon
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som vestlig kunsthistoriker, virker det her som om utstillingen er et resultat av et ”innenfraperspektiv”, som dermed må tillegges en litt annen holdning.
En slik innfallsvinkel reiser imidlertid problemer i forhold til utøvelsen og resepsjonen av
samisk samtidskunst, der et vesentlig mål for mange er å skape distanse til fortiden, både som
en før-kolonial og kolonial situasjon. I en annen utstilling fra 2003; Same – same, but
different, er det ikke et etnisk og geografisk fellesskap, men den enkelte kunstneren som gis
oppmerksomhet.139 På tross av at kunstnerne er samer, ble det i tekst og bilder signalisert
motstand mot en forenklet oppsummering av kunsten som etnisk betinget. Selv om verkene
også her tematiserte samisk identitet, ble identifisering sett som et valg, og en mulighet som
foreligger som del av en postmoderne kunstforståelse;
”Sami identity is not an eternal, unchanging, and static set of characteristics but rather
a dynamic entity, a shifting landscape albeit with deep roots, a transforming and
altering map.”140
Her er det kunstnerens selvbevissthet, selvbilde og selvforståelse som står i sentrum, ikke
nødvendigvis som ”samisk kunstner”, men som kunstner og same. I motsetning til en
identifisering via ytre kjennetegn, geografisk tilhørighet og et uttrykk basert på gammel
kultur, situeres identitet som et personlig anliggende.
Identitet og identifisering er også utgangspunktet for den nåværende utstillingen The Drive to
Remember med den grønlandske kunstneren Pia Arke og den samiske kunstneren Katarina
Pirak Sikku i Tromsø kunstforening.141 Utstillingen er en del av utstillings- og
seminarprosjektet The Road to Mental Dekolonialization. I dette prosjektet inngår blant annet
seminaret Healing Postcolonial Traumas of Nordic Indigenous Women.
Med disse eksemplene ser vi at det postkoloniale perspektivet benyttes fra et ”innenfraperspektiv”, der samiske kunstnere selv arbeider for å redefinere samisk identitet i sine
kunstneriske uttrykk. I tolkningene av Iver Jåks' skulpturer, fremkommer hans søken etter
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egen identitet, både som same og som kunstner, gjennom utforskninger av tradisjonelle
materialer, teknikker, mytologi og historie. Selv om dagens kunstnere i mindre grad forholder
seg til disse momentene, er det klart at Jåks' selvbevisste og selvkritiske holdning gjør hans
uttalelser og kunstneriske uttrykk dagsaktuelle. Den tredimensjonale delen av Jåks'
produksjon tok til få år etter at fornorskningspolitikken ble frafalt. De må derfor ses i lys av
den spesielle historiske situasjonen, der både motløshet og optimisme preget det samiske
samfunnet i overgang mellom kulturell undertrykkelse og kulturell frihet.

3. Kolonialiseringens konsekvenser for minoritetskunstneren.
I forhold til 1900-tallets samiske kunst beskriver kunsthistoriker Morten-Johan Svendsen
konsekvensene av den mentale kolonialiseringen som ”Det samiske dilemma”. Her vises det
til at ”en splittelse eller en todeling mellom tradisjon og fornyelse”142, begrunnes i
interneringen av fordomsfulle forventninger om visuelle og identifiserende tegn som samiske
”markører”. Dette fenomenet er tidligere påpekt av Eli Høydalsnes, som også viser til en egen
”sameikonografi”, frembrakt som følge av det hun benevner som koloniale stereotypier.143 Vi
kan med andre ord snakke om en integrering av et sett fordomsfulle forestillinger, som både
innebar et primitiviserende billedprogram, og et krav om bruken av karakteristiske og visuelle
markører for samisk kultur. Disse bildene og kravene ble ikke skapt av samene selv, men av
tidligere tilreisendes beskrivelser i tekster og bilder.144
Fra 1970-tallet kan samiske kunstnere sies å arbeidet for å reversere disse holdningene.
Dilemmaet lå imidlertid i at de i undersøkelsene av egen kultur, var avhengige av å bruke de
samme etnografiske og primitiviserende tekstene og bildene som utgangspunkt. Med Kenneth
Coutts-Smiths påpekning av historikeren og etnografens autoritative og tingliggjørende
forskning, blir det klart hvor problematisk den første fasen i moderne samisk kunst må ha
vært. Med det mener jeg også at det i en periode oppsto en misforstått holdning til blant annet
Iver Jåks' kunst som et forsøk på konservering av eldre kultur. I dette ligger også
forestillingen om at disse kunstnerne kunne representere samisk kultur og kunst som sådan.
Her kan det tenkes å ha oppstått en sammenblanding av kunstnerens identitet som same, og et
krav om identifikasjon av verkene som ”samisk” kunst.
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I Frantz Fanons tekst ”Den svarta människans upplevelsesvärld”145 beskrives den kulturelle
minoritetens problem: Etableringen av dikotomien ”herre” – ”slave” har blitt alle tings
målestokk. Selv etter frigivelsen består den internerte ideen om underlegenhet, både
intellektuelt og følelsesmessig. I kampen for selvhevdelse, velges ofte en antagonistisk
strategi. Fanons kritiske tekst avdekker imidlertid hvilke uheldige konsekvenser denne
speilingen i ”den andres” aksept eller avvisning gir;
”Det finns visserligen detta moment av ”vara till för den andre” som Hegel talar om,
men varje ontologi är omöjlig att realisera i ett samhälle som koloniserats och
civiliserats..[…] Ty den svarta människan måste inte bara vara svart, hon måste vara
det i förhållande till den vita människan.”146
Denne aksen av ”selv” – ”annen” kan i den afrikanske delen av verden kanskje sies å ha ledet
til urettmessighet på en mye større skala enn i de samiske områdene. Samtidig er det klart at
undertrykkingen av samenes åndelighet, språk og sedvaner fikk dyptgripende konsekvenser.
Dette preget det samiske samfunnet da Iver Jåks etter endt utdanning vendte tilbake til
Karasjok i 1958. Senere beskrev han blant annet kristningen som et ”kulturdrab”.147
I Iver Jåks artikkel ”Samen – tradition og nytænkning”148 finner vi imidlertid ingen
argumenter i retning av en offerrolle, ei heller tanker om hevn. Tvert i mot ledes teksten, på
samme måte som hos Fanon, av et krav om at den internerte opplevelsen av å være ”mindre”
må møtes med selvstendig bevissthet og handlinger begrunnet i forhold som berører nåtidige
forhold. Med det situeres virkeligheten i samtiden, og ikke i historien. Dette er et kritisk
moment, da det begrunner begge forfatternes skarpe kritikk mot tendenser til
nasjonalromantikk og nostalgisk konservatisme i sine hjemlige kulturer.
