
Det er selvfølgelig et forslitt uttrykk; men den retrospektive

Nils Aas-utstillingen på Henie Onstad kunstsenter viser at

han står som en bauta i nyere norsk kunsthistorie. Det

beste beviset på det er de minste skulpturene hans.
Av Lars Elton
Alle foto: Henie Onstad kunstsenter 
og Nils Aas kunstverksted

ed sine kjente portrettskulpturer av Haakon VII, Henrik
Ibsen, Charlie Chaplin, Hjallis og Grete Waitz er Nils Aas
(1933-2004) en folkekjær kjempe i norsk billedhogger-

kunst. Hans monumentalskulpturer er blitt en del av den norske 
identiteten. De nesten svevende idrettsheltene, den ledige – for ikke å
si lealause – Chaplin, den kompakte kjempen Ibsen. Og ikke minst
skulpturen av Haakon VII, den ydmyke kongen som står rank i 
ryggen med luen foran brystet: Få ting har formet vårt bilde av kri-
gens motstandskamp som denne skulpturen.

Like fullt er det en liten serie på tolv skulpturer, skåret i bjerk og
med figurer av minimal størrelse, som virkelig viser hvor monumental
Nils Aas kan være. Serien heter ”12 fortellinger”, det er tolv kalender-
blad, én for hver måned, som domineres av massive treblokker som
markerer seg i verden. Men livets stillferdige drama foregår på toppen
av disse blokkene. Her har
han plantet små figurer som
gjennom sine sterkt for-
enklede former gir til-
skueren en historie ved-
kommende blir en del av 
og kan dikte videre på.

Jeg kommer aldri til å
glemme første gang jeg så
disse skulpturene. Det var i
år 2000, da de for første
gang ble stilt ut på Nils Aas
kunstverksted, det levende museet som er bygget til hans ære i hjem-
bygda Straumen på Inderøy innerst i Trondheims-fjorden. Det var en
sjelsettende opplevelse. Overraskelsen var stor over å se hva han hadde
fått til når han virkelig hadde gått inn i et intimt format og lekt seg
med treet.

De enkle karakteri-
stikkene er like skarpsynte
som de er bredfulle av 
historier. Du trenger ikke
mye fantasi for å dikte

lange fortellinger ut av hver enkelt skulptur. Det er slike møter som
skaper poesi i tilskuerens sinn.

Det interessante er at det er fullt mulig å skape monu-
mentale former innenfor en begrensning på 15 millimeter.
Det er nemlig størrelsen på de minste figurene på denne
utstillingen. For eksempel skiløperen som er portrettert
midt ute på vidda med snø over skiene en februardag, Eller
den lille gutten som sitter med flagget og dingler med beina
utfor kanten på mai-skulpturen.

Det er enkelheten i de karakteriserende særtrekkene som gjør disse
skulpturene så virkningsfulle. Enten det er hestehoven som har funnet en
lun bergsprekk i mars, eller det er mannen som bøyer seg mot 
vinden i oktober. Uansett er fortellingen enkel, billedrik og assosiasjons-
skapende. Det beste eksemplet er antagelig rådyret i septembers slåtte-åker.
Det er første gang jeg har sett en levende kornåker i skulpturell form.

Kunsthistoriker Cathrine Hovdal Vik har skrevet en avhandling
om ”12 fortellinger”. Blant mange tolkningsalternativer påpeker hun

at flere av de 12 skulpturene kan ha selvbiografiske trekk. Den
ensomme skiløperen og den tenksomme gutten er karakteristisk for en
oppvekst som tegnet bildet av det som skulle bli en innelukket og
fåmælt mann.

Flere mener at den første skoledagen i august portretterer Nils Aas
selv som den sjenerte gutten som gjemmer seg i mammas skjørter.
Frøken står i døren i den ruvende skolebygningen, mens en lærer sitter i

vinduet i annen etasje. Enkelte identifiserer læreren som sløydlæreren
Hegge, mannen som evnet å se guttens talenter. Da Nils Aas hadde laget
en snøskulptur i form av en hest skal Hegge ha sagt: ”Sett deg på hesten,
Nils, og ri ut i verden og finn deg en stad du høver.”

Slik kunne jeg fortsatt gjennom en utstilling som
rommer en hel verden. Nils Aas’ skulpturelle univers er
mangfoldig. Men jeg velger å gjøre som ham og 
konsentrere meg om den lille detaljen. I håp om at 
jeg har greid å si noe om noe som er større.

Monumental I LITE FORMAT

EN LITEN SERIE PÅ TOLV SKULPTURER, SKÅRET I BJERK OG MED

FIGURER AV MINIMAL STØRRELSE, SOM VIRKELIG VISER HVOR

MONUMENTAL NILS AAS KAN VÆRE
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