


august/september. I denne perioden skal de ha tilsyn
minst én gang i uka. Etter perioden på utmarksbeite
henter bøndene dem hjem til innmarksbeite igjen.

Sauen gir oss veldig verdifull ull. Dessverre er
sauehold langt fra så lønnsomt i Norge som det burde.
Én årsak er at mye saueull og sauegarn blir importert
fra utlandet i stedet for å bruke det norske som òg er

av høyeste kvalitet.

Se opp for garn med norsk flagg 
og navn som  «Norsk garn», 
«Norwegian wool» eller liknende. 
Høyst  sannsynlig er ikke ulla 
norsk, og heller ikke er garnet 
mest trolig produsert i Norge. Se

 etter om det  står med liten skrift et eller annet sted
på bunten, at det er produsert et helt annet sted i

verden enn Norge.

En annen årsak er at de store matkjedene dessverre
viser liten intersse for å selge sauekjøtt. «Kundene vil

ikke ha det,» sier de. Men de kal ikke vente at kundene
vil ha noe som aldri blir markedsført. Det er veldig
dumt, både for sauskjøtt er vedig velsmakende, og

fordi det er en enorm sløsing med matressursene i ei
tid og en verden der matknapphet er så framtredende.

֍
I Norge har vi flere ulike saueraser, blant dem:

Spelsau, den gammelnorske sauen, stammer fra den
eldste og opprinnelige sauerasen i Norge. Den

opprinnelige sauerasen i Norge blir òg kalt gammel





forbi – for lengst. Hvis det skulle være noen tvil, er det
bare å ta turen til Astrup Fearnley Museet og oppleve

tekstilarbeidene til Synnøve Anker Aurdal (1908–2000).
Her vises hele 50 vevnader og tepper i det som hittil er
kunstnerens største retrospektive utstilling. Verkene er
hentet fra samlinger og private hjem over hele landet,

og 12 av arbeidene er fra museets egen samling. I
forbindelse med den omfattende utstillingen er åtte

samtidslyrikere invitert til å bidra i en diktsamling som
korresponderer med Anker Aurdals kunstnerskap, og

det produseres en monografi om kunstneren og
utstillingen.»

Det interessante heftet som museet har gitt ut i
forbindelse med utstillinga, viser hvordan på

begynnelsen orienterte seg mot figurative motiv,
tilpasset de mulighetene og begrensningene som

vevtenikken byr på. Men etterhvert  beveget seg bort

Illustrasjon 1: Synnøve Anker Aurdal i sitt atelier i Madserud allé 12 i Oslo. Foto: Victor Boullet / 
Kunstavisen.



som også vsr «Med vevens struktur som utgangspunkt
skapte hun et strengt komponert, abstrahert

billedspråk, som også var poetisk, fra tradisjonelle
former og etablerte sitt eget uttrykk. mangetydig.»

Synnøve Anker Aurdal er, sammen for eksempel med
Hannah Ryggen, Randi Nygaard Lium, Astrid Wikstrøm

og Jan Groth, blant våre største moderne
vevkunstnere.

«Jeg kunne ikke blitt kunstner på annen måte enn
gjennom trådene.» Synnøve Anker Aurdal

Heftet viser òg hvordan hun stadig eksperimenterte

Synnøve Anker Aurdal: Sølvklode, 1970, billedteppe © Synnøve Anker 
Aurdal / BONO 2022. Foto: Nasjonalmuseet, Truls Teigen. Fra 
Kunstavisen.



med stadig nye material. Har var det etter hvert langt
fra bare ulltråden som gjaldt. Blant annet fant hun fram

til å tvinne inn material som kopper, polyester,
glassfiber, nylon og metall i tradisjenell vevnad.. Blant

annet blei dette påskyndet av rasjoneringa under
andre, polyester, glassfiber verdenskrig, som førte til at

hun ikke hadde nok ullgarn. «Sammen med sin mor,
Gudrun Anker, utviklet hun en aplikasjonsteknikk der
de broderte gamle stoffrester og festet tråden til en

overflate av sammensydde stoffer.»

      Årets sommerutstilling i Astrup Fernley i Oslo er en stor
mønstring av arbeider av billedvever Synnøve Anker Aurdal.
Utstillingen består av verk fra museets egen samling pluss
innlånte sentrale verk. Til sammen vises hele spekteret av
Anker Aurdals produksjon, fra tidligere arbeider datert fra

begynnelsen av 1940-tallet. Utstillingen vil gi et unikt innblikki et
viktig og banebrytende kunstnerskap, som både hadde en

markant posisjon i sin samtid og fremdeles oppleves med sterkt
og relevant i dag, står det på afmuseet.no. Fra å arebide med
tradisjonelle teknikker innen kunsthåndverkfeltet beveger hun
seg til billetkunstscenen, der hun fikk en sentral posisjon og

hadde avgjørende betyning for forståelsen av tekstil som
kunstnerisk uttrykk. Uredd brøt hun med tradisjoner og

kombinerte eldre håndverkstadisjoner med billedkunstens
moderne uttrykk, ogfant med det nye muligheter, og fant med

det nye muligheter til å kommentere sin egen samtid, heter det.

I forbindelse med utstillingen arbeide Astrup Fernley Museet ed
en større monograf om Synnøve Anker Aurdal (1908-2000).» ■

Fra Norsk husflid 3/2022, side 7.

«Tradisjonelt har den norske vevkunsten vært basert
på plantefarget ullgarn, og fargeklanger hentet fra
naturen. Da hun sammen med Ludvig Eikaas og

Sigrun Berg vant utsmykningsoppdraget av den nye
Håkonshallen i Bergen i 1959, brøt hun med denne
tradisonen og innførte kjemisk farget tråd i veven,»

heter det i heftet til utstillinga.

Kunstavisen skriver: «Utstillingen viser et spenn av
teknikker og uttrykk som avslører hvordan Anker Aurdal





København, 2016. Hennes verker inngår i samlinger av
KORO, Kunstmuseet NordTrøndelag og Oslo

kommunes kunstsamling. 

Vevnaden er en frise som dekker to vegger i
kunsthallen og hjørnet mellom veggene. Vevnaden er
svart, med noen sprikende gule, røde og blå felt. Noen
har sagt at disse eltene minne om flammer, men typisk
for abstakte, eller konkrete, kunstverk er at betrakteren
kan  tolke dem som hun sjøl vil, om ikke en tittel legger

alt for store føringer for det. ■

 Har du idéer eller bidrag?

Har du idéer til noe du syns burde stå i dette meldings-bladet,
eller bidrag til det, tar jeg det med stor iver i mot. Send det i
tilfelle som e-brev til jo@gjessing.as. Jeg vil vurdere alt som

kommer inn med stor velvilje og takknemlighet.  ■

Forsinka
Dette meldingsbladet er datert juni 2022. Det  betyr at
det dessverre er en god del forsinka. Grunnen er at

 Matilde Westavik Gaustad: Upsilon Andromedae b (2022), frise i 
billedvev, ull og bomull, vevd på flatvev. Courtesy kunstneren. Fra 
internettstedet til Trondheim Kunsthall.



jeg har hatt en ganske alvorlig kræsj i menysystemet i
nettgalleriet (www.gjessing.as) mitt. Jeg har brukt

ganske mange timer på å reparere dette. Ennå er ikke
menyene feilfrie, men reparasjonen har kommet så

langt at de i all fall skulle være mulig å navigere ut fra.
Jeg har ikke villet sende ut dette meldingsbladet før
menyene i alle fall var brukbare, om ikke feilfrie. ■


