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Synnøve Anker Aurdal !
Synnøve Anker Aurdal har hatt store utstillinger rundt om i Norge og blitt kjøpt inn til våre 

viktigste museer. Listen over utsmykkingsoppdragene er også lang. I 1958 vant hun (sammen 

med Sigrun Berg og Ludvig Eikaas) konkurransen om å utsmykke Håkonshallen i Bergen. I 

forbindelse med 1100-årsjubileet til Island i 1974, utførte hun Norges gave. I 1977 hadde hun 

utstilling i Grand Palais i Paris sammen med Ludvig Eikaas, mens hun i 1982 var Norges 

representant ved Biennalen i Venezia - den første norske kvinnen som var tildelt denne æren 

alene. Fra 1983 fikk hun statens æreslønn for kunstnere, samme år som hun fikk i oppdrag å 

lage regjeringens gave til Kong Olav V på hans 80-års dag. I 1990 ble hun tildelt Prins Eugen-

medaljen, mens hun året etter fikk Norsk kulturråds ærespris.  

!
Kvinnen  

Synnøve Anker Aurdal var kvinnen som ikke ville være kunstnerkone, men kunstner. Hennes 

ekteskap med to malere, først Leon Aurdal og siden Ludvig Eikaas, kom aldri til å bli noe 

hinder for hennes karriere. Tvert imot mente hun selv at de var til stor inspirasjon, kanskje 

særlig gjennom billedkunstmiljøene disse var en del av.  

!
I Norge er det bare én mann, Jan Groth som har valgt veven som sitt kunstneriske uttrykk. 

Hans svarte gobeliner med skjøre hvite streker er imidlertid aldri blitt sett på som en del av 

kunsthåndverkmiljøet, men som en del av billedkunstmiljøet. Så startet da også Jan Groth 

som maler, men gikk over til billedvev på 1960-tallet. At Synnøve Anker Aurdal valgte veven 

som sitt kunstneriske uttrykk, gjorde det ikke lettere å bli anerkjent som kunstner.  

!
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I sitt kunstneriske virke var Synnøve Anker Aurdal gjennom stor deler av livet opptatt av at 

hun selv skulle stå for gjennomføringen av hele prosessen; fra idé, via skisser og utkast til det 

ferdige verk. Når hun innimellom ble spurt om hun selv hadde malt eller tegnet kartongen, var 

dette for henne bare en bekreftelse på den gamle forestillingen om at kvinnen utførte ved 

vevstolen det mannen malte eller tegnet i kartong. Altså var man ikke en selvstendig kunstner, 

men kun en oversetter av mannens ideer og visjoner. 

!
Tross et uttalt engasjement for likestilling, brukte Synnøve Anker Aurdal sjelden sin kunst til 

å agitere for kvinnesaken. Det var først og fremst gjennom sitt virke hun viste at det er mulig 

for en kvinne å ha suksess som selvstendig kunstner. Her ble hun et forbilde på linje med 

pionerer som formgiveren Grete Prytz Kittelsen og smykkekunstneren og skulptøren Tone 

Vigeland. Tekstiltradisjonen hadde få kjente kvinner før henne – bare Frida Hansen og 

Hannah Ryggen. Særlig hadde Ryggen vært en foregangsskikkelse ettersom hennes 

billedtepper var blitt anerkjent som kunst. Synnøve Anker Aurdal var den neste som oppnådde 

denne anerkjennelsen.   

!
Tradisjonen  

I Norge forbinder vi vevete tepper først og fremst med gamle åklær og brukstekstiler. Slike 

arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom bruksgjenstander og pynt, og som enkelte 

ganger har kunstneriske kvaliteter. Vevete tepper er også noe man har glede av rent estetisk, 

samtidig som man nesten har et fysisk forhold til dem. Å la hendene stryke over den taktile 

overflaten er en del av det å oppleve et teppe. Det er som om man erfarer den tidkrevende 

prosessen, gjentagelsene i arbeidet gjennom håndens berøring med den karakteristiske livfulle 

overflaten. 

