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FORSKERBLIKK 
PÅ IVER JÅKS

REFERAT FRA FAGSEMINARET: «(…) DET KAN GODT VÆRE 
DEN BILLIGE, ENKLE SAK ER STØRRE KUNST (…)»

Tema for seminaret: Iver Jåks’ praksis og virke
Tidsrom: Lørdag 19. november 2022

Sted: Trekanten, Pilestredet, Oslo
Arrangør: Tegnerforbundet, Hanne Hammer Stien og Kristoffer Dolmen  

(kuratorer for utstillingen Materialfølelse og virkekraft)
Forelesere: Gunnvor Guttorm, Rikke Lundgreen, Káren Elle Gaup,  

Trude Fonneland, Elin Haugdal og Irene Snarby

I høst åpnet Tegnerforbundet utstillingen Materialfølelse og  
virkekraft med skulpturer og tegninger (hovedsakelig skisser og  

dokumentasjon av duodji og museumsgjenstander) av Ánddir Ivvár 
Ivvár / Iver Jåks (1932–2007). Som del av formidlingsprogram-

met ble det arrangert et fagseminar der forskere fra ulike fagmiljøer 
foreleste om en av Sápmis og Norges mest innflytelsesrike kunstnere. 
Med blikket rettet særlig mot Jåks’ arbeid i forskjellige institusjoner, 

ble seminaret blant annet en inngang for å forstå hvordan Jåks’  
sterke materialfølelse har utfordret institusjonelle praksiser.  

Kunsthåndverk gir deg her et referat fra seminaret.

Tekst av Hilde Sørstrøm

Fra utstillingen Materialfølelse og virkekraft hos Tegnerforbundet.  
Foto: Tegnerforbundet/Øystein Thorvaldsen
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hvilken betydning kroppslig erfaring med objekter har 

for materialforståelsen. Her trakk hun opp linjen til Jåks’ 

arbeid med å avtegne gjenstandene i den samiske sam-

lingen, og hun mente for eksempel at hans kroppslige 

erfaring med gjenstandene – forståelse av vekt, form, 

material og funksjon – ble en viktig kilde for å oppnå 

ytterligere kunnskap om objektene. Denne kunnskapen 

kan ha påvirket hvordan Jåks avtegnet gjenstander. 

Avslutningsvis i sitt innlegg snakket Lundberg om Bhab-

ha, som er en teoretiker innenfor postkoloniale studier og 

kritisk teori. Han er opptatt av at vi må utvikle sansene 

våre for å møte dagens samfunn. Fra Bhabha så hun til 

Jåks og hans ønske om å påvirke sin samtid. Hun mente 

at avtegningene hans viser nettopp hvordan erfaring 

gjennom sansene bidrar til unik kunnskap om samfunnet 

og til et unikt kunstnerisk uttrykk.

Tilbakeføring av samisk kulturarv
Tema for innlegget til Káren Elle Gaup var det pågåen-

de arbeidet med tilbakeføring av samisk kulturarv som 

i dag befinner seg i ulike institusjoner utenfor Sápmi. 

Gaup, som er konservator ved Norsk Folkemuseum med 

ansvar for den samiske samlingen, startet med å gi en 

historisk gjennomgang. Blant annet fortalte hun om ver-

densutstillingen i London i 1851 og viste bilder av den 

første samiske gjenstanden – en kniv med slire – som ble 

registrert i 1858 i Universitetets Etnografiske Museum. 

Hun fortalte om overføring av hele samlingen til Norsk 

Folkemuseum i 1951 og om utstillingen i 1958 som tok 

utgangspunkt i samiske gjenstander ved museet. I ar-

beidet med denne utstillingen bidro også Iver Jåks med 

tegninger. 

Men først og fremst var det det pågående prosjektet 

Bååstede og tilbakeføring av gjenstander som var fokus 

i Gaups innlegg. Bååstede er et nordisk prosjekt mellom 

Norge, Sverige og Finland der det handler om å få over-

sikt over hvor de samiske gjenstandene befinner seg i 

Europa. I prosjektet er det ni samarbeidspartnere pluss 

Sámi museasearvi/Samisk museumslag som arbeider med 

å tilbakeføre gjenstander til seks konsoliderte samiske 

museer.4 Målet med prosjektet er å få mer informasjon og 

kunnskap om gjenstandene og dermed også gi de samis-

ke museene, Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk Mu-

seum bedre forutsetninger for å arbeide med forskning 

og formidling av den samiske kulturarven. Tilbakeføring 

av gjenstandene skal også gjøre det mulig å bruke gjen-

Kuratorene for utstillingen, Hanne Hammer Stien 

og Kristoffer Dolmen, innledet seminaret og sa 

at de med utstillingen og seminaret særlig hadde 

ønsket å fokusere på Iver Jåks sitt arbeid ved Norsk  

Folkemuseum, Tromsø museum (i dag Norges arktiske 

universitetsmuseum) og Sániid Vuorká-Dávvirat/De sa-

miske samlinger i Karasjok. På disse tre stedene arbeidet 

Jåks med utsmykking og dokumentasjon av utstillinger.