I lys av symbolbruken og seidetematikken Iver Jåks etablerte på denne tiden, kan dette siste
fremstå som et paradoks. Er det ikke nettopp konservering av arkaiske fenomener som
uttrykkes? Må vi ikke se hans skulpturer som tilbakeskuende, eller som kurator Jørgen Lund
skriver i 1998, ”bruddstykker [av] ideer om en opprinnelig og helere tilværelse, naturlighet,
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og om tapt fortid”149? Ideen om utopien som forbilde forsterkes av at de større skulpturene
tolkes som å konnotere ”helligdommer eller rituelle markeringer”150. Kunstneren hevdet selv
at ”de gamle samiske sakrale skulpturene i stein eller tre [er] bakgrunnen for at jeg lager
skulpturene mine sånn som jeg gjør” 151. Dette synes å være utgangspunket når Irene Snarby i
2002 tolker Stille vender tanken, og viser til at mange ”ser klare referanser til seitene i den
gamle samiske kulturen”.152 I det videre beskrives både seideskikken og Jåks som ”formidler
av den tause kunnskapen”.153 Vi ser at både kunstneren, kunsthistorikerne, og, i henhold til Eli
Høydalsnes analyse av ”Jåks-resepsjonen”, også kritikerne har lagt avgjørende vekt på den
gamle mytologien og det sakrale som tilstede i Jåks skulpturer. Det er ingen tvil om at en
rekke verk gir slike assosiasjoner.
Forholdet mellom sen fortid og nåtid, virker å alltid være til stede i Iver Jåks' skulpturer.
Likevel viser produksjonen en stor variasjon i det kunstneriske uttrykket. En måte å
undersøke Jåks' kunst på er å se den i relasjon til en skiftende sosial, politisk og kulturell
kontekst. I Frantz Fanons tekst beskrives en parallell situasjon. Her hevdes den kunstneriske
utviklingen hos minoritetskunstneren å følge et visst mønster.
På 1950-tallet oppga Frankrike koloniherredømmet over en gruppe nordafrikanske land.
Fanons tekst viser til hvordan disse kulturenes kunstnere utviklet et friere og mer selvstendig
kunstnerisk uttrykk ved å vende seg bort fra sin franske utdannelse. Samtidig kritiseres det
han så som tendenser til en narsissistisk og hermetisk nasjonalromantikk. I en dyrking av
trekk ved den gamle kulturen, mente Fanon at kunstnerne bidro til å opprettholde den tidligere
kolonimaktens bilde av kulturen som førmoderne. Ved etableringen av et fiendebilde, så han
négritude-bevegelsen154 samtidig som en psykologisk begrensning av afrikanske kunstneres
mulighet til utvikling av uttrykk som var aktuelle i samtiden. I det videre skal vi se at Iver
Jåks kritikk av det han så som den samiske nasjonalromantikken mot slutten av 1970-tallet, i
stor grad korresponderer med de argumentene Fanon anførte mot slutten av 1950-tallet.
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4. Frantz Fanon: kulturell undertrykkelse og kunstnerisk
utvikling.
Likheten mellom Frantz Fanon og Iver Jåks argumenter ligger særlig i kravet til kunstnerne
om å søke et tidsmessig uttrykk, være åpne for utveksling som kilde til utvikling, og å se ”den
andre” som et menneske. Å uttrykke seg i samtiden tenkes å implisere en ny og moderne
verdighet, og samtidig en revidering av selvforståelsen som passiv undertrykt. I Sapmi155 som
i Algeria og Senegal, var det i en periode nasjonalromantiske bevegelser som preget tidens
kunstnere. Den samiske kunstneren Synnøve Persen har beskrevet 1970-tallets som ”full av
glede, optimisme og tro på samisk framtid […] Det var en seierssikker, selvbevisst
kunstytring. Det var en kunst med stor vilje til å ta utgangspunkt i sitt eget.”156 I 1979 advarer
imidlertid Jåks mot denne tendensen i en samisk sammenheng:
”Hvis vi lader vore følelser for os selv og for det samiske tage overhånd, så kan disse
følelser lukke for iboende skaberkræfter i os […] For 10-15 år siden […], kunst skulle
have en klar samisk identitet. Men i dag er det anderledes, for nu stiller samer det
samme krav. Årsagen er netop den stærkere nationalfølelse, som hos os bevirker, at vi
betragter alt samisk som godt i alle henseender.”157
Her ser vi igjen samme type argumenter, om enn ikke så politisk aggressive, som i Frantz
Fanons kritikk av négritude-bevegelsens nasjonalisme og fiendebilder. Likevel kan Iver Jåks
insistering på fenomener fra eldre samisk kultur tyde på en tilsvarende tiljubling av en
førmoderne epoke. Men hvorfor da kritikken av samisk ”nasjonalromantikk”? Må vi ikke se
verk som Runebommens vesen (1977) og Runebommehammeren (1981) som en del av denne
tendensen?
I teksten ”On National Culture”158 beskriver Fanon den undertryktes vei mot kunstnerisk
selvstendighet som en utvikling i tre faser. Her vises Fanons utdannelse som psykiater ved
modellens grunnlag i psykoanalytisk teori, samt en kritisk problematisering av jungianske
arketyper. Det kan virke nærliggende å se deler av Iver Jåks kunstnerskap i forhold til denne
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bevegelsen fra en kulturelt kunstnerisk ”uselvstendighet”, via en intens opphenting av
momenter fra kulturens førkoloniale storhetstid, motivert av et moralsk og ideologisk
engasjement. I denne fasen oppstår imidlertid et problem, da kunstneren med dette
utgangspunktet ikke evner å skape uttrykk som aktualiserer problemer i samtiden. I en
erkjennelse av tidskløften og den hjemlige kulturens turbulente og sammensatte virkelighet,
tvinges kunstneren i følge Fanon til en reorientering, og en ny forståelse av sin rolle som
revolusjonær veiviser for sitt folk.