!
Gjennom årene er tepper her i landet blitt sett på som et viktig uttrykk for en nasjons ønske 

om å skape seg en egen tradisjon, noe Gerhard Munthes billedtepper fra overgangen mellom 

1800- og 1900-tallet er en særlig bekreftelse på. Og det er nettopp i møtet med det 

tradisjonelle kunsthåndverket det hele starter for alvor for Synnøve Anker. Som ung kopierer 

hun gammel norsk billedvev på Maihaugen og lærer seg dermed tidlig håndverket. Men 

ganske snart bryter hun med det tradisjonelle åklæet og vevnaden. Ikke for å forlate veven 
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eller håndverket, men for å videreutvikle et selvstendig skapende uttrykk med rot i en lang 

tekstiltradisjon. I årene som kommer kjenner man igjen elementer fra et vevet 

Baldhisholteppe, et brodert Bayeuxteppe eller Osebergskipets vevnader, en felles fortid hun 

øser av for å gjendikte i sine egne visjoner hva et billedteppe kan uttrykke for oss – i dag.  

!
Synnøve Anker Aurdal lot seg åpenbart inspirere av Norges lange og stolte vevtradisjon. 

Likevel kom hun i så høy grad til å omtolke denne tradisjonen, at det nærmet seg et brudd – i 

hvert fall når det gjaldt de selvstendige kunstneriske ambisjonene. Det var først og fremst 

veven og tråden som dannet et sammenbindende element mellom gammelt håndverk og nye 

former – mellom tekstilen og bildet.  

!
Begynnelsen 

Synnøve Anker Aurdal viste alltid en spesiell evne til å se og bruke muligheter i det som var 

tilgjengelig. Sjelden passer uttrykket ”nød lærer naken kvinne å spinne” bedre. På grunn av 

materialmangel under krigen, begynte hun på 1940-tallet å eksperimentere med restene av det 

en vanlig husholdning kunne by på. Biter av ulltepper og bleknete klær, gamle dresser og 

åklær, gardinbiter og opprekkete ullgensere ble brukt til å applikere tepper. Lappene ble 

dandert utover et egnet underlag til det dannet en komposisjon hun var fornøyd med. Deretter 

broderte hun lappene fast med ullgarn, noe som bidro til å skape et mykere helhetsinntrykk. 

Det var få gjenkjennelige motiver i disse teppene. Likevel dukket det opp et ansikt her og der, 

en hatt, lysestaker, bokstaver og andre former som ga ulike assosiasjoner til gjenkjennelige 

ting. Teppene formelig myldret av liv som hadde i seg både folkekunstens ornamentale 

karakter og en hedensk symbolikk. 

!
I applikasjonsteknikken lå det et brudd med veverens arbeidsform som alltid vevet etter en 

kartong, over mot maleriets langt friere arbeidsform. På denne tiden var hun gift med maleren 

Leon Aurdal. Hennes tepper kom likevel ikke til å minne om etterligninger av malerier. Hun 

kom heller ikke til å arbeide lenge med applikasjon, og snart gikk hun tilbake til veven. Det 

var gjennom denne teknikken hun ønsket å arbeide mot et selvstendig kunstnerisk uttrykk. 

!
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På slutten av 1950-tallet så man da også tydelige resultater av dette valget i flere tepper som 

var vevet som rytmiske komposisjoner i klare farger. I motivene ble det lagt tydeligere vekt på 

stiliserte figurer og maskelignende ansikter. Teppene kunne minne om eldre komposisjoner 

med sine gjentagende presise mønstre, spisse gotiske buer og dekorative ornamenter. 

Samtidig ga den ofte uventete fargebruken assosiasjoner til fremmede kulturer, som for 

eksempel indianske tepper. 

!
Utgangspunktet for arbeidene var ofte en fargeklang som hun så bygget en komposisjon 

rundt. Ulike garnnøster ble lagt sammen i kurver ved veven, som paletter og inspirasjonskilde. 