Første foreleser var duojár Gunvor Guttorm/Petter-Iŋggá 
Gunvor, som er professor i duodji ved Sámi allaskuvla/

Samisk høgskole i Guovdageaidnu/Kautokeino. Som Kris-

toffer Dolmen påpekte i sin introduksjon av Guttorm, er 

hun en sterk stemme i det samiske kunstmiljøet. 

Guttorm startet med å fortelle om da hun i 1984 arbeidet 

som utstillingsassistent for Jåks og Jon Ole Andersen i 

Karasjok. Jåks fikk da stor betydning for hennes karrier-

evalg. Det var nemlig han som overtalte henne til å satse 

på duodji, mens hun selv egentlig hadde en plan om å 

utdanne seg til møbelsnekker. 

Hun var særlig opptatt av tekster Jåks har skrevet, og 

videre i foredraget trakk hun frem teksten «Tenk på 

Náp’pi. Samesløydens formgivning».2 Her skriver han 

om duodji som oppstår gjennom behov og at det er når 

behovet oppstår at man leter etter materialer til det. Først 

når man har funnet det rette materialet, former man 

materialet – ikke bare etter behovet, men også etter det 

materialet vil at formen skal bli. 

I sitt duodjiperspektiv på Jåks tok Guttorm også for seg 

ulike begreper, deriblant begrepet ávnnastit (hente etter 

behov) som hun argumenterte for kunne brukes for å 

snakke om både harde og myke materialer. Som eksempel 

viste hun til likheter og ulikheter når man skulle finne 

materialer til bruk i båtbygging og til å lage skaller. I 

båtbygging er det for eksempel materialet man henter for 

å bygge båten som forteller hvordan båten skal bli. Sånn 

er det ikke nødvendigvis når man arbeider med myke 

materialer, sa hun og forklarte:  

«Hvis jeg har behov for noen skaller, så går jeg ikke inn 

i reinflokken og tenker: «de der føttene skal jeg ha». Det 

gjør man ikke. Fordi, man respekterer dyret som det er». 

Her viste hun også til Nils Oskal som har skrevet om 

hvordan det er først når et dyr er dødt at vi overtar det 

som dyret har. Likevel mente altså Guttorm, at man kan 

snakke om ávnnastit eller ávnnasteapmi også i forbindel-

se med myke materialer. Det handler bare om at bearbei-

dingen av materialet starter når dyret har gjort sitt. 

I sin kunstpraksis valgte Iver Jåks selv en annen vei enn 

duodji. Dette spekulerte Guttorm i om kunne ha å gjøre 

med at duodji ble for snevert. Hun påpekte likevel at hvis 

man ser på Jåks sitt kunstneriske arbeid, er det tydelig at 

han hele veien respekterte og gikk i dybden på duodji. 

Kroppslige erfaringer
Etter Gunvor Guttorm presenterte Rikke Lundgre-
en, kunstner og prosjektleder ved Nasjonalmuseet for 

kunst, arkitektur og design i Oslo, foredraget «Tegning 

som sansning», som hun og hennes kollega Anna Carin 

Hedberg sto bak. De har interessert seg for tegning i et 

filosofisk perspektiv, og fokuserte blant annet på hvor-

dan kroppslige erfaringer påvirker tegneprosessen. De 

trakk frem arkeologiske tegninger og så på tegning i lys 

av blant annet filosofene og fenomenologene Maurice 

Merleau-Ponty og Edmund Husserl, kunstkritikeren John 

Ruskin, kunsthistorikeren Fiona Candlin og teoretikeren 

Homi Bhabha. 

