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ARNOLD HAUKELAND

ROMFART OG ABSTRAKSJON

Arnold Haukeland var med på å prege debattene på 
1960-tallet, blant annet kretset diskusjonene rundt 
modernismen og det non-figurative formspråket. I denne 
sammenheng er Haukeland regnet som en av de første 
skulptørene som tidlig våget å utforske abstraksjonen.  
I begynnelsen av sin karriere arbeidet Haukeland i et 
figurativt formspråk, men etter en reise til Hellas fikk han 
en oppvåkning hvor han opplevde at den greske antikken 
ikke reflekterte samtiden. Kontrasten ble enda større da 
Haukeland besøkte Venezia biennalen på vei hjem fra 
Hellas, han omtalte med begeistring den moderne 
kunsten han så der. Haukeland formidlet sine inntrykk 
som et sjokk – det var et «patetisk møte med fortiden».  
«Jeg fikk en voldsom trang til å bruke romfartens og den 
moderne tids enkle figurasjoner og symboler».  

Tiden var preget av romfarten, i 1957 skjøt 
Sovjetunionen romsonden Sputnik I ut i rommet. Sonden 
var med sitt blankpolerte metalliske og sirkulære form 
med fire radioantenner - en sensasjon. At Haukeland 
henviste til romfartsalderen i forbindelse med at han 
lagde «Air» er ikke overraskende. Romalderen preget 
samtiden sterkt, også populær- og høykultur lot seg rive 
med. I årene fremover skulle romestetikken prege musikk, 
design, arkitektur og kunst - en ny tidsalder åpnet for nye 
tendenser i billedkunsten.  

 «Air» bærer Haukelands visjon om romfart. Den folder 
ut sine perforerte »vinger» i polert stål og strekker seg 

mot alle himmelretninger. Formene får en til å tenke på 
linjene til et futuristisk romskip blandet med overflaten 
til en meteoritt. Kort tid etter at Haukeland kom hjem fra 
Europareisen modellerte han «Air I» direkte i leire i løpet 
av en dag. Dette stemmer godt overens med hans senere 
uttalelser til Fædrelandsvennen i 1982: « «Air» på Blindern 
ble laget på en formiddag…Jeg er ingen teoretiker, som 
tegner og beregner. Jeg leker meg frem i rommet med 
forskjellige former.  Alle mine monumentalskulpturer er 
blitt til i en eksplosiv tilstand hvor jeg leter og leter. Og så 
plutselig er uttrykket der. Jeg har bare sansen for rom og 
volum som noe medfødt, men har den trent opp, selv-
følgelig». Han sa også at: «Air» var den eneste skulptur 
han hadde formgitt hvor han ikke kjente det «endelige 
arkitektoniske rom». Det arkitektoniske rom skulle senere 
bli en vesentlig faktor i mange av Haukelands monu-
mentale arbeider. 

MONUMENTALSKULPTUR I BYROM- 
OG LANDSKAP – EN TIDLIG URBANIST?

Haukeland var en reflektert og bestemt kunstner, han 
gjorde bevisste valg og var svært opptatt av omgivelsene. 
Arkitektur og landskap var noe som opptok Haukeland 
helt siden studietiden på NTH (i dag NTNU). Det er 
en kjent sak at han søkte seg over fra ingeniørlinjen til 
arkitekturlinjen – han fikk avslag, noe som førte han over 
til kunstfeltet. Hans interesse for omgivelser og arkitektur 
kommer frem i prosessen rundt oppførelsen av monu-
mentalverket «Dynamikk» initiert av Selbskapet for Oslo 
Byes Vel.

«Dynamikk» ble det første monumentalarbeidet hvor 
Haukeland arbeidet grundig med det omkringliggende 
området. «Strandpromenadens ‘Dynamikk’ er betinget av 
miljøet, havnen, autostradaen, farten…» sa 
Haukeland. Han var raskt ute med å finne ønsket plass-
ering på Strandpromenaden i Frognerkilen for skulpturen. 
Han var svært presis, ca. 100 meter nordvest for land-
gangen til Kongen. For Haukeland var skulpturens relasjon 
til Ola Sverres nybarokke bygg – Kongen og silhuetten av 
kranene på Aker brygge vesentlige aspekter han forholdt 

seg til. Haukeland gjennomførte prøveoppstilling av 
skulpturen i forbindelse med at billedhuggerforeningen 
sammen med Kulturutvalget i Oslo Kommune ønsket et 
Nansenmonument der istedenfor, de fremmet til og med 
et forslag om å flytte Haukelands verk til Sjølystmessen på 
Skøyen. Dette ble til slutt nedstemt etter mange om-
kamper, en lang og slitsom prosess med mange disku-
sjoner mellom byråkrater, pressen og kunstmiljøet.

