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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om Elisabeth Haarr (f 1946). En kunstner som har brukt tekstil som 

sitt materiale siden hun tok diplomoppgaven ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 

Oslo i 1967. Hun er en anerkjent kunstner som har deltatt på ulike juryerte utstillinger, 

innehar professorkompetanse i tekstil og er innkjøpt av flere nasjonale museum. Likevel er 

det skrevet lite om kunstnerskapet hennes. Dette er et viktig aspekt ved min oppgave. 

Jeg forsøker i denne oppgaven å finne ut hvordan Elisabeth Haarr bruker egen kropp og 

kvinnelighet i sine arbeid. Elisabeth Haarr er en del av førstegenerasjonsfeministene på 70-

tallet som tok definisjonsmakten tilbake over egen kropp. Jeg forsøker å se hvordan dette 

materialiseres i arbeidene til Haarr. For å sette henne inn i en større sammenheng og 

tydeliggjøre den kroppslige tilnærmingen, har jeg valgt å bruke kunstnerskapet til 

amerikansk-tyske Eva Hesse (f 1936) i perspektiveringen.  

I oppgaven skriver jeg om fremveksten av den moderne samtidige tekstilkunsthistorien i 

Norge, fra husflid og anonym kvinnesyssel til Høstutstilling og inntog på billedkunstens 

arena. Denne historien er en stor del av historien til Elisabeth Haarr. 

  

 

 

 

  



VI 

 

 



VII 

 

Forord 

Jeg har i mange år jobbet med formidling og salg av kunst. Det startet med billedkunst i 

Galleri 27, fortsatte med kunsthåndverk i Galleri Format og fortsetter videre nå i SOFT galleri 

for Norske tekstilkunstnere (NTK). Etter alle mine år i ulike gallerier tilhørende ulike 

fagorganisasjoner er det tekstilen som jeg finner aller mest fascinerende. Dette materialet som 

har så sterke røtter til håndarbeid og husflid, men som har (i Norge) kjempet seg frem inn i 

billedkunstens verden. Dette materialet som det ligger så mange fordommer, men samtidig så 

mange muligheter i. Den kampen som ligger i materialet og den kampen som er gjort på dets 

vegne. Elisabeth Haarr har hele denne kampen i seg. Hun er en kompromissløs kunstner som 

har brukt tekstilen som sitt medium gjennom et langt kunstnerliv. Jeg mener hun er like 

aktuell nå som da hun startet. 

 

Takk til min veileder Bente Larsen som tålmodig har ledet meg på rett vei gjennom hele 

prosessen. Takk til Sissel Ree Schjønsby som har stilt hele sitt fantastiske arkiv, om 

fremveksten av NTK og den moderne tekstilkunsten i Norge, til min disposisjon. Takk til 

tekstilkunstnerne Synnøve Øyen og John Raustein for faglige innspill og gode diskusjoner. En 

stor takk til alle gutta mine for å ha vært så snille og tålmodige med meg: Åsmund, Edvard 

Ikaika, Anton Manoa og Olaf Kekoa. En like stor takk til min mamma for å entusiastisk tro på 

at jeg skulle klare å levere. Og, ikke minst, takk til Elisabeth Haarr for å generøst stille opp på 

samtaler og svare på alle mine spørsmål. 
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1 Innledning 

1.1 Valg av tema 

Jeg skal i denne oppgaven trekke frem tekstil kunstneren Elisabeth Haarr (f 1946) og 

analysere et utvalg av hennes arbeid med utgangspunkt i en feministisk orientert tilnærming. 

  

Den norske samtidige tekstilkunsthistorien er ennå ung, de aller fleste som var med i 

kunstneraksjonen i 1974 og bante vei for å få tekstilkunsten anerkjent som billedkunst på lik 

linje med maleriet lever ennå. For meg er disse kvinnene svært inspirerende og jeg møter dem 

ofte i min jobb som daglig leder for Norske Tekstilkunstnere (NTK). Kvinnene er blitt 

rundere i kantene og beveger seg saktere, men mange av dem er fremdeles engasjerte og 

fremdeles aktive på kunstarenaen. Disse kvinnene og denne epoken i kunsthistorien mener jeg 

hittil er blitt stemoderlig behandlet i den vitenskapelige litteratur.  