Etter å ha gitt en kort innføring i arkeologiske tegnin-

ger og den lange tradisjonen med å avtegne museale og 

funne gjenstander,3 ga Lundgren oss bedre forståelse for »
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Fra fagseminaret «(…)  
det kan godt være den 
billige, enkle sake er  
større kunst(…)»  
Foto: Frank Holtschlag. 
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standene til ulike formål, f.eks. i religiøse eller rituelle 

sammenhenger.

Under foredraget informerte Gaup oss om allerede over-

førte gjenstander, utfordringer med registreringsarbeid, 

der det er først i nyere tid at man har prøvd å få til en 

ordning for samisk språk i registreringssystemene som 

museene benytter. Hun redegjorde også for utfordringer 

innen konservering, der mottakermuseene i Finnmark 

ikke har gode nok oppbevaringsforhold. Med tanke på 

finansiering av Bååstede-prosjektet kunne hun fortelle 

at det har vært vanskelig å få gjennomslag for dette hos 

norske myndigheter, som ikke synes å anerkjenne hvor 

viktig dette prosjektet er for den samiske befolkningen. 

Ifølge Gaup står Sametinget bak ca. 80 prosent av finan-

sieringen.

Hun fortalte også om arbeidet med å få oversikt over 

gjenstander i Tyskland og andre steder i Europa – noe 

hun for øvrig var positiv til. Hun mente at dagens muse-

umsansatte stort sett forstår konsekvensen av å sitte på 

materialer de ikke har god nok kjennskap til, og at de da 

blir avhengig av folket som har brukt det i sin tradisjon. 

Fra Gaup fikk vi også høre om hvordan innsamlerne 

hadde jobbet. Her kom det frem at det er samlet inn mest 

fra reindrift, mens det er få gjenstander fra sjøsamiske 

områder samt få gjenstander knyttet til barn. Innsamler-

ne var hovedsakelig misjonærer, prester, handelsmenn og 

forskere. De fleste har vært menn og i underkant av 50 

gjenstander er samlet inn av kvinner. Dette mente Gaup 

kan si noe om bredden og mangfoldet i samlingen, som 

synes å være preget av menns synspunkter på hva som 

var verdifullt.

Et tema som ble tatt opp i spørsmålsrunden etter innleg-

get var bruk av vold i innsamlingsarbeidet. Gaup, som 

i forelesningen hadde fortalt at det kun var registrert 

ett voldstilfelle, understreket at selv om man ikke har 

dokumentasjon på flere hendelser, så kan man jo lure på 

hvorfor de har gitt fra seg tekstiler, sølv o.l.

Tromsø Museum
Med utgangspunkt i Tromsø5 museum ga neste forele-

ser, Trude Fonneland, et annet museumshistorisk blikk 

på Iver Jåks. Museet har vært viktig i formidlingen av 

samisk kultur, og Fonneland så i sitt innlegg på Jåks’ 

arbeid og rolle i formidlingen av utstillingen Samekultu-

ren, som åpnet i 1973. Her var Jåks del av et akademisk 

fellesskap som arbeidet frem utstillingen. At han ble in-

vitert med mente Fonneland hang sammen med datidens 

politiske og kulturelle oppvåkning, som er unik i samisk 

historie. Dette var en tid da kritiske teorier relatert til 

poststrukturalisme, feminisme og postkolonialisme utfor-

dret opptrappingen av vestlig kunnskap. Utdanningsre-

volusjonen feide gjennom vestlige universiteter, og det 

ble satt krav om at urfolk skulle ha egen medvirkning i 

forskningsarbeid. 

Ved Tromsø museum studerte og dokumenterte altså 

Jåks duodji og andre innsamlede gjenstander, som for 

eksempel bjørnespyd, ulvespyd og lassoringer. Fonneland 

mente at studiene hans førte frem kunnskap om samisk 

kultur og om hvordan disse objektene har blitt formet for 

praktisk bruk. Hun påpekte også at Jåks sitt arbeid i den 

koloniale museumsinstitusjonen la til rette for ny innsikt 

og ny kunnskap, for eksempel om fangstmetoder, bygge-

skikk og religion.

Et viktig poeng i Fonnelands forelesning var at Jåks’ 

tegninger bidro til en måte å forstå gjenstandene på som 

skilte seg fra den opplevelsen man fikk ved å oppleve 

disse alene i utstillingen Samekulturen. For eksempel 

ble de 900 gjenstandene i utstillingen arrangert etter 

typologi og kontekstualisert og ordnet etter estetiske 

retningslinjer. Det fantes ingen tekster som skildret 

hvem som lagde og brukte gjenstandene. Dermed var det 

heller ingen fortelling som skulle fortolkes. Fonneland 

mente at gjenstandene, og deres skapere ble utsatt for 

en makthandling når museet presenterte dem som tause 

gjenstander. 