I komiteen ble det sagt om Haukelands forventninger: 
«Billedhuggeren ønsker monumentet plassert slik som 
vist…på vedlagte fotostatkopi… Forslaget medfører at 
monumentet blir stående midt mellom to tregrupper i 
det 4 meter brede grønne felt mellom gangpromenaden 
og gangveien langs sjøkanten. Avstanden til nærmeste 
tre blir ca. 50 m. Billedhuggeren fremhever at det er hen-
sikten at monumentet skal ses glimtvis, og den foreslåtte 
plassering anser har gir den forønskede virkning også når 
tregruppene har vokset opp». 

«Mine intensjoner er å kunne gi Oslos lille, men vakre 
riviera et symbol i form av en rumskulptur som en hyllest 
til havet og de hvite seil. Når høstvinden kastes inn over 
oss med havets ramsalt i seg, vil jeg ønske at skulp-
turen stod og sang som en konkylie om den sol og glede 
strandpromenaden vil bety for oss. Når bilkaravanene 
suser forbi håper jeg at skulpturens rumformer vil kaste 
tilbake et glimt av lys og aktiv form.»
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Dynamikk fremstår i dag slik Haukeland forespeilet det. 
Høyreist og blankpolert reflekteres lyset glimtvis for 
bilister, syklister, rulleski og spaserende og er blitt et signal-
verk for området langs E18.

ARKITEKTUR- OG STEDSUTVIKLING

Prosessen rundt «Dynamikk», »Fuglen» og senere 
«Sjøfartsmonumentet» i Stavanger var med på å bevisst-
gjøre Haukelands eget forhold til arkitektur og stedsut-
vikling. De grundige undersøkelsene Haukeland la ned i 
forarbeidet er imponerende, han besøkte byplankontoret 
og studerte reguleringsplanene for kaianlegget i 

Stavanger. Ut fra dette forfattet han tre fremtidsscenarier. 
I disse alternativene gikk han gjennom fasadehøyder, 
arealutnyttelse, signalbygg, trafikale forhold, fot-
gjengere og folkeliv. Disse faktorer ble lagt til grunn for 
hans begrunnelse for best egnet plassering. Hans favoritt 
var den uferdige kailinjen i Vågen som skulle romme den 
nye Honnørbryggen. Komitéen for «Sjøfartsmonumentet» 
vurderte og sa seg enig i Haukelands valg.  Det skulle 
allikevel ikke bli enkelt, spørsmålet rundt omplassering ble 
behandlet gjentatte ganger i Bystyret, Havnestyret, 
Formannskapet, Kommunens skulpturutvalg, Byplan-

kontorets arkitekter og Byplansjefen. Det var bunn-
forholdene, plassmangel, trafikkforhold og den omkring-
liggende arkitekturen som bekymret etatene. Haukeland 
gikk igjennom en skjærsild av byråkratiske omkamper 
og prosjektet stor i fare for å måtte flyttes. Fem år etter 
at Haukeland fikk invitasjonen sto endelig skulpturen 
på plass i Vågen. Til Dagbladet sa Haukeland følgende: 
«miljøet og de arkitektoniske forhold i havneområdet har 
gitt form til monumentet. Det må integreres i og bli en del 
av miljøet… Utgangspunktet for selve figurkomplekset, 
med sine bauger, seil og stråler, er den moderne sjøfart, 
med reminisenser fra seilskutetidens tidsalder. I tidligere 
tider kom, nordmenn inn på havna med sine o�ergaver, 
sine fallossteiner. I dag styrer menneskene med fantasi 
og dristighet sin tonnasje fra den samme havn, ut over 
verdenshavene. Denne kombinasjon av drøm, fantasiflukt 
og retning er figurasjonens hovedidé».

Det ville være å gå langt og kalle Haukeland en urbanist, 
men med hans store engasjement for omgivelsene hans 
skulpturer skulle plasseres i, er det fristende å hevde at 
kunstneren garantert ville engasjert seg i disse spørsmål 
hadde han virket i dag. 

Takk til Svein Aamold og hans magistergradsavhandling: 
Arnold Haukeland – Liv og verk, Bind 1, 2 og 3, Uio, 1992 uten 
denne omfattende magistergradsavhandling hadde ikke denne tekst 
kommet til.

