Sola kulturhus (1988)

OM KUNST,
SYNLIGHET OG MURSTEIN
BI L LEDKUNSTNER NILS AASLAND

Det startet i 1988 med Sola Kulturhus, en
kjempevegg med lavmælte virkemidler.
Deretter Justisbygget på Lillestrøm. Begge
disse relieffene fikk en forsinket ferdig
status idet en brukbar fasadebelysning lot
vente på seg.
Og hverken utsmykkingen av Idrettens
Hus i Drammen eller i Stasjonskvartalene
i Asker har vakt interesse blant kunst
skribentene. Når både Rendalen Sjukeheim
og Valaskjold Omsorgssenter i Sarpsborg
har fått sitt teglsteinsrelieff helt ukom
mentert, er begeret fullt.
Disse prosjektene har jeg selv gjen
nomført på byggeplassen, på stillaset
sammen med to–tre murere: Jeg har selv
hogget steinen og lagt den tørt i for

band, mens mureren så har lagt steinen i
mørtel. Det kan virke som en slik prosess
er milelangt fra en kunstkritikers kom
petanse og interesseområde. Men det blir
fra kunstnerens side lagt inn mye kreativ
energi både i planlegging og gjennomfø
ring. Her, på stillaset, er kunstneren også
en ekte arbeider som omdanner materien,
det lille objektet med målene 6x10x22,5
cm, hugget i riktig lengde og plassert i
en sammenheng som forhåpentlig utgjør
et lite stykke åndsverk, intet mindre. Her
er det fristende med et smilende dansk
sitat fra skolesangbokens Jeppe Åkjær
1866–1930, om "Jens Vejmand, – som av
sin sure nød, med hammren må forvandle
de hårde sten til brød".
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Gjennom mange år har jeg vært
så heldig å få oppgaver med
kunst i form av teglr elieffer
på nybygg. Denne type kunst
blir møtt med øredøvende
stillhet. Det har ikke lykkes
å få noen kvalifisert uttalelse
fra kritikerkorpset. Kanskje er
selve materialet så knyttet til
trivielt praktisk arbeid og det
tunge, møkkete murerfaget,
at ingen kunstkritiker ønsker
å berøre det med sin blanke
tanke?
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Justisbygget på Lillestrøm, 1990

Detalj, Stasjonskvartalene i Asker, 1996
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Å møte murveggen
med kunst
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Som relativt ung kunstner ble jeg invitert
til å konkurrere om kunstnerisk utsmyk
king (som det het dengang) av hoved
fasaden på Sola Kulturhus – en stor
teglsteinsvegg mot syd. For en fersk
billedhogger var dette en spennende
oppgave. Hvordan skulle jeg gripe opp
gaven fatt, hadde jeg nok kompetanse på
murstein? "Integrert utsmykking" var et
mye brukt begrep i slike sammenhenger:
kunsten som en naturlig del av bygningen,
ikke montert utenpå og etterpå.
Min erfaring med murstein og muring
var slett ikke så verst, jeg hadde murt
grunnmur, og på kunst- og håndverks
skolen hadde overlærer Bernt Heiberg
satt klassen til å tegne murte peiser. Slik
fikk jeg nærkontakt med de ulike forband
og mulighet for avrunding i horisontal
og vertikal retning. Det vesle standard
objektet med målene 22x10x6 cm ble en
kjenning for både tanken og hånden.
På denne store veggen kunne virkemid
lene være lavmælte; samme type stein
over det hele. Veggen fikk et forsiktig
bølgemotiv som dagslyset viser. Men det
kreves fasadelys i den mørke årstiden.
Jeg ville benytte hele veggen til et
motiv som fortalte noe både om kommu
nen og kulturhuset. Sola er en kystkom
mune, med landbruk, strand og hav. Jeg
formet bølger i fem linjer, som et partitur,

med stranden som et skrått felt midt
på. I partituret plasserte jeg noter som
utgjorde to skalaer. For ytterligere tyde
liggjøring formet jeg bølgene på land som
konvekse, og i havet som konkave, etter
naturen selv. Det ble laget tremodell av
hele veggen i teglfarge, og jeg tegnet snitt
av hvordan steinen skulle legges skrå
nende innover fra vegglivet, for så å snu
og skråne utover og videre utover selve
vegglivet, for å skape nødvendig skyg
gevirkning. En ambisiøs tittel eller motto;
“Partitur for kultur”.
Jeg vant konkurransen og fikk arbei
det med gjennomføringen sammen med
murerlaget. Så snart de hadde murt seg
opp til der utsmykkingen startet, var det
mitt ansvar å legge steinen i riktig skrå
ning, skift etter skift langsomt oppover
veggen. Prosjektet var omgitt av en viss
usikkerhet, ingen hadde vært med på noe
lignende. Man fikk ingen oversikt mens
arbeidet pågikk, først når stillaset var
revet, ble kunsten synlig.
Jeg minnet konsulenten om nødven
digheten av fasadeb elysning. Men bygget
var kommet langt, budsjettet var strengt;
flere strømledninger var uaktuelt. For å
få et akseptabelt foto av en belyst fasade
måtte jeg selv medbringe anleggslamper.
Etter flere år ble det montert fast fasade
lys, men dessverre for svakt.