Utviklingens første fase avgrenses kunstnerisk til utdanningssituasjonen, der studenten
nødvendigvis må adoptere de konvensjoner og trender som preger den vestlige sfæren han
beveger seg i. For den afrikanske kunstneren innebar dette en type feilidentifikasjon med den
parisiske primitivismens symbolister og surrealister.159. For Jåks innebar dette primært
påvirkninger knyttet til utdannelsessituasjonene i Oslo, på Notodden og i København i
perioden 1952 – 59. Her kan også nevnes at det i Kunstnernes Hus i 1953 ble vist en stor
retrospektiv utstilling av Henry Moores skulpturer, og i 1953 også verk av andre britiske
skulptører.160 Hos Jåks kan de tidlige messingskulpturene Kvinnelig form (1976) og Mannlig
form (1976), samt steinskulpturen Sieidi (1972) sies å gi referanser til den europeiske
mellomkrigstidens formforenkling. Jåks har spesifikt referert til isopor og plastlakk-versjonen
av Kvinnelig form som et resultat av ”den tida jeg var litt forelska i […] skulptøren Henry
Moore”.161 Det finnes ellers få relevante opplysninger om tiden ved Statens Håndverks- og
Kunstindustriskole (1952-55) og Statens Sløyd- og Tegnelærerskole (1955-56), og det synes i
denne sammenhengen tilstrekkelig å vise til at verk fra en tidlig fase i Jåks
skulpturproduksjon faktisk kan relateres til et formspråk preget av datidens europeiske
kunstelite.162
Med kunstnerens tilbakevending til minoritetskulturen, beskriver Frantz Fanon en type
essensialisme begrunnet i behovet for å vise solidaritet med sitt folk. I denne prosessen
gjennomgikk den afrikanske kunstneren en form for frivillig ”self-othering”163, i opposisjon
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til sin franske utdanning. Motivert av den sosiale konteksten, fulgte etableringen av et kunstetnografisk prosjekt, med kulturens gjenvinning av postkolonial storhet som mål. Ved å søke
sitt folks ”innerste” natur via nytolkninger av gamle fenomener, beskrives kunstneren å ha
beveget seg over i et felt, der det ubevisste og trekk ved den før-kolonialistisk kulturen ble
kildene til kreativitet og kunstnerisk overskridelse. Fanons kritikk av négritude-bevegelsen, er
denne strategiens utilsiktede effekt: Ved introspeksjon og konservering, bekreftet den
undertrykte selv det blant annet Hal Foster senere beskriver som primitivismefantasiens
kjerne.164
Om vi følger Frantz Fanons modell, kan Iver Jåks tilbakevending til Karasjok etter endt
utdanning, ses som et tegn på at han som kunstner ”decides to remember”165. Til tross for
lokal motstand, hadde han allerede i flere år arbeidet med formutvikling innenfor duodji. Etter
arbeidet ved museet i Tromsø, bar 1970-tallet preg av naturalistiske tegninger, som i hovedsak
var illustrasjoner til samiske bøker. På denne tiden utformet han også flere grafiske serier ved
tresnitt, der uttrykket kan knyttes opp mot europeisk ekspresjonisme, men samtidig tematisk
viser et sterkt sosialt og kulturelt engasjement. I forbindelse med revitaliseringsbevegelsen
mot slutten av 1970-tallet, tyder overgangen til et tredimensjonalt uttrykk og titler som
Offerpåle II (1977), Oppadstrebende samekultur (1979), Offerstøttene II (1981) og Urtid –
nåtid (1981) på en kunstnerisk vending.
Det problematiske i å tolke fenomener fra en kulturelt tilbakelagt epoke, blir av Fanon forklart
som en erkjennelse av at den tidsmessige kløften undergraver verkenes aktualitet i samtiden.
Den vanskelige balansegangen mellom historie og samtid, representasjon og virkelighet,
hviler også på at det kunstneriske uttrykket her baseres på en form for lånt estetikk. Den
såkalte ”koftedebatten”, en mye omtalt konflikt mellom Iver Jåks og den nye generasjonen
samiske kunstnere, synes å bekrefte problemet i behovet for, og avvisningen av samiske
markører i en debatt om samisk identitet og kunst. Kanskje kan vi tolke Jåks tematiseringer av
samisk mytologi i denne retningen. Iver Jåks laget flere skulpturer der titlene refererer direkte
en deltaker – observatør-rolle, men også kunstnere som tar mål av seg å representere ”folkesjelen” i sin hjemlige
kultur.
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til tradisjonelt hellige steder, og kan slik sies å ha søkt sitt folks innerste ”essens”. I
tolkningene av skulpturene og i Jåks' tekster har vi imidlertid sett at her ligger et nivå av
refleksjon og selvbevissthet. I den vanskelige balansegangen mellom kreativitet og
representasjon, identitet og identifisering, hevdet Jåks at aspekter ved den gamle kulturens
verdensanskuelse også var nyttig i en samtidig kontekst.
Et eksempel på en skulptur som har endret seg og fått nye titler over en lengre periode er Den
lille seiden/Verdens midte/Den lille seiden med luen og hjelperne (1984 – 2002). I 2002
beskrev kunsthistoriker Per Boym dette verket som å ”flyte et eller annet sted i utkanten”166
av den moderne kunsten. I tolkningen legges det blant annet vekt på konnotasjoner til
animisme, men også en bruk av minoritetskulturens symboler. Boyms spør om Den lille
seiden har noe å bestille i den moderne kunsten, eller om den flyter hjelpeløst i en bakevje.
Han konkluderer at den ”graver ut nye løp, den ødelegger for hovedstrømmens rolige flyt, den
åpner, den skaper muligheter, den er en endringsmaskin”.167 I blandingen mellom det
eksotiske og det moderne, beskrives verket som noe nytt og interessant:
”Den lille seiden og Iver Jåks’ kunst kan forstås ut fra en slik positiv – provokasjons –
oppfatning. Men også her er de samiske og animistiske konnotasjonene problematiske.
De bærer uomtvistelig med seg en aura av eksotisme, dette er ikke fra den
dominerende kulturens hverdag, dette er minoritetssignaler.”168
Et aspekt ved sitatet er problematiseringen av verket som en provokasjon. Kunstnerens
gjentatte tematisering av et fenomen fra egen kultursfære, ses her nærmest som en
selveksotiserende flagging av ”minoritetssignaler”.169 I en tid da Jåks tiljubles som
nyskapende, synes det nettopp å være det etniske og sosiale engasjementet som vekker
interessen hos kunsthistorikeren.
Per Boyms artikkel er også del av en bok som ble utgitt som festskrift til Iver Jåks under
tittelen Ofelaš – Iver Jåks - Veiviseren. Med redaktørenes valg av Ofelaš, bringes det inn en
benevnelse som både kan knyttes til et tidlig samepolitisk tidsskrift, og en Oscar-vinnende
film av en samisk filmregissør. Vi ser her en boktittel som synes å plassere Jåks innenfor et
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moderne samisk helteepos. Samtidig med utgivelsen av festskriftet etterlyste imidlertid
Synnøve Persen en debatt om definisjonen av samisk kunst;
”Kaller man noe for samisk kunst i dag, stiller man seg i fare for stigmatisering, for å
melde seg ut og bokstavelig talt plassere seg selv i utkantens utkant.”170
Samtidig som Iver Jåks posisjon i norsk kunst bekreftes på en måte som tilsvarer Frantz
Fanons tredje fase, opplevde andre kunstnere fortsatt den etniske identifiseringen som en
ekskluderende. Der Jåks ble fremstilt som banebrytende og en veiviser for samisk kunst, viser
Synnøve Persens utspill at kunst som ikke enkelt kan identifiseres som samiske, heller ikke
gis oppmerksomhet. Med dette kan det se ut til at etnisitet og ”annenhet” i samtiden ble
tiljublet som eksotisk og spennende kunst.