 

De senere årene har tekstilkunsten hatt en oppsving. Denne oppsvingen reflekteres blant annet 

i utstillingspraksisen i SOFT galleri i Oslo som arrangerer 9 tekstil relaterte utstillinger i året. 

Det reflekteres også gjennom de mange tekstilene som blir antatt på Høstutstillingen og 

Årsutstillingen, og i bokutgivelser og undervisningen på universitet og høgskoler. Dette 

oppsvinget har ikke kommet gratis, men er et resultat av utrettelig arbeid av tekstilkunstnere 

helt fra Frida Hansen og Hannah Ryggens tid og frem til i dag. 

 

På Oslo Kunsthall i 2013 så jeg utstillingen Hold stenhårdt fast på greia di med undertittelen: 

Norsk kunst og kvinnekamp 1968-89. Den første større samleutstillingen om norsk kunst og 

kvinnekamp fra 60-tallet til 80-tallet. Elise Storsveen, en av kuratorene bak utstillingen, 

fortalte meg at en av grunnene til at de laget utstillingen var at det ikke var laget en 

tilsvarende utstilling før. Det nærmeste man hadde kommet var utstillingen Whatever 
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Happened to Sex in Scandinavia? av Marta Kuzma vist på OCA 2008/2009. Denne 

utstillingen inneholdt et overflod av falloser – men hvor var alle «hampfittene»?1 

 

I denne utstillingen ble to av Elisabeths Haarrs verk stilt ut: Frustrasjonsteppe (1981) og 

Portrett av en Trendsetter (1986). Utstillingen ble nominert til Kunstkritikerprisen 2013 og 

ble utslagsgivende for valg av tema til min masteroppgave. Flere av kunstnerne hadde jeg 

ikke hørt om tidligere, deriblant Elisabeth Haarr. I katalogteksten stod det at arbeidene var 

ikoniske verk fra en gitt periode i Norge. Hvis dette stemte hvorfor hadde ikke jeg, som jo er 

interessert i emnet, hørt om flere av disse kunstnerne tidligere?  

 

1.2 Formål 

I fokus for denne oppgaven vil være Elisabeth Haarr. Haarr var ferdig utdannet kunstner mot 

slutten av 60-tallet og ble en del av et gryende politisk landskap, der kvinnekampen ble svært 

sentral. Kvinnene tok tilbake definisjonsmakten over eget liv og egen kropp. De ville ikke 

lenger være bundet til hjemmets lune sfære, men være en selvfølgelig del av resten av 

samfunnet. I kunstverdenen betød dette en ny feministisk dreining bort fra den plassen 

kvinnene tidligere var blitt tildelt i kunsthistorien.  

 

Selv om Elisabeth Haarr har oppnådd stor anerkjennelse, noe som blant annet kan ses 

gjennom hennes deltagelse på ulike juryerte utstillinger, hennes professorkompetanse i tekstil 

og innkjøp til flere nasjonale museum, er kunstnerskapet hennes lite skrevet om. Når jeg 

velger å skrive denne masteren om Elisabeth Haarr er det dels for å rette opp i dette; dels det 

faktum at hun representerer en velkjent og tidstypisk skjebne blant kvinnelige kunstnere fra 

hennes generasjon.  

 

                                                 
1 Samtale med Elise Storsveen 07.04.2016 
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Kvinnelige kunstnere, og da særlig kvinnelige tekstilkunstnere, har en tendens til å bli 

forbigått både i kunsthistorien og i kunstlivet forøvrig. Mitt formål med denne oppgaven er 

dels å synliggjøre tekstilen som et fagfelt det er skrevet svært lite om. Dels gjennom Haarr og 

hennes kunst å berøre en skjebne som også forteller en generell historie om hvordan flertallet 

av kvinnelige kunstnere fra Haarrs generasjon har måttet kjempe for å bli tatt seriøst i en 

kunstverden dominert av mannlige malere.  