Benedicte Sunde
Programsjef

Blomqvist Kunsthandel

Blomqvist Kunsthandel AS ønsker å takke familien 
Haukeland for samarbeidet rundt utstillingen, en 
særskilt takk rettes til Anna Katharina Haukeland som 
har bidratt med kuratering av den nedre salen. 
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Air, 1961-62
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Fuglen I, 1962
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Dynamikk (andre versjon), 1961
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Ode til lyset (modell), 1967 
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GOTISKE DIALOGER / EN UEKTE ARKITEKTSØNN

I Oslo rådhus troner en byste av byggets arkitekt Magnus 
Poulsson på en sokkel av hvit marmor. Bysten ble laget av 
Arnold Haukeland i 1954, mens forholdet mellom 
arkitekten og skulptøren var svært nært. Haukelands 
karriere som kunstner var nærmest symbiotisk med arkitek-
turen, og Poulsson var en nøkkelperson. Haukelands første 
store enkeltverk var rytterstatuen Friheten ved Poulssons 
rådhus i Sandvika, som stod ferdig året før. 1)  Året etter, i 
1955, stod Haukelands hus i Bærum, Vallerkroken, ferdig – 
tegnet av nettopp Poulsson. Haukeland fortsatte arbeidet 
med Poulssons bygninger, også etter arkitektens død i 
1958, og anekdotene sier at arkitekten sågar omtalte den 
39 år yngre kunstneren som sin “uekte sønn”. 2)

Bakgrunnen for Haukelands tette forhold til arkitekturen 
ligger i et skjebnesvangert møte med gotikken – stil-
perioden som fremfor noen dyrket samspillet mellom 
arkitektur og kunst. Gjennom flere heldige omstendigheter 
fikk Haukeland allerede som 26-åring anledning til å jobbe 
med utsmykning av Nidarosdomens vestfront. Han 
beskrev selv hvordan ”...arbeidet i domkirken var en fin 
skole. Jeg kom rett fra akademiet og måtte lære meg 
å tenke arkitektonisk. Studiet av gotikken har lært meg 
meget. Man var nødt til å ta stilling til formproblemer som 
man ikke hadde beskjeftiget seg med på akademiet. Der 
holder man på med en nærsynt naturalisme, som man 
vanskelig kan føre videre i den kunstart som jeg interes-
serer meg mest for, monumentalkunsten.”

MONUMENTALKUNST OG GENIUS LOCI

Den gotiske katedralen var på mange måter monu-
mentalkunstens arnested. I boka ”Meaning in Western 
Architecture”, skriver arkitekturteoretikeren Christian 
Norberg-Schulz om hvordan de gotiske kirkene skapte 
en allegorisk fortelling om skaperverket – alle bygningens 
enkeltdeler var en del av den samme helheten: 
“architecture, sculpture and painting were unified … in one 
of the greatest achievements in the history of mankind”. 3) 

Christian Norberg-Schulz er også teoretikeren som har 
beskrevet ideen om stedets ånd, eller genius loci – hvor-
dan hvert sted har en unik identitet, som innbefatter land-
skapstrekk, atmosfære og historie. Hans teori innebærer at 
kunsten og arkitekturen både kan fange og uttrykke denne 
stedsidentiteten. Tanken er beslektet med den gotiske 
monumentalkunsten: arkitekturen og kunsten får begge en 
slags allegorisk funksjon som uttrykker, eller gjenskaper, en 
helhetlig fortelling om stedet. 

Haukelands arbeider har en liknende ”gotisk” sensibilitet 
for sted og arkitektur – og hans interesse for dialog med 
stedet og arkitekturen kan spores fra hans første og mer 
naturalistiske arbeider til de senere, abstrakte monumen-
talverkene. 

STEDSTILPASNING I 
FORSKJELLIGE FORMSPRÅK

I Haukelands første store monumentalverk, rytterstatuen 
foran rådhuset i Sandvika (Friheten, 1953), spekulerer han 
selv om hvordan bygningen formet hans ideer: “Ideen 
[kom] dalende av seg selv. Kanskje var det et bilde av 
rådhuset i Sandvika som inspirerte meg.” Poulssons rådhus, 
som først ble tegnet i 1913, deretter på nytt i 1925, bærer 
preg av å ha blitt til i en overgangsperiode. De klare vol-
umene har trekk av både den skandinaviske 20-talls 
klassisismen og modernismen. Mens ornamentikken har 
tydelige gotiske elementer, såvel som nasjonalromantiske 
trekk.