Det er tvilsomt at Iver Jåks så seg selv som en revolusjonær, og rollen synes derfor tilskrevet
ham av norske kunsthistorikere og -kritikere. I en rekke intervjuer kan en lese hvordan de
samme spørsmålene og den samme tematikken gjentas over år. Dette mønsteret og
kunstnerens insistering på egen identitet som et styrende prinsipp i verkene, synes å ha bidratt
til en tradisjonell kunstnermytifisering. Med det ensidige fokuset fremstår resepsjonen av
Jåks' kunst som sannhet, både om hans liv og hans verk.
I utstillingskatalogen Iver Jåks retrospektiv (1998), reflekterer Jørgen Lund over hvordan Iver
Jåks' skulpturer tilsynelatende tematiserer tapet av det hellige, både som virkelighet og
opprinnelighet”171. Det hellige problematiseres både som en romantisk harmoni med naturen,
og som brytningen mellom kristendommen og gammel samisk tro. I kunstnerens bruk av
reinsdyrhorn, ser Lund et urovekkende fravær av representasjon, men samtidig en indikasjon
på hedendom ved at dyret høyes opp i en kunstnerisk sammenheng. Denne kretsingen rundt
det hellige kan sies å føres langs aksen ”selv” – ”annen”. På den ene siden den vestlige
tradisjonens religiøse og billedkunstneriske tradisjoner, og på den andre siden samisk
mytologi, animisme og bruken av naturmaterialer. Men er det hellighet som er disse verkenes
virkelighet? Er det slik at denne kunstneren har tilgang til en annen tid og et annet sted enn
kunsthistorikeren? Som Lund selv bemerker, ”Et forsøk på å skrive om denne kunsten får
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straks et ordproblem”172. Her synes problemet å ligge i erkjennelsen av to kulturers møte, der
uttrykket i verkene oppfattes som å referere til for kunsthistorikeren ukjente, men for den
”samiske” betrakteren, reelle betydningslag.
Jørgen Lund reflekterer over det han ser som hellige, mystiske og hemmelige aspekter ved
Iver Jåks' skulpturer. Samtidig hevder han et fravær av representasjon, der verkene står tilbake
som rene formalestetiske undersøkelser. Med Jåks' konsistente tematisering av fenomener
tilknyttet samisk eldre kultur og rituell praksis, er det imidlertid klart at disse arbeidene ikke
kan ses som ”nullpunkter”, der kun det formale, ”rene” verket gir dem kunstnerisk pregnans.
Selv i miniatyrene har vi sett at tolkningene foreslår at Jåks bruk av materialer kan knyttes til
personlige og symbolske betydningslag. Samtidig gir verkenes preg av vilkårlighet, prosess
og kunstnerens prosaiske forhold til både sin rolle som ”forfatter” og arbeidene som ”verk”
klare referanser til oppløsningen av material- og sjangerkonvensjoner i vestlig kunst fra
midten av 1900-tallet. Likevel, i tolkningene har det virker slike henvisninger påtatt. Jåks' var
interessert i og fulgte med på tendenser i europeisk kunst som sådan, men jeg vil hevde at det
foreligger en særlig kunstnerisk holdning her, som ikke nødvendigvis må relateres til begreper
som Arte Povera eller Anti-form. Det er interessant å gå tilbake til utdanningssituasjonen, da
den synes å gi argumenter for en ny forståelse av Jåks forhold til det mytiske og mytologiske.
Her ligger det et moment som kan nyansere den forestillingen av åndelighet og romantiske
naturnærheten som sannsynligvis ligger bak tendensen til å eksotisere Jåks' kunst. Samtidig
mener jeg at dette kan belyse Jåks' preferanser for verkets og materialenes forgjengelighet,
vilkårlighet og endringsprosesser i hans skulpturer.

5. Hellighet og ”istidsrealisme”: En ny forståelse av det mytiske.
Som en del av utdannelsen leste Iver Jåks kunsthistorie ved Kunstakademiet i København.
Undervisningen ble ledet av den danske kunsthistorikeren Rudolf A. Broby-Johansen, som
etter et besøk i Karasjok i 1957, medvirket til at Jåks fikk stipend til å reise til Danmark. I et
intervju beskrives den overstrømmende positive mottakelsen her, samt Jåks danske kone
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Ingers oppmuntring av hans ”fremmedart”173, som avgjørende for hans kunstneriske
innfallsvinkel. I sin bok Hverdagskunst – verdenskunst (1947) fremhevet den kjente
kunsthistorikeren stilen som ”tidens og folkets formskrift”, og videre; ”Når en kan tyde den,
taler tingene”.174 I forhold til Jåks interesse for eldre samisk kultur, der han også inkluderte
helleristninger, er det interessant at foreleserens bok åpner med en behandling av hulemalerier
og hellerisninger under kapitteloverskriften ”Istidsrealisme”.
I R.A. Broby-Johansens ”Istidsrealisme”, forklares det magiske verken som religion eller
overnaturlige hendelser, men som et spill mellom tilfeldigheter og forventninger;
”Magien bygger på misforståtte erfaringer og har ingenting med åndelige og
overnaturlige ting å gjøre. Religionen kan ta magien i sin tjeneste, men må ikke
forveksles med den.”175.
Her synes det som om kunsthistorikeren bringer inn et moment som tilbakeviser forståelsen
av Iver Jåks skulpturer som ”magisk”, ”mystisk” og ”hemmelig”. Disse karakteristikkene har
ofte opptrådt i resepsjonen av skulpturene, både blant kunsthistorikere og kritikere. Med
R.A.Broby-Johansens avmystifisering, og skillet mellom forestillinger og religion,
fremkommer en annen, og kanskje mer plausibel forklaring for Jåks upretensiøse materielle
holdning. Det magiske sies i sitatet å oppstå som følge av kreativ aktivitet, tilfeldigheter og
forsøk på å fremkalle meningsfulle sammenhenger. Ikke ved psykologisk introspeksjon eller
kontrollerte konstruksjoner, men ved vilkårlig gjentakelsen av handlinger som tidligere har
vist et forventet sammenfall av fenomener:
”En primitiv jeger skyter med buen etter en fugl og skyter så forbi så pilen blir borte.
Umiddelbart etterpå blir det regn. Når han siden ønsker regn og prøver å fremkalle det
ved å skyte en pil ”opp i himmelen”, er det magi, men ikke religion. […] I og for seg
ligger det et ytterst fornuftig resonnement bak. Ut i fra det mangelfulle kjennskap som
istidsmannen har til skyene og regnet, er det ikke noe mystisk ved idéen om at en pil
kan skyte hull på en regnsky.”176
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Her ser vi igjen den samme typen evolusjonshistorisk forklaring av det primitive menneskets
handlinger som vi husker fra Harry Fetts tolkninger av John A.Savio. Samtidig åpner
R.A.Broby-Johansen for en dyp respekt for det intuitive som en del av det enkelte menneskets
virkelighet og kreativitet. Iver Jåks, som under utdanningen i Oslo ble oppfattet som
evneveik, ble i København ansett som interessant nettopp ved sin kunnskap og interesse for en
ikke-vestlig verdensanskuelse. I verk som Offerstøttene I og Hvorfor? vil bruken av knuter i
kunstverket, etter dette fremstå som en presisering av forskjellen på magi og religion. Vi ser
da en vilje til avmystifisering som kommenterer kunstnerens innfallsvinkel, og som samtidig
setter et spørsmålstegn ved argumenter om konservering som en primær intensjon.