 

1.3 Problemstilling 

Med utgangspunkt i dette søker jeg å nærme meg følgende spørsmål: 

Hvordan bruker Elisabeth Haarr egen kropp og kvinnelighet i sine arbeid og på hvilken måte 

fremtrer dette i verkene? 

 

Jeg har valgt ut 4 arbeid av Elisabeth Haarr. To av arbeidene er laget på begynnelsen av 80-

tallet mens de to siste er laget i henholdsvis 2013 og 2014. Ved å velge verk fra disse to 

perioder er det mulig for meg å diskutere forskjellige tilnærmelser til materialet samt fokusere 

på hennes utvikling som kunstner. De fire arbeidene er: Frustrasjonsteppe (1981), Slitte 

Fraser består av to faner (1983), Syria-forheng (2013) og Bleak Blonde (2014).  

 

Frustrasjonsteppe og Slitte Fraser så jeg i utstillingen Unwoven World: Beyond the Pliable 

Plane på OCA i Oslo i 2014. I denne utstillingen ble også arbeider av Brit Fuglevaag og 

Sidsel Paaske vist. Syria-forheng så jeg første gang i forbindelse med et foredrag Elisabeth 

Haarr hadde på OCA i 2013, foredraget het: Beauty: Textile Aesthetics within a feminist 

Perspective og var en del av forelesningsrekken: Fashion: the fall of an industry. Det samme 

arbeidet var også stilt ut i utstillingen Förbannad vare du i 2015 i Kunstnerforbundet, der var 

også Bleak Blonde stilt ut. I denne utstillingen deltok også Sven X:et Erixon, Morten Krohg, 

Kjartan Slettemark, André Tehrani og Gelawesh Waledkhani. 
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1.4 Metode 

Et utgangspunkt for min tilnærmelse til Haarrs kunstnerskap er primært biografisk, hvor 

forholdet mellom liv og kunst således vil stå sentralt. Som en del av dette vil jeg også 

diskutere hvordan hun bruker sin egen kvinnelighet og kropp inn i arbeidene. Feminismen 

kom inn i kunstbildet da Elisabeth Haarr entret kunstscenen i Norge på slutten av 60-tallet. 

Denne tidlige feminismen innen kunsten var preget av et behov for og ønske om å ta 

definisjonsmakten tilbake over egen kropp. Kvinnene ønsket å vise at den kvinnelige kroppen 

ikke var kun til for å nytes av det det annet kjønn og brakte med det formål sin egen biologi 

og sitt eget erfaringsgrunnlag inn i kunsten. Derved understreket de at den var noe annet enn 

mannens. De brukte gjerne andre metoder og materialer enn mannlige billedhuggere og 

malere, som for eksempel performance og video kunst. Tekstilen som medium var ikke ny, 

men på billedkunstscenen var den nesten ikke representert. For mange kvinnelige kunstnere 

ble tekstilen brukt for å uttrykke det særskilt kvinnelige og som formilder av et annet 

erfaringsgrunnlag. 

 

En historisk – biografisk metode vil være en del av min tilnærming til Elisabeth Haarrs 

kunstnerskap. I en slik metode er biografien til kunstneren viktig for å kunne forstå kunsten. 

Ulempen er at den også ofte kan begrense vår persepsjon og gjøre kunsten irrelevant. Jeg 

vil bruke biografien som en del av den feministiske tilnærmingen til kunstnerskapet 

hennes idet det vil implisere at hennes erfaringsgrunnlag som kvinne er viktig, og at hennes 

liv og kunst er knyttet sammen og at hennes liv kan bidra til å bedre forstå hennes egen 

billedkunst, dets motiver og utforming på samme måte som hennes kunst gir perspektiver til 

et kvinnelig erfaringsgrunnlag. Haarr innehar på mange måter en klassisk kvinneskjebne 

som både sier noe om henne som person, hennes kunst og noe generelt om kvinner i 

kunsten og alle de vanskeligheter dette medførte. Jeg vil se hvordan hun søker å 

ta definisjonsmakten over egen kropp tilbake gjennom kunsten sin. Jeg vil plassere hennes 

biografi sammen med hennes kunstneriske arbeid for der å vise at hennes liv også er en 

inngang inn i hennes kunst og omvendt.  
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Ved å trekke frem biografien til Elisabeth Haarr vil jeg også få belyst en kvinnelig kunstner 

som har vært aktiv og tilstede på kunstscenen, men som det ikke har blitt skrevet om. Dette er 

en viktig faktor i denne oppgaven.  