Et konkret eksempel fant hun i Náhppi. Melkebollen som 

kuratorene Hanne Hammer Stien og Kristoffer Dolmen 

har inkludert i utstillingen hos Tegnerforbundet, var 

også del av Samekulturen. Her var det ingen info om 

hvem som hadde laget melkebollen eller om tradisjonen 

tilknyttet reinmelking. Man fikk ikke vite hvordan kvin-

nene brukte Náhppi, ei heller om ungene sin rolle, lyder 

og lukter knyttet til gjenstanden. En slik klassifisering av 

gjenstander, basert på karakteristikk, førte til at en viktig 

kontekst gikk tapt, understreket Fonneland. 

At Iver Jåks hadde en annen måte å tilnærme seg objek-

tene på – uten museumshansker – var derfor særlig vik-

tig. Ifølge Fonneland er det hans fortjeneste at utstillin- »

FAGSEMINAR: IVER JÅKS' PRAKSISER OG VIRKE FAGSEMINAR: IVER JÅKS' PRAKSISER OG VIRKE 

Venstre side:
Dokumentariske avtegninger 
av museumsgjenstander og 
duodji er blant tegningene 
som inngår i utstillingen 
Materialfølelse og virkekraft. 
Foto: Tegnerforbundet/
Øystein Thorvaldsen

Høyre side:
Til venstre: Iver Jåks,  
Gudenes dans (1972). Eies 
av De Samiske Samlinger. 
T.h: Iver Jåks, Sieidi (1972). 
Eies av Tromsø Kommune. 
Foto: Tegnerforbundet/
Øystein Thorvaldsen
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fra lysende trehvitt til mørkere nyanser etter at regn, snø, 

kulde og sol hadde skapt sine egne mønster og farger i 

treverket. Etter hvert så den ut som en naturlig del av 

skogen, og det var nesten umulig å se skulpturen i sko-

gen rundt. 

Snarby mente derfor at noe vesentlig hadde blitt borte i 

flyttingen, og hun sammenlignet dagens skulptur i Kara-

sjok med andre hellige gjenstander som ligger fanget på 

museum og institusjoner rundt om i Europa og verden. 

For henne var det som at all tilknytning til sted, prosess 

og mytologi ble revet vekk i flyttingen. Magien var brutt, 

sa hun. 

Hun trakk herfra en linje til andre av Jåks’ arbeider i 

Karasjok, og så med bekymring på planene om å rive 

De samiske samlinger/Sámiid Vuorká-Dávvirat der be-

tongrelieffet Gudenes Dans/Ipmiliid dánsa (1972) er å 

oppleve. Hun kom også med flere eksempler på hvordan 

skulpturen Min áiggi Cakkit/Pillar of our times (1988), 

som står utenfor rådhuset, har blitt forsømt av Kara-

sjok kommune. Skadene som preger dette verket i dag 

er menneskepåførte ødeleggelser av et unikt kunstverk, 

mente Snarby. Hun påpekte også at selv om Jåks mente 

at verkene hans ikke skulle konserveres, var dette likevel 

tegn på at utviklingen i Karasjok nå har gått for langt og 

at den immaterielle kunnskapen i verkene til Jåks ikke 

verdsettes nok i dag. 

Og med den bekymringsmeldingen ble seminardagen på 

Trekanten i Oslo avrundet før vi gikk samlet til Tegner-

forbundet der vi fikk en kort omvisning i utstillingen 

Materialfølelse og Virkekraft.

Noter
(1) Utstillingens visningsperiode: 28. oktober–22. desember 2022. 
(2) Engelsk oversettelse av teksten er å lese i boka Duodi Reader, 
twelve essays on duodji by Sámi writers, red. Harald Gaski og Gunnvor 
Guttorm (Davvi Girji, 2022), s. 148–153.
(3) Dette kan man også lese om i katalogen som følger utstillingen 
Materialfølelse og virkekraft.
(4) Mottakermuseene er som følger: 1) Deanu ja Várjjat 
Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida i Øst-Finnmark, 2) 
RiddoDuottarMuseat i Vest-Finnmark, 3) Senter for nordlige folk i 
Kåfjord, Nord-Troms, 4) Várdobáiki muséum i Sør-Troms og Nordland 
samt 5) Árran i Tysfjord, Nordland, og 6) Saemien Sijte i Snåsa, 
Trøndelag.
(5) I dag heter det Norges arktiske universitetsmuseum.

gen som åpnet i 1973 fortsatt er aktuell i dag. Der andre 

museumsarbeidere gjorde gjenstandene tause, pustet Jåks 

liv i dem med sin nærlesing av detaljer, mønster, form og 

materialer. 