Både kunsthistorikere og kunstneren selv har påpekt en tidvis lekende holdning til den
kunstneriske prosessen. Med tanke på de tidligere påtalte endringsprosessene i Jåks
produksjon, og hans prosaiske forhold til utveksling av momenter, titler og sammenstillinger,
virker det som om R.A.Broby-Johansen her tidlig ga et nyttig innspill i utviklingen av en
kunstnerisk selvstendighet. Samisk mytologi går her over fra å tolkes som en metafysisk,
mystisk åndelighet, til å tjene som inspirasjon for en mer konkret kreativitet. Kanskje snakker
vi da om selve grunnlaget for Iver Jåks kunstneriske temperament?:
”Istidsjegerne har i det hele tatt ikke spekulert så meget over verden, men har tatt den
som den var. Bildene deres er på samme måten uten baktanke og dypere mening. Den
innerste forklaringen på den vidunderlige friheten i disse maleriene er nettopp at de
menneskene som laget dem har vært fri for all åndelig tvang. De er et uttrykk for
skaperglede og overstrømmende kraft”.177
Det å være ”fri for all åndelig tvang” må i 1958 ha fortonet seg som en drøm og et mål for
Iver Jåks. Fornorskningspolitikken som preget det samiske samfunnet hadde lagt lokk på en
viktig del av samenes frihet; muligheten til å videreutvikle den samiske form- og
billedtradisjonen. Samtidig også en reell selvbestemmelse og eksistensiell trygghet. På
begynnelsen av 1950-tallet initierte Samekonferansene178 en lokal motbevegelse. Disse kom
ikke bare til å få stor betydning gjenvinningen av samisk selvråderett, men også personlig for
Jåks, som både møtte sin kone, og senere Broby-Johansen i denne forbindelsen. Begge disse
personene kan sies å ha fått avgjørende betydning for Jåks yrkesmessige utvikling.
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En ”naturlig skaperglede”, ”kraft” og et særegent samisk formspråk, er argumenter som vi kan
kjenne igjen i flere av Iver Jåks tekster. I artikkelen ”Tenk på náp’pi. Samesløydens
formgivning” fra 1967, forklares samenes livsbetingelser og klimatiske forhold som å ha
betinget det håndverksmessige praksisen:
”Behovene har fremelsket samenes skaperevne og formfølelse. I sin opprinnelse er
samenes skaperglede og formfølelse umiddelbar i sitt uttrykk.”179
Her synes kunstneren også å være påvirket av R.A. Broby-Johansens syn på kunst som
stilutvikling, som igjen kan relateres til Johann Gottfried Herders teori om kunsten som et
uttrykk for menneskets enhet med naturen.180 Vi ser at den kunstneriske handlingen ikke
nødvendigvis starter med en ide, men at verket fremkommer i et møte mellom menneskets
skaperglede og erfaringer av materialets iboende potensiale til form, funksjon og uttrykk.
Iver Jåks tekst fra 1967 kan også relateres til hans kritikk av et fenomen vi kjenner fra andre
urfolkssammenhenger, nemlig den hjemlige produksjonen av ”turistkitsj”. Den billige, men
lite håndverksmessige utførelsen, ble årsak til et krav fra tradisjonsbundne utøvere om
kvalitetsmerking av duodjiprodukter. I en tekst fra 1979 gjentar imidlertid Jåks et argument
om at kvalitet ikke sikres av prisen på objektet. Her hevdes den ”gode” kunsten å springe frem
av en indre virkelighet. I kunsten, som i joiken og den læstadianske ekstasen, finner Jåks:
”at de mytiske følelser hos os samer er endnu i dag er latente […] disse mytiske
temperamentsudtryk, som egentlig ville være de rigtige at lægge til grund […] men de
er vanskelige at vække […] Hvis vi magtede […] at give udtryk for disse
følelsesladede udbrud, så tror jeg, at vi får en helt anden form for bildende kunst end
den, som udøves i dag.”181
Her knytter kunstneren et sjelelig indre direkte til en spesifikk kulturell tilhørighet. Som tegn
for en egen samisk billedtradisjon, trekkes linjer tilbake til helleristninger og runebommer,
som begge anses å ha sitt opphav i samisk mytologi.182 Men om vi, på bakgrunn av
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tolkningene av miniatyrene, tenker oss at kunstneren ikke er samisk, men en norsk kunstner,
hvilken vekt ville vi da tillegge kunstnerens indre i tolkningen av kunstverkene?
Iver Jåks uttrykte tidlig sin beundring for den nordnorske kunstneren Kaare Espolin Johnsons
(1907-1994) bilder. I Norges Malerkunst beskrives Johnsons motiver som å ha en ”atmosfære
av sagn og naturmystikk over seg”.183 Her skildres fiskerens hverdag på det store havet,
prisgitt vinden og værets lunefulle omskiftninger. Det lille menneskets møte med den sublime
naturen gir assosiasjoner til romantikkens malere, som for eksempel i Caspar David Friedrichs
(1774-1840) malerier.
På samme måte som det sublime er et utgangspunkt innen filosofi og religion, kan mytologier,
som er et universelt fenomen, også sies å hvile på menneskets behov for å skape mening i en
natur som både gir liv og krever død. I noaidens ekstase søkes en kontakt med naturen som
åndelighet, men der ritualet også kan sies å ha tjent en organisering av et samfunn og dets
tankegods. Når Jåks selv beskrev en genealogisk sammenheng mellom kunstneren og
noaiden, kan det ha gitt opphav til den tendensen til kunstnermytifisering som fremgår av en
rekke tolkninger. Der Espolin Johnsons bilder beskrives som ”en hyllest til den nordnorske
befolkningens slitsomme virksomhet i nær kontakt med naturkreftene”184, kan Jåks kunst også
tolkes som en opphøyelse av ”et fjerntliggende subarktisk landskap og livet som leves og ble
levd der.”185 Vi ser at den kunstneriske tematikken ikke her relateres til en dypt personlig
form for religiøsitet, men et engasjement i en historisk kontekst, der ideen om den kollektive
identiteten står sentralt. Problemer oppstår imidlertid hvis denne identifiseringen generaliseres
og blir til stereotypier og forventninger om et billedprogram.

6. ”Minoritetssignaler”?