 

Kunsthistorisk vil dette bli perspektivert gjennom den tysk-amerikanske kunstneren Eva 

Hesse (1936 – 1970).  Hennes arbeid er svært ulike Haarrs, men i likhet med Haarr og mange 

andre kvinnelige kunstnere tar hun utgangspunkt i sitt eget liv og sin egen kropp i 

formuleringen av sitt kunstneriske uttrykk. Eva Hesse har hatt og har fremdeles en stor 

påvirkning på dagens kunstnere.  

 

Elisabeth Haarr har insistert på å bruke tekstilen som sitt materiale gjennom hele sin karriere. 

For å belyse egenarten i dette materialet og den betydning norsk tekstilkunst har hatt for 

kvinnelige kunstnere og kunsthåndverkere vil jeg i oppgaven inkludere en kort gjennomgang 

av den moderne tekstilkunstens fremgang i Norge. Dette for også å diskutere noen historier og 

budskap som allerede ligger immanent i tekstilen. 

 

1.5 Kilder – tidligere forskning 

Det er skrevet lite om moderne norsk tekstilkunst. De jeg har funnet med relevans for min 

oppgave er: Randi Nygaard Lium Ny norsk billedvev – et gjennombrudd (1992) og Jorunn 

Haakestad sin PhD avhandling Ariadnes tråd. Tekstile utsmykninger i Norge i det 20. 

århundre (1998). Det har også vært skrevet noen hovedfagsoppgaver: Hege Gravermoen Fra 

todimensjonal billedvev til tredimensjonal tekstilkunst. Brit Fuglevaags bidrag til utviklingen 

av norsk tekstilkunst i perioden 1963-1974 (2000) og Liv Klakegg Dahlins 

hovedfagsoppgave; Den internasjonale Lausanne 8 Biennalen og moderne tekstilkunst. 

(1996) Masteroppgaven til Runa Boger: Magdalena Abakanowicz og Norge: Stilskaper eller 

frigjørende forbilde? En drøftelse av Abakanowicz’ betydning for norsk tekstilkunst 1960-

1980 (2010). 
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Det er også skrevet flere katalogtekster i forbindelse med ulike tekstilutstillinger. Det har de 

senere årene vært flere store tekstile mønstringer som har fått tekstilen frem i mediets søkelys. 

Noen historiske: Hannah Ryggen Verden i veven på Nasjonalmuseet (2015) og Frida Hansen 

Art Nouveau i full blomst på Stavanger Kunstmuseum (2015). Noen helt nye: Wireless som 

ble viste flere steder på Østlandet i 2013, Haugar Vestfold Kunstmuseum som viste I tråd med 

tiden (2013) og Hengende Hager (2016) på Grenland Kunsthall med samme kurator som 

laget Hold Stenhårdt fast på greia di. Andre har vært begge deler: Tusen tråder – en 

historiefortelling i tekstil på Lillehammer Kunstmuseum (2013-2014), Myke Monumenter ved 

KODE i Bergen (2015) og Nålens Øye ved Nasjonalmuseet (2013-2014). Høstutstillingen har 

også hatt et sterkt tekstilt fokus de siste årene. 

 

1.6 Oppbygging av oppgaven 

Kapittel en: Innledning med forord. 

 

Kapittel to: Oppgaven begynner med Elisabeth Haarr og feminismen. Jeg kommer så vidt 

innpå Elisabeth Haarrs egen kvinnekamp og hennes egen oppvekst dominert av menn. 