Komposisjonen ble så utført i lite format, før utkastet ble risset i full størrelse. Selv stod hun 

også lenge for spinning og vasking av ullgarnet. På slutten av 1950-tallet begynte hun også å 

kombinere ull og metalltråder, noe som var helt uvanlig på den tiden. I tillegg byttet hun ut de 

tradisjonelle plantefargene med kjemiske farger. Den kjemiske fargingen av garnet lærte hun 

av Sigrun Berg og benyttet første gang i forbindelse med utsmykkingen av Håkonshallen. 

Denne metoden gjorde det mulig å lage alle regnbuens farger, samtidig som de var lysekte. 

For en kunstner med et så sterkt forhold til farger, må denne metoden ha vært som en 

åpenbaring. For som hun sa: ”Jeg tenker alltid i farger, husker alt som farge, ja helt fra jeg var 

bitte liten har det vært slik.” 

!
Varierte uttrykk 

Et sentralt gjennomgangstema i Synnøve Anker Aurdals tepper er tolkningen av naturen.  

Med store variasjoner fortolker hun dette temaet gjennom hele sitt kunstneriske virke. Enkelte 

ganger kjenner man igjen mer konkrete bilder som bjerkestammer i skogen, solskiven som 

faller i havet, mens man andre ganger bare fornemmer stemninger og opplevelser fra vårens 

farger eller havets bevegelser. I alle teppene danner rytmen en grunnkomposisjon som hun 

bygger teppene rundt. Diktning og poesi er et annet sentralt tema i hennes arbeider. Titlene på 

teppene kan ofte være en strofe i et dikt. Andre ganger vever hun inn en linje fra et dikt i 

teppet, poetiske strofer som inspirerer henne til å omdanne i vev det andre har skapt i ord.  

!
Frigjøring 
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På midten av 1960-tallet er det tydelig at kunsten har tatt en ny og frigjørende vending. 

Internasjonalt er tiden sterkt preget av oppbrudd fra konvensjoner både når det gjelder ideen 

om hva et kunstverk er, hvilken sammenheng det skal inngå i og hvordan det skal utføres. Ute 

resulterer dette i en eksplosjon av nye uttrykk, mens det i Norge først og fremst endelig fører 

til en forsiktig aksept av et nonfigurativt uttrykk.   

!
På 1960-tallet blir overgangen til et abstrakt formspråk den mest synlige frigjøringen i 

Synnøve Anker Aurdals arbeider. Nå vokser teppene både i omfang og ambisjoner. Åpenbart 

inspirert av tidens nonfigurative trend med malere som Gunnar S. Gundersen, Johs. Rian og 

hennes annen ektemann Ludvig Eikaas som helt sentrale figurer, viser teppene en sterk 

modernistisk forankring. Tolkningsmessig ligger hennes kunstneriske uttrykk likevel nærmere 

Jacob Weidemann, Knut Rumohr og Inger Sitters abstrakte naturlyrikk. Som Ole Mæhle 

uttrykker det, greier Anker Aurdal å lage en merkelig nyskapning ”av et forslitt motiv fra 

mange malerier…” Likevel viser disse teppene en ny sikkerhet i komposisjon, beherskelse av 

fargen og dynamiske former som hun ikke tidligere har artikulert. En sterk forenkling har 

overtatt for de tidligere nesten overfylte og realistiske formene.  

!
Det nyskapende ved uttrykkene underbygges også ved at Synnøve Anker Aurdal begynner å 

eksperimentere med nye materialer. I tillegg til det tradisjonelle spelsaugarnet bruker hun 

også nylon, stener og speilbiter. Lenker av metallkuler som vanligvis er festet til propper som 

brukes i oppvaskkummen og badekaret, forvandles i hennes tepper til sildrende vanndråper. 

Men det er særlig bruken av kobber- og metalltråder som skaper nye muligheter. På et 

tilfeldig besøk på en kabelfabrikk ser hun ruller av metalltråder med ulike tykkelser og farger. 

Disse minner om garn, men har samtidig en annen kvalitet som gjør at det ikke kan veves på 

vanlig måte. Etter mye eksperimentering greier hun likevel å nyttiggjøre seg disse 

metalltrådene i teppene, noe som fører til et utvidet kunstnerisk vokabular. Dette gjør det 

mulig på en ny måte å illudere blant annet det varme gjenskinnet av solen, spillet i vegger 

våte av regn eller bjerkestammer med sølvskimrende mose. 