I artikkelen ”Den lille seiden – en fordoblet minoritet”186 diskuterer Per Boym.
tilstedeværelsen av ”minoritetssignaler” i Jåks kunst. Verket tolkes ikke bare som minoritet i
forhold til kunstnerens etniske tilhørighet. Her knyttes begrepet også opp i mot Boyms
tolkning av Den lille seiden evne til å tilføre kunsten som sådan noe helt nytt:
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”Den lille seiden bruker ikke minoritetselementene for å gjenskape eller nyskape en
”ren” minoritetskunst (om dette noen gang har funnet sted, enn si om det i det hele tatt
er mulig). I denne sammenhengen bruker han dem for å endre bildet av
majoritetskunsten. Med Den lille seiden blir majoritetskunsten rystet… […] Å bli noe
nytt er alltid å bli minoritet. Som et verk av en kunstner fra en urbefolkningsminoritet
er Den lille seiden en fordoblet minoritet.”187
Her ser vi at Per Boym forener to av Fanon-modellens faser; både den kjempende
minoritetskunstneren og den selvstendige veiviseren. Argumentet om provokasjon indikerer
den vanskelige aksen selv – annen, men samtidig synes verkets pregnans nettopp å ligge i dets
utfordring av den ”store” kunsten.
Vi ser at Iver Jåks kunstnerskap på mange måter synes å speile den prosessen Frantz Fanon
beskriver i forhold til afrikansk, og kanskje fortrinnsvis algerisk kunst på 1950-tallet. Fra et
uttrykk basert på tendenser i moderne europeisk kunst på 1960-tallet, beveget kunstneren seg
over i tolkninger av overveiende fortidige fenomener. Men, hos Iver Jåks varsler særlig 1990tallets småskulpturer og miniatyrer en vending. En dempet bruk av samiske markører (her
som runebommeikonografi og offerritualer), synes å korrespondere med forventningen om
kunstnerisk selvstendighet. Samtidig kan det innvendes at den kunstneriske innfallsvinkelen
helt fra studietiden har båret preg av selvstendighet. Med R.A. Broby-Johansens
”Istidsrealisme” kommer det inn argumenter som synes å kommentere den kunstneriske
innfallsvinkelen også i tidligere verk. Det kritiske her ligger særlig i to forhold: vekten på den
skapende handlingen som en pågående prosess, og holdningen til naturen som leverandør av
materialer for kunstnerisk bearbeiding.
I siste halvdelen av Iver Jåks produksjon kan fraværet av kjente samiske symboler ses som en
demping av det Per Boym karakteriserte som ”minoritetssignaler”. Ved at mange av Jåks'
skulpturer har endret seg over år, både formalt og i titler, kan vi også hevde at verkene fikk en
annen karakter. I noen tilfeller har også modeller til større skulpturer som
Runebommehammeren188 og Offerhjell – seide – vindmannen fremkommet som selvstendige
eller deler av nye verk. Med det bringes enda et moment ved den kunstneriske
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innfallsvinkelen inn, der Jåks både kan sies å ha gitt slipp på det ”originale” verket. Når verk
som Smilende dager, Nikkæ (1981-1997) og Hvorfor? (1996) tillates endret av interne eller
eksterne krefter (varierende oppsett, betrakterens medvirkning og tidens påvirkning på
materialene, i tillegg til kunstnerens egne endringer), blir de interessante i et prosessuelt
perspektiv.
Vi ser at verken verket eller forfatteren kan tas for gitt, heller ikke identifiseringen av
markører for ”samisk” kunst. Dette er samtidig en beskrivelse av en kunstnerisk holdning som
er helt i tråd med den sentrale vendingen innen sentraleuropeisk og amerikansk kunst på
1960- og 70-tallet. Som en moderne kunstner viste Iver Jåks at kulturell bakgrunn også var et
kunstnerisk og aktuelt utgangspunkt. Med dette ledes vi over i en ny tilnærming, og i en
retning mot det Hal Foster beskriver som ”mixed borderzones”.189 Å se Iver Jåks kunst i et
samtidsperspektiv, og som en del av en postmoderne kunstpraksis, er utgangspunktet for
oppgavens tredje del.

B. Iver Jåks tredimensjonale kunst: En del av
postmoderne virkelighet?
1. Det postmoderne: Å utfordre dikotomier og subjektposisjoner.
I artikkelen ”Mapping the Postmoderen”190 hevder Andreas Hyussen i 1984 at
postmodernismen er modernismens krise. Her er det særlig to forhold som påpekes. For det
første ideen om kunsten som uttrykk for en kvalitativ utvikling, for det andre dens forhold til
samfunnet. Den modernistiske kunstens formalestetiske utforskninger, kan ses som en kritikk
mot humanismens ideologi om kunstneren som et mystisk og intuitivt geni. På 1960-tallet
kuliminerte denne bevegelsen i ideen om forfatterens ”død”. Med de franske
poststrukturalistene Roland Barthes og Michel Foucault, kan vi si at fokuset flyttet seg fra
kunstnerens intensjon, til verket som en etablering av en diskursiv situasjon. Angrepet på
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individualismen, og implisitt kapitalismens dyrking av individet, ble imidlertid bare en
omskrivning av et gammelt problem:
”none of this is more than a further elaboration of the modernist critique of traditional
idealist and romantic notions of authorship and authencity, originality and
intentionality, self-centered subjectivity and personal identity.”191
Andreas Hyussens kritikk retter seg mot flere forhold. Det viktigste her synes å være at
avvisningen av forfatterens subjektivitet ikke utfordret ideologien bak dette subjektet, som
historisk også knyttes opp mot den mannlige delen av en vestlig, hvit middelklasse. Her kan
vi samtidig trekke en parallell til Frantz Fanons kritikk av négritude-bevegelsens reversering
av forholdet ”herre” – ”slave”. Med oppfatningen av motsatte posisjoner, oppsto også her en
låsning i aksen ”selv” – ”annen”, som ble avgjørende for hva som oppfattes som kunstnerisk
aktualitet.
For Andreas Huyssen fremkommer bruddet med modernismetenkingen nettopp i at det
erkjennes at det er viktig hvem som uttrykker seg. Ved å se kulturelle tradisjoner og
konservering som aktuelle estetiske og politiske temaer, åpnes det for at kunsten kan
reflektere samfunnsmessige forhold på en ny måte. På 1970-tallet ga modernismekritikken
opptakten til et nytt bilde av kunsthistorien. Ikke som en lineær og logisk utvikling, men som
resultatet av indre og ytre ekskluderinger:
”we are beginning to explore its contradictions and contingencies, its tensions and
internal resistances to its own ”forward” movement.”192
Nedbrytningen av dikotomier som ”verk” – ”forfatter”, ”utvikling” – ”regresjon”, ”nåtid” –
”fortid”, blir slik selve grunnlaget for å definere postmodernismen som en ny type tenking.
Der appropriering tidligere var et redskap for å nære makt- og kunstutvikling i et ideologisk
sentrum, approprieres nå modernismen selv i et forsøk på å etablere differensierte
subjektposisjoner.

191
192

Huyssen 1984: ibid.
Huyssen 1984: 333.