I Haukelands ”svar” til bygningen, i form av rytterstatuen, 

er det også en spenning mellom klassisistiske, modern-
istiske og nasjonalromantiske trekk. Han beskriver selv 
i utkastet hvor detaljert han tenker om arkitekturen: 
”Rådhusets vakre arkitektur innbyr til rytmisk og plastisk 
samarbeide. Huset pointerer en sterk blokkvirkning som 
akkompagneres av tårnet. Buevinduene i fasaden beskriver 
en rytmisk bevegelse som utløses i flaten foran tårnet 
(hestens løp). Dette er i komposisjonen nyttiggjort ved 
den rytmiske vektfordeling i skulpturen. Denne rom- og 
rytmegjentakelse gir komposisjonen tyngde og storhet i 
forhold til huset”. 4)

Haukeland forteller også senere om det bevisste valget av 
en dølahest fremfor en ”galopp-hingst. ”Ikke bare fordi det 
passet hans eget temperament, men også Magnus 
Poulssons, både i metaforisk betydning, som et mer 
nasjonalromantisk element, og formalt (den tette og mer 
voluminøse kroppen, som spilte opp mot rådhusets arki-
tektur”. 5) I 1959 vendte Haukeland tilbake til rådhuset og 
laget et nytt monumentalverk, fontenen Elementene. Her 
ser vi også helt konkrete referanser til bygningens vindus-
ornamentikk tatt opp i skulpturen. I disse to eksemplene 
klarer han å oppnå et tydelig steds- og arkitekturtilpasset 
dialog – selv med to vidt forskjellige formspråk, det første 
mer naturalistisk og det senere mer abstrakt. 

TIDLIG INVOLVERING

I flere andre samarbeid skulle Haukeland bearbeide 
arkitekturen. I arbeidet med Slemmestadgården i Vika, 
ferdigstilt 1959, var det en tett dialog med en annen
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Sunrise 
1972
Malt jern
H:235 cm
Kat.nr: 044
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 viktig arkitekt, Jon Engh, som ble avgjørende. Jon Engh 
hadde tidligere luftet sin bekymring for samspillet mellom 
skulpturen og arkitekturen i Norge. “Hva skal man gjøre 
når arkitekturen befinner seg i 1950-årene mens skulpturen 
ennu henholder seg til uttrykksmidler og kunstneriske 
problemstillinger fra renessansen og middelalderen?”, 
spurte han retorisk samme år. 6) For Engh var det tyde-
ligvis bare én kunstner som var i stand til å opprettholde 
samtidighet, og det var Haukeland. De samarbeidet om 
prosjektet tett, og Haukeland var involvert allerede under 
prosjekteringen av bygget. 7)

Med relie�et ”Horisontal bevegelse” leverte Haukeland 
sitt første rent nonfigurative verk – i plastbetong – og 
han beskrev det i et utsagn som fremstår som en direkte 
replikk til Enghs bekymringer: “De nye materialer, de nye 
uttrykksformer og den nye arkitekturen gir oss en mulighet 
for å nærme skulptur og arkitektur til hverandre igjen. Det 
er det jeg gjerne vil gi uttrykk for,” sier han. 8) John Engh 
var en langt mer usentimental modernist enn det Poulsson 
hadde vært, og ga andre premisser for Haukeland for å 
tilpasse skulptur til arkitektur – denne gangen en langt mer 
abstrakt modernisme i arkitekturen enn den i rådhuset i 
Bærum. Og Haukelands verk tok opp byggets monotone 
rytme, men ga det mer lekne bevegelser, han innførte 
plastbetong som materiale, og han ga arkitekturen en 
ekstra dimensjon gjennom spillet av lys og skygge.

I løpet av det neste tiåret jobbet Haukeland med et annet 
verk som kanskje markerte det mest integrerte arbeidet 
han gjorde med arkitekturen. I Storebrand-bygget i Vika, 
tegnet av svenske Lund & Valentin arkitekter, fikk han 
jobbe både med monumentalkunst i form av den eks-
pressive Fuglen (1962-1970) som danner et slags midt-
punkt og motstykke til den buete bygningskroppen på 

utsiden. Men det kanskje mest interessant verket skjer på 
innsiden, der Haukeland får utsmykke rekkverk i både trapp 
og på mezzanin. Relie�ene, som strekker seg mellom 
søylene på mezzaninen, har lekfulle, rytmiske mønstre og 
former som utfyller, utfordrer og punkterer den halvpom-
pøse lobbyarkitekturen. På mange måter kan vi si at arki-
tekturen og skulpturen her går fullstendig opp i hverandre. 