Deretter går jeg nøyere inn på første generasjons feminismen og dets fremvekst, med fokus på 

Linda Nochlin og Anne Wichstrøm.  

 

Kapittel tre: Her tar jeg for meg den moderne tekstilkunstens fremvekst i Norge, med særlig 

vekt på Gerhard Munthe, Frida Hansen og Hannah Ryggen.  

 

Kapittel fire: Dette kapitlet omhandler etterkrigstidens tekstile Norge.  

 

Kapittel tre og fire forteller hvordan tekstilen går fra å være husflid og noe som tilhører 

hjemmet til å entre de store kunstarenaene. Hvordan tekstilkunsten går fra å være dominert av 
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anonyme håndverkere til individuelle kunstnere som bruker seg selv inn i kunsten. Denne 

historien er viktig i forhold til hvilke budskap som ligger kulturelt i materialet tekstil.   

 

Kapittel fem: Omhandler Eva Hesse. En tysk-amerikansk kunstner som kun fikk få 

produktive år før hun døde. Jeg bruker henne som et eksempel på en fremtredende 

internasjonal kvinnelig kunstner som bruker seg selv og sitt eget liv inn i kunsten.  

 

Kapittel seks: Elisabeth Haarrs biografi. Etter å ha sett hvordan Eva Hesse bruker seg selv og 

sitt liv inn i kunsten ser jeg nå på hvordan Elisabeth Haarr gjør det samme. Her skriver jeg 

også om flere arbeid hun har laget og viser hvor tydelige link hun har mellom liv og kunst.  

 

Kapittel seks består også av verksbeskrivelse og analyse av de fire arbeidene jeg har valgt av 

Elisabeth Haarr.  

 

Kapittel syv: I dette kapitlet sammenligner jeg den tilnærmingen jeg mener Eva Hesse og 

Elisabeth Haarr har til egen kunst og forsøker å vise at de begge bruker eget liv og egen kropp 

inn i egen kunst 

 

Kapittel åtte: Konklusjon 
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2 Feminismen 

2.1 Elisabeth Haarr og feminismen 

Elisabeth Haarr vokste opp med menn som sine nærmeste forbilder. Hun har selv sagt i et 

intervju at hun har problemer med egen kvinnelighet, og aldri helt har skjønt hvem hun er 

som kvinne. Da hun var liten var hun en såkalt guttejente og lekte aldri med dukker eller 

andre jenter. Hun sier selv at hun har stor respekt og beundring for damer samtidig som hun 

har stor forakt for dem.2 Likevel har hun engasjert seg i kvinnekamp, laget paroler og gått i 

demonstrasjonstog for kvinner. Hun har snakket opp for kvinner som mistet jobbene sine ved 

kysten og engasjert seg i kvinnenes harde arbeid både hjemme og ute. Og hun har valgt et 

svært kvinnelig uttrykksmiddel i sitt kunstneriske virke. Et materiale som selv i dag bærer på 

så mange immanente feminine kvaliteter. Samtidig dreier mange av arbeidene hennes seg om 

konflikter relatert til både intimsfæren og samfunnet. Elisabeth Haarr representerte en 

samfunnsgruppe som stod i opposisjon til det etablerte, og hvor kampen om likhet mellom 

kjønnene stod sterkt, en kamp som flere kvinnelige tekstilkunstnere deltok i.  

 

Elisabeth Haarr var og er en feminist. Det går på likestilling og likeverd og gjelder helt basale 

rettigheter. Hun kjempet for at kvinner skulle ha samme tilgang på utdannelse og arbeid som 

menn, og lønn for den jobben de gjorde på lik linje med mannen. Kvinner skulle få (ta) sin 

rettmessige plass i samfunnet. Det å få lov til å være ambisiøs og interessert i en karriere 

utenfor familiens indre kjerne skulle kunne være like naturlig for en kvinne som for en mann.  