74

Andreas Huyssen påpeker at forståelsen av postmoderne kultur innebærer en fragmentering av
den ”store” fortellingen. Poststrukturalistenes avvisning av forholdet mellom estetikk og
politikk ble ufruktbar fordi den ikke maktet å avdekke en omfattende kulturell
fremmedgjøring. Ved å stille nye spørsmål, har postmodernismen i følge Huyssen brakt på
banen en rekke sub- og minoritetskulturelle fenomener, der det nettopp er
spenningsforholdene som er produktive.
Hanna H.Hansens bok Fortellinger om samisk samtidskunst inkluderer ikke Iver Jåks. Dette
fremstår som et bevisst valg begrunnet i hans posisjonering som den ”store” samiske
kunstneren.193 Hansens bok er nettopp et forsøk på å unngå den ”store” fortellingens logikk.
Med det påpekes det også en tendens i europeisk kunst, som mot slutten av 1900-tallet,
gjeninnsatte kunstneren som individ. Med Hal Foster kan vi si at den modernistiske kunsten
her beveget seg over i en etnografisk kunst, der kultur og identitet kom til å stå helt sentralt. I
boken The Return of the Real (1996) hevder Foster dette som et nytt paradigme, der
kunstneren idealiseres som kulturforsker. Dette reiste imidlertid et problem, da den nye
interessen for sub- og minoritetskulturer viste seg å videreføre dikotomien ”selv”- ”annen”. På
tross av kunstnerens empatiske tilnærming, endte diskursive strategier i å forbruke de tidligere
ekskluderte gruppene som studieobjekter. Med utgangspunkt i Walter Benjamins artikkel
”The Author as Producer” (1934), påpeker Foster at en analog struktur av ideologisk og
politisk forpliktelse igjen påhvilte tidens kunstnere.
Det kritiske i at minoritetskunstneren opptrer som etnograf, er at han da trer inn i en rolle som
sin kulturs representant og agitator. Idealiseringen av denne rollen binder ham slik som en
formidler av sannhet om den undertrykte kulturens virkelighet. Med sannhet forstås dermed
også anderledeshet, og for Hal Foster er dette bare en gjentakelse av den koloniale
primitiviseringen appropriasjon av den ”andre”. Med henvisning til Frantz Fanons tekst,
påpeker Foster at kunstneren, både i og utenfor en kulturell minoritetsgruppe, risikerer en type
”self-othering”, der han som kriger, politiker og etnograf engasjeres i en selvabsorberende
praksis.
I drøftelsen av Iver Jåks' kunstnerskap har det fremkommet at han i en tidlig fase anvendte
motiver fra runebommeikonografi, runebommehammer og andre symboler. I denne
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sammenhengen kan de beskrives som samiske ”markører”. Den gjentakende og
selvoppfyllende spørsmålsstilling fra kritikere og kulturjournalister, synes med kunstnerens
egne uttalelser å ha bidratt til en mystifisering, både av ham og hans kunst.
Med den store retrospektive utstillingen i Museet for samtidskunst (1998-99), er det
interessant å spørre hvordan den samiske kunstneren kunne oppnå en slik posisjonering, når
han av andre samiske kunstnere har vært kritisert for å opprettholde stereotype forestillinger
om hva samisk kunst er og kan være. I forordet til utstillingskatalogen heter det:
”Jåks' er den mest markante viderefører av samisk form- og materialtradisjon i og ut i
norsk kunst. Hans prinsipp om at det samiske i hans kunst ikke er interessant for sin
egen del, men for det det har å tilføre, håper vi tydeliggjøres i utstillingen og at den
åpner for en dialog med et nytt og stort publikum.”194
Her beskriver direktør for Riksutstillinger, Svein Christiansen, Iver Jåks' kunst som å ha
beveget seg ut i norsk kunst. Med dette antydes en bevegelse ut i en større sammenheng, som
sammen med ”det det har å tilføre” gir assosiasjoner til Per Boyms beskrivelse av Den lille
seiden. Med en begrunnelse i ”minoritetssignaler”, antas skulpturen som egnet til å endre
majoritetskunsten.195 Samtidig påpekes verkets samiske og animistiske konnotasjoner som
problematiske. Ved å hevde at Iver Jåks' kunst kan forstås som en positiv provokasjon, synes
både Boym og Christiansens påpekning av ”det andre”, å korrespondere med Hal Fosters
beskrivelse av 1990-tallets etnografiske paradigme. Vi ser at det også i en norsk sammenheng
var en etterspørsel etter minoritetskulturers kunst. Her kan både kunstnerens etnisitet og
kunstinstitusjonens strategier problematiseres.
Med Hal Foster kan vi hevde at den enkle konstateringen av Iver Jåks identitet som same, her
automatisk har ført til en forenklet og generell identifisering, både av verkene som ”samiske”,
og av kunstneren som representant for samisk kunst og kultur. Interessen for Jåks' kunst synes
dermed å være betinget av en etnisistet, som situerer verkene i en utfordrerposisjon til den
etablerte kunstscenen. En del av etnografparadigmets forutsetninger er forestillingene om at
stedet for politisk og kunstnerisk endring er det ”andre”, at det er her, fra ”utsiden” at den
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dominerende kulturen vil endres fra.196 På samme måte som tidligere i historien, oppfattes den
”andre” som en kilde til fornyelse. Nå ikke som eksempel på en menneskelig psykologi, men
som interessant i kraft av sin historie som undertrykt. I og med Jåks klare samiske profil, fikk
han automatisk tilgang til denne sfæren som en del av den antatt produktive anderledesheten.
En annen samisk kunstner, som for eksempel Synnøve Persen, vil ikke bli vurdert som like
aktuell her, da hun erklærer en motstand, både i sine tekster og i sin kunst, mot et uttrykk som
kan lede til en etnisk identifisering av sine verk.
I dette utenfra-perspektivet mener jeg at Iver Jåks har blitt tolket som en ideologisk veiviser
for samisk kunst. Hans kunstnergjerning har typisk vært omtalt som brobyggende, der samisk
duodji, offerskikk og modernisme har vært forent og tiljublet av kritikere fra flere hold.
Tilskrevet denne rollen, synes det imidlertid som at han har blitt stående isolert i en samisk
sammenheng. Der det snakkes om samisk kunst på 1980-tallet, refereres det ofte til en
konflikt mellom Jåks og enkelte medlemmer i Samisk kunstnergruppe. Ved hans insistering
på utforskningen av eldre samisk kultur, kan den yngre generasjonens kunstnere ha oppfattet
Jåks' kunst som å bekrefte andres fordomsfulle forventninger.
Med den mulige nyanseringen av Iver Jåks' bruk av myten, har drøftelsen vist at oppfatningen
av hans kunstneriske innfallsvinkel kanskje ikke er så magisk og hemmelig som blant annet
Jørgen Lund har antydet. I Jåks' egne tekster ser vi også at hans søken etter et samtidig uttrykk
sto som en helt sentral del av hans kunstneriske innfallsvinkel. På samme måte også en
personlig søken etter identitet som same og kunstner. I 1998 uttalte han at;
”Jeg hadde ikke eksistert som kunstner uten at det hadde med identitetskriser å gjøre.