CODA – HAUKELAND I 2016

Hadde Arnold Haukeland virket som kunstner i 2016, 
hadde han antakelig måttet utfordre en annen hegemonisk 
idé om forholdet mellom kunst og arkitektur, slik han på 
40-tallet gjorde monumentalkunsten til et opprør mot en
”nærsynt naturalisme”. I gotikken fant han en symbiotisk 
dialog som gjorde helheten mer meningsfull enn de 
enkelte delene i seg selv, der konteksten ga mening til 
verket.  

Den o�entlige kunsten har i dag et stort fokus, med 
KORO (Kunst i O�entlige Rom) som en sterk pådriver. 
KOROs tidligere informasjonsdirektør (nå rektor ved 
KHIO), Jørn Mortensen, har beskrevet hvordan organi-
sasjonen, kanskje under påvirkning av Haukeland, var blitt 
gjennomsyret av en idé om et helhetlig, genius loci i møtet 
mellom kunst og arkitektur. 9) Men de siste årene har man 
i økende grad sett en dreining bort fra det stedsbaserte 
samspillet mellom arkitekturen og kunsten. I stedet har vi 
fått mer diskursive, performative og konseptuelle praksiser 
som utfordrer arkitekturen på andre måter enn det for-
male. Idealet om en slags gotisk helhet, der kunst og 
arkitektur kan sees på som deler av samme fortelling, er 
erstattet av at kunsten isteden ønsker å legge til sin egen 
fortelling, bakenfor eller ovenpå arkitekturen.

Dermed står vi i dag muligens overfor det man med 
Haukelands begrep kan beskrives som en ny form for 
”nærsynt naturalisme” – en kunst som insisterer på 
viktigheten av sin egen representasjon av virkeligheten, sin 
egen historie, uavhengig av sted og arkitektur. Haukelands 
monumentalkunst står som et sterkt eksempel på at en 
meningsfull dialog er mulig, at en tilpasning til kontekst er 
mulig – uten at kunsten på noen måte blir underordnet. 

Martin Braathen,
Redaktør, Arkitektnytt

1) Haukeland skal også ha søkt om å få avslutte sitt påbegynte 
ingeniørstudium ved NTH i 1953 – men ved arkitektlinjen. Dette 
skal ha blitt avslått fra skolens administrasjon. Se Svein Aamold, 
Arnold Haukeland – Liv og verk, magisteravhandling UiO 1992, 
Bind 1, s. 159.
2) Haukeland leverte arbeider til flere av Poulssons bygg, blant 
annet relie�er til konferansehotellet Lysebu. Se f.eks.  Aamold, Bind 
1. Vedlegg s. 18. 
3) Christian Norberg-Schulz, Meaning in western architecture, 
Studio Vista, London, 1974, s. 96�. 
4) Aamold, Bind 2. S .23 
5) Aamold, Bind 2. S. 28 
6) Erik Egeland intervjuer Engh i Morgenbladet september 1959, 
sitert i Erik Dæhlin, Arnold Haukeland, J. M. Stenersen Forlag, Oslo 
1980, s. 24.
7) Dæhlin, s. 40.
8) Dæhlin, s. 20. 
9) Sitert fra artikkelen Migrerende stedsånd, på kunstkritikk.no, 
07.04.2016. 

http://kunstkritikk.no/
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Alv Erlingsson, 1953 (Rytterstatuen), utkast Maria med barnet, 1947-50 (Nidarosdomen)
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Elementene (modell), 1962-63 Horisontal bevegelse (modell), 1958
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Fuglen, 1962
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Rekkverk, 1962-63, Storebrand-bygget i Haakon VIIs gate
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Letter
1978-1979

Arnold Haukeland, 
Selvportrett, 1981

Uten tittel

Uten tittel 

El obispo
1972

Uten tittel

Skisse 
1970

Hvilende modell
1957



21

Former fra havet
1977

Nordavind
1969

Alternativ modell
til lekeskulptur
1969

Kysset 
1955

Kubisk skisse
1957

Knelende
kvinnefigur

Vanskelig Person
1960

Piruett
1980
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Vertikal integrasjon
1960-1961

Halvor
1954

Kirkerelie�
Bilde i lysboks

Sommervind
1960

Fra fjellet
Før 1980

Skarv/Volare
1982

Madonna
1947-1950

Portrett av en generasjon, 
liten versjon
1969-70
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Solgudens jakkemerke, 
1972 

Sjøfartsmonumentet 
1966-68

Eleonoras blomst
1970

Atlantico I
(liten versjon, multipler) 
1980
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Røde diagonaler
(endelig utkast) 
vinteren 1971-72

Integrasjon 
(forarbeid, kopi) 
1979

Symfoni 
(forstørret kopi 
av Symfoni Aa 4 b) 
1980

Bølge I, 
1983 (kopi)
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