!
Hennes uvanlige materialbruk og eksperimentering med komposisjon bidrar til at også 

rommet etter hvert blir tatt mer aktivt i bruk gjennom å la teppene få en tredimensjonal form. 
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Teppene får snart en mer skulptural utforming der de favner rommet på en langt friere måte 

enn i 1960-tallets mer tradisjonelle og ofte strengt rektangulære billedvev. Arbeidene minner 

svært lite om tepper, men mer om en krysning mellom tekstil skulptur og billedrelieff. Flatene 

løser seg ofte opp i hengende remser og knyttete former hvor også tomrom mellom flatene er 

sentrale. Dermed oppstår det nye lys- og skyggevirkninger som gir mer bevegelse til helheten. 

Tyngdeloven utforskes i arbeider som kan minne om organiske former med kroppslige 

assosiasjoner.  

!
Det må ha vært en stor seier for henne å greie og bringe ideen om et teppe så langt bort fra 

forestillingen om hvordan et teppe skulle se ut. Mange av disse verkene er blant Synnøve 

Anker Aurdals mest originale, og knytter seg tydelig til en samtidig internasjonal trend særlig, 

representert ved polsk tekstilkunst og Magdalena Abakanovicz’ utradisjonelle arbeider.  

!
Utover på 1980-tallet får teppene igjen et langt strammere preg, et uttrykk hun langt på vei 

arbeider videre med resten av livet. Teppene veves nå i jevnere flater hvor hun ikke lenger 

eksperimenterer så mye med nye materialer og tredimensjonale former. Figurasjonen blir 

tydeligere, og man kjenner igjen temaer fra 1950-tallets tepper. Her sees rader av stiliserte 

kvinneskikkelser, masker, musikanter og fugler. Samtidig videreutvikler hun ulike 

abstraherende elementer i tepper hvor naturen lys eller musikkens klanger veves inn i 

stramme komposisjoner med dristige farger. Teppene viser en sterk sans for rytme, bevegelse 

og musikk. Arbeidene har også en sterk monumental karakter som viser hennes lange erfaring 

som kunstner.  

!
Mange og store oppdrag fører til at hun gir slipp på sitt tidligere program om at hun selv 

ønsker kontroll over gjennomføringen av hele arbeidet. Riktignok har hun gjennom årene 

mange assistenter som arbeider for henne i atelieret i Madserud Allé i Oslo, men fra 1980-

tallet får hun også flere av teppene vevet i Aubusson i Frankrike. I dette gobelin-verkstedet 

med lange tradisjoner veves teppene etter nøye anvisninger fra henne, basert på skisser, 

kartonger, vev- og garnprøver. Denne arbeidsformen gjør det umulig for henne å improvisere, 

noe hun har sagt at hun alltid gjorde under selve vevingen.  

!
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I de siste årene bygges flere tepper opp i et todimensjonalt uttrykk rundt stiliserte tegn og 

emblemer, tall og bokstaver. Ansikter som i hennes tidligere tepper ligner masker, blir i tepper 

på 1990-tallet omdannet til anonyme mennesker uten personlighet. Med data-alderens 

presisjon ser man rekker av menn som står som en ugjennomtrengelig vegg av grå byråkrater. 

Dette er maktmennesker, fremstilt uten identitet - uangripelige for enkeltmennesket som 

møter dem. Den gjennomgående stramheten og presisjonen i arbeidene ser man også i de mer 

organiske motivene.  

!
I Synnøve Anker Aurdals evne til å se estetiske muligheter i det andre ser på som hverdagslig 

og prosaisk, ligger det et selvstendig bidrag til vevtradisjonen som langt på vei var preget av 

fastlagte normer og regler for hvordan tepper skal lages. I teppene kombinerer hun et 

tradisjonelt håndverk med et moderne uttrykk og nye materialer. Evnen til å se og evnen til å 

skape resulterer i tepper som i dag oppleves som aktuelle i sin tradisjonsbundne form.  

!
!
Cecilie Malm Brundtland
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