For meg har det vært en av drivkreftene. Du er født som enkeltindivid. Å skaffe deg
ditt eget bilde av deg selv, utfra så romslig omfang som mulig. Det er det, det handler
om.”197
Denne beskrivelsen er ikke ulik den Hanna H. Hansen refererer som målsettingen til
medlemmene i Samisk Kunstnergruppe. De ”insisterte […] på retten til å skape både en egen
identitet og sitt eget kunstneriske uttrykk, og de krevde anerkjennelse for sin identitet som
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forskjellig.”198 Her, som i en vestlig sammenheng, var det individet, identiteten og kulturen
som preget 1980- og 90-tallets kunst.199
Frantz Fanon påpekte betydningen selvbevissthet da en speiling i motparten opprettholder en
motsetning der styrkeforholdet er gitt. Den kunstinstitusjonelle anerkjennelsen etablerte Iver
Jåks som det nye ”andre” i norsk kunst. Med valget av samisk mytologi, eros og offerskikk,
synes tematikken å ha predisponert Jåks' kunst for en tidsriktig, men fortsatt primitiviserende
tiljubling. Her mener jeg det er viktig å vurdere om en del av posisjoneringen av hans
kunstnerskap kan tilskrives kritikernes generaliserende forenklinger til samisk kunst og kultur
som sådan. Når Holger Koefoed beskriver Jåks verk som ”duodji-kunst”200 knyttes verkene
både til en vesentlig del av samisk folkekultur. Når Jørgen Lund uttaler at ”Jåks' trestykker og
hornbiter viser til et fjerntliggende subarktisk landskap og livet som leves og ble levd der.”201,
er det som om det paleolitiske i Harry Fetts tolkning av John A.Savio fortsatt er en gyldig
referanse. Med det har Jåks' kunstnerskap ikke bare blitt en interessant episode i en norsk
kunstsammenheng, men det kan også tenkes å ha påført ham etnografkunstnerens problem,
fremmedgjøring som utdyper kløften mellom egen identitet og rollen som representant for
egen kultur.
I et postkolonialistisk perspektiv har vi sett at projeksjonen av vestlige forestillinger har ført
til en type selvoppfyllende profetier, både ved vestlig appropriasjon, og ved interneringen av
den kulturelle minoritetskunstnerens rolle som ”annen”. Med Hal Foster kan det hevdes at
spørsmålet om identitet har preget hele 1900-tallets kunst. Først som en primitivisering av
”selv” via psykoanalyse eller ”annen” via evolusjonistiske forestillinger, senere som en
primitiviserende idealisering i et postkolonialistisk perspektiv. Der ”selv” viser til individet og
dets selvforståelse, er ”annen” fortsatt knyttet til en gruppe som kan tenkes kartlagt. En annen
side ved dette er kunstinstitusjonens rolle, som på 1990-tallet er åstedet for utstillingen av den
”andres” kunstneriske uttrykk.
I katalogen Iver Jåks retrospektiv, beskriver Jørgen Lund en situasjon der ”all betyding er
borte”202. Det er imidlertid uklart i hvilken grad hans argumenter i katalogteksten bygger opp
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om det varslede betydningsfraværet. I ettertid kritiserte Eli Høydalsnes utstillingsstrategien
som en form for ”estetisk orientert engineering”203. Med et forbehold om at samisk kunst er
mangfoldig, anses det samiske samfunnet som at det ”i tillegg har noe annet – egne sosiale og
kulturelle tradisjoner knyttet til en historie som utber aksept og respekt”204. Dette synes også å
stå sentralt når Jørgen Lund kommenterer ”den hvite kuben” som å både gi en villet, og en
utilsiktet effekt av dekontekstualisering. Med en ”tomhetens melankoli” […] ”som gjør at den
etterlengtede opprinnelighet glipper mellom fingrene”205 uttrykker også han en tvil om
kunstmuseets rammer yter Iver Jåks' kunst rettferdighet.
Å hevde nødvendigheten av en kulturell kontekst rundt Iver Jåks kunst synes på den ene siden
problematisk, da det antyder et behov for en spesifikk samisk kunstramme. Med det situeres
samisk kunst fortsatt ”utenfor” kunstscenen, som også da forblir et vestlig anliggende.
Samtidig er denne problemstillingen også en reversering heller enn en reartikulering et
problem som ikke ligger i utstillingsrommet i seg selv, men i den ideologien som organiserer
meningsdannelsen der. Når Jørgen Lund som kurator sammenligner Jåks' kunst med
artefaktene i kulturhistoriske museer, viser det en usikkerhet ovenfor verkenes plassering i en
kunsthistorisk sammenheng. Kanskje bunner dette nettopp i at de er på grensen av det
kunsthistorikeren har terminologi og referanser til å bedømme. Samtidig mener jeg at vi med
Hal Fosters identifisering av et etnografparadigme, kan ane en begrunnelse for at Museet for
samtidskunst valgte å invitere denne kunstneren inn i sitt hus.

Avslutning.
I tolkningen av Iver Jåks' skulpturer har det til tross for en stor formal variasjon vist seg å
være visse tematiseringer som gjentas. I drøftelsene har vi også sett at den sosiokulturelle,
historiske og politiske konteksten må ses som en viktig ramme for Iver Jåks' kunstnerskap.
Konsekvensene av en mental kolonisering har ikke bare påvirket samiske kunstneres
personlige identiteter, men kan også sies å ha skapt en vanskelig balansegang i forhold til hva
de kunstnerisk kan uttrykke, både formalt og innholdsmessig. Den tidligere koloniseringen av
språk, religion og øvrige kulturuttrykk viser seg å vedvare som en opplevd problemstilling av
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”selv” – ”annen” på et personlig plan. Med det illustreres en diskurs som ble initiert mot
slutten av 1970-tallet, og som jeg mener Iver Jåks må ses som en viktig del av.
I forlengelsen av drøftelsene synes det viktig å se på Iver Jåks kunstnerskap og kunst med nye
øyne, der tolkningene løses fra et noe statisk bilde av Iver Jåks som den store samiske
kunstneren, fornyeren og veiviseren. Det er en vesentlig forskjell i å ha en samisk identitet, og
å fremstilles som en samisk flaggbærer. Hans kunstverk kan slik ikke ses som å speile en
samisk kollektiv åndelighet eller essens, materialholdning eller formforståelse. Disse verkene
kan tolkes som tidsvitner, men ikke som sannhet. Med Jørgen Lund kan vi kanskje si; Tilbake
til virkeligheten. Iver Jåks’tredimensjonale kunst!
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Figur 13: Stille vender tanken. (1994/95/98). Materialer og mål: Furu, eik, reinhorn, lær. Ca. 172x45x44 cm.
Glassplint 60x60x2 cm.
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