Nordlys/Guovssahas
Iver Jåks har også gjort en rekke kunstprosjekter i of-

fentlige rom, og dette var utgangspunktet for de to siste 

foreleserne. Først ut var Elin Haugdal som tok for seg 

verket Nordlys/Guovssahas (1971–1991), som er å opple-

ve i Karasjok rådhus. I arbeidet med dette verket gikk det 

20 år fra skisse til ferdigstilling i 1991. Haugdal har tatt 

et dypdykk i arkivet til Universitetsbiblioteket i Tromsø 

og sett på arbeidstegninger, brevkorrespondanser og 

andre dokumenter relatert til Jåks arbeid med prosjektet 

disse årene. Slik fikk vi kjennskap til hvordan Jåks tenkte 

omkring materialbruk i dette (for mange, ikke så kjente) 

verket. 

Som Haugdal påpekte er dette et verk som skiller seg ut 

fra andre verk av Jåks, både med tanke på motiv, materi-

albruk og teknisk presisjon. Hun fortalte at det viktigste 

for Jåks’ arbeid med Nordlys/Guovssahas var å oppnå 

kinetisk virkning. Hun mente at verket ikke bør leses som 

en representasjon av nordlyset som naturfenomen, men 

som et kunstnerisk eksperiment der bevegelse, fargeskift-

ninger, mønster osv. var det han ville utforske. Skissene 

vitner nemlig om at det ikke er det symbolske universet 

som interesserte Jåks, men å oppnå perseptuell virkning 

– som man skulle få når man bevegde seg opp og ned 

trappen som går langs veggen der verket er montert – og 

altså den ingeniørmessige utfordringen med å skape den-

ne kinetiske virkningen.

I motsetning til de fleste andre verk der Jåks ofte ar-

beider med organiske former, funne former og naturens 

egne former, er det de geometriske formene (særlig 

trekant og romber) han utforsker her. Haugdal, som har 

forsket mye på arkitektur, sammenlignet også Jåks’ fokus 

på materialvirkning og formgivning med arkitektenes 

arbeidsmetoder. Hun mente at Jåks sine endeløse lange 

materiallister og all korrespondansen han hadde med 

forskjellige firmaer for å finne frem til riktige mutre og 

kroker vitner om ekstremt god kunnskap om materialer, 

verktøy og redskap. 

Haugdal kunne også fortelle at til tross for at Iver Jåks 

selv var fornøyd med utsmykkingen, ignorerte Karasjok 

kommune verket etter at det sto ferdig. Slik skapte hun 

også en link til seminarets siste forelesning, der vi fikk 

ytterligere eksempler på hvordan Karasjok kommune i 

dag ignorerer Jåks’ arbeider. 

«Stedsspesifikk kunst ute av kurs»
I innlegget «Stedsspesifikk kunst ute av kurs» tok Irene 
Snarby utgangspunkt i den sju meter høye trekonstruk-

sjonen Runebommehammeren (1983), som opprinnelig 

sto i skogen utenfor den samiske videregående skolen i 

Karasjok. Da skolen skulle bygges ut, ble skulpturen flyt-

tet til en plen utenfor skolebygningen, stikk i strid med 

kunstnerens ønske. Ifølge Snarby hadde Jåks et ønske om 

at skoleelevene skulle passere verket på vei mellom sko-

len og idrettshallen.

Snarby mente at skulpturen – da den sto i skogen – var 

nesten som et hellig sted, en moderne sieidi. Hun beskrev 

hvordan årene i skogen preget verket, som skiftet farge 
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Deltakere under fagsemina-
ret. F.v: Kristoffer Dolmen 
(kurator og seminarleder), 
Hanne Hammer Stien 
(kurator og seminarleder), 
Trude Fonneland, Káren Elle 
Gaup, Elin Haugdal, Rikke 
Lundgreen, Petter-Iŋggá 
Gunvor/Gunvor Guttorm og 
Hilde Lunde som er daglig 
leder ved Tegnerforbundet. 
Irene Snarby deltok også 
men er ikke med på bildet. 
Foto: Frank Holtschlag