Senere er det blitt flere teglsteinsopp
gaver, både gjennom utsmykkingsfondet
og KORO. Det har imidlertid vært svært
vanskelig å få offentlig oppmerksomhet
omkring slike oppgaver. Slik sett kan jeg
sies å ha møtt veggen der også.

Justisbygget på Lillestrøm
Etter oppgaven med Sola Kulturhus ble
jeg av kunstkonsulenten Kai Øvre i 1990
forespurt om teglarbeid ved nye Justis
bygget på Lillestrøm. Interessen var
tilstede og løsningen, motivet, ble en
intrikat konstruksjon med en vertikal
stolpe eller rør som førte "baller opp
i luften". Et slags bilde på menneskets
tillæring til samfunnets regler, justis for
å kunne operere fritt og uhemmet. Det
vertikale relieffet går over hele fasadens
tre etasjer. Heller ikke her ble det sørget
for tilfredsstillende fasadebelysning.

Stasjonskvartalene
I 1996 var vi på studietur til Paris og
Normandie med Oslo Kunstforening. Blant
reisedeltakerne var også en murmester
som fikk se mine fotos av teglsteinsutsmykking.

Idrettens hus i Drammen, 1997

Idrettens Hus i Drammen ble bygget i
1997. Dette er stadion for Strømsgodsets
fotballklubb. Her ble jeg engasjert for
utsmykking av inngangspartiet. Motivet
her ble naturlig nok en fotballspiller i
aksjon. Her ble det anlagt opplegg for
fasadebelysning helt fra starten.
Ny sjukeheim i Rendalen ble neste
oppgave, året var 1998. Kunstkonsulent
Inga Blix i Hamar engasjerte meg, etter at
jeg leverte idé-utkast til en teglvegg ved
kapellet. Dette var en vanskelig situa
sjon med en begrenset høyde for motivet
og med en litt tung overdekket utkjøring
fra kapellet. Motivet her ble livets gang,
tanken om generasjoner: Tre stiliserte
trær, et lite nytt tre, et middels stort og

Sareptas krukke
I perioden 1999-2002 var jeg formann i
Norsk Billedhoggerforening. Som formann
kan man ikke påregne noen oppgaver
gjennom NBF. Jeg hadde imidlertid lenge
sett praksisen med at kunstnere fikk pro
dusert kjempemessige krukker i keramikk.
Slik oppsto ideen om å mure opp en stor
krukke på en barneskole i mitt lokalmiljø.
Etter møte med skolestyrer og søknad
om oppføring av lekeskulptur til kom
munen, ble arbeidet startet med hjelp av
treningskamerater og en positiv kommunal
sikkerhetsløsning. "Sareptas krukke" sto
ferdig på Berger barneskole i 2001. Fasa
debelysning er det eneste som mangler –
også her. Men min glede over synlighet og
mangel på høydeskrekk førte til at krukka
ble 557 cm høy, og det er ny norsk rekord
for krukker. I oppføringstiden myldret det
av SFO-barn omkring anleggsplassen.
Barnas interesse ledet til eierfølelse, noe
som har gjort at krukka har unngått å bli
ramponert eller tagget ned.
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Idrettens Hus

et riktig stort tuntre plassert i midten av
de tre. Jeg brakte med meg ferdiglagede
maler i kryssfiner som ble plassert på
veggen før muringen begynte. Her ble det
montert fasadebelysning.
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Vel hjemme ble jeg anmodet om
å kontakte arkitekten for hans neste
bygg, og dermed var min neste oppgave
avtalt. Dette var Stasjonskvartalene ved
Asker stasjon. Langs en lang fasade mot
stasjonen ble det flere mindre partier
med relieffer. På et skrått hjørne med et
større veggparti, ble motivet et slags tre,
kanskje et asketre.
Også i dette tilfelle ble det utilstrekke
lig belysning, dessverre.
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Sareptas krukke, Berger bar neskole, 2001
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Valaskjold Omsorgssenter
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Valaskjold omsorgssenter i Sarpsborg, 2013: Relieffet i østveggen med tittel: "Buen";
En spent bue over tre etasjer – med tilstrekkelig fasadebelysning

Valaskjold Omsorgssenter i Sarpsborg ble
neste oppgave i 2013. Kunstkonsulenten
var Are Hauffen fra Bergen. Kunstko
miteen hadde utarbeidet et omfattende
program: To teglfasader med relieffer, en
steinskulptur ved hovedinngangen og et
trearbeid inne i vestibylen.
På dette tidspunkt var jeg blitt relativt
erfaren, og oppgaven innen teglrelieffer,
stein og tre traff mitt kompetansefelt
ganske godt. Prosessen hadde dog sine
krevende spørsmål. Byggekomite og arki
tekt hadde valgt sort teglstein, noe som
gir lite skygge i relieffene. Det ble, etter
omfattende kommitearbeid, satset på god
fasade-belysning helt fra starten her.
Valaskjoldnavnet og byggetomten
har historiske røtter. Et oldtids-gravfelt
like i nærheten er kalt Trompeten, etter
tradisjon med forsvarsvakter og trompet
signaler. Steinskulpturen ved inngangen
viser en trompet som sitter i en stein
blokk. I vestibylen står et stort trearbeid
med tittelen Skålgropsdrøm.
Av de to relieffene synes det i øst
veggen mest markant, tittel: "Buen", en
spent bue over de tre etasjene – og med
tilstrekkelig fasadebelysning.