 

2.2 Feminismens fremvekst 

Kunsthistorien har opp gjennom århundrene avbildet kvinner på et nokså ensidig vis. Det har 

vært mange malerier av oppofrende morsskikkelser, yppige unge damer eller damer som har 

syslet i hjemmet. Utover 1900-tallet begynte kvinnene å arbeide aktivt for å få stemmerett, 

noe vi i Norge fikk i 1913.  Kampen om et mer likestilt samfunn fortsatte og kulminerte på 

                                                 
2 Samtale med Elisabeth Haarr hjemme hos henne 07.04.2015. 
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slutten av 60-tallet. Feminismen som retning vokste frem og kvinnene tok tilbake 

definisjonsmakten over egen kropp. De ville ikke lenger være definert av mannen og krevde 

en lik plass i samfunnet. 

 

2.3 Førstegenerasjons feminismen 

Men, hva er feminisme?3 I bred forstand er det den overbevisning at kjønn har vært, og 

fortsetter å være, en fundamental kategori i organiseringen av kulturen. Og dette mønsteret i 

denne organiseringen favoriserer vanligvis menn.4 Feminismen som politisk retning vokste 

frem på 1960-70-tallet. Dette skjedde samtidig som anti-krig demonstrasjonene i USA og 

student-demonstrasjonene i Europa. Man begynte å bruke kunst for å fremme sine politiske 

meninger.5 På 70-tallet fikk man P-pillen som ble et viktig steg for kvinnene til å selv ha 

mulighet til å bestemme når og om man ville bli mor. Mye av den feministiske kunsten fra 

denne tiden brukte kvinnens egen kropp. Mange av fremstillingene var svært tabubelagte og 

lå langt unna den vakre, lystige kvinnen man var vant til å se avbildet. Kvinnene tok nå 

kroppen sin tilbake som en protest mot å ha vært gjenstand for det mannlige blikk og 

objektifiseringen gjennom århundre. Feminismen på 70-tallet brukte mye satire og gjorde narr 

av tidligere avbildninger av kvinnen, som hore, madonna og mor. Ved begynnelsen av 1970-

tallet hadde feminismen skapt en anerkjent kunstbevegelse. Private, hverdagslige gjøremål og 

objekter, inkludert kunstnerens egne kropper, ble både subjekt og ofte også mediet i kvinnens 

kunst. Denne bevegelsen blir ofte referert til som førstegenerasjons feminismen.  

  

                                                 
3 I følge Anna Lindberg er det to ulike grunnsyn i feminismen. Den ene er fra den tidligste fasen, på 1970-tallet, 

og kalles essentialisme. I denne retningen understreker man forskjellene mannlig-kvinnelig ut ifra et biologisk 

standpunkt. Grovt forenklet vil dette si at kvinnens sterke side er hennes omsorgsevne – hun er emosjonell og 

fredelig mens mennene dominerer i krig og teknologi. Det andre og senere fasesynet er konstruktivismen: 

kvinnelighet og mannlighet er her sosialt betinget og ikke gitt fra deres biologiske kjønn. Det kjente sitatet fra 

Simone de Beavoir blir gjeldende for dette grunnsynet: «Vi fødes ikke kvinner, vi blir det.» (Lindberg; Anna 

Lena, «Konst, Kön och Blick feministiske bildanalyser från renässans til postmodernism», Norstedts, Stockholm, 

1995 s 13) 
4 Edited by Reckitt, Helena, survey by Phelan, Peggy, «Art and feminism», Phaidon Press Limited, London s18 
5 Ibid, s21 
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2.4 Hold Stenhårdt fast på greia di 

Utstillingen Hold Stenhårdt fast på greia di ble vist på Oslo Kunsthall i 2013. Utstillingens 

undertittel var: Den første større samleutstillingen om norsk kunst og kvinnekamp fra 60-tallet 

til 80-tallet. Her ble det stilt ut flere ikoniske feministiske arbeider sammen med verk som 

aldri før hadde blitt vist. Arbeidene var viktige i sin samtid og fortalte også noe om den tiden 

de var laget i. Dette var politiske arbeider som især kjempet for kvinnens rettigheter, men 

også for alle som ble urettferdig behandlet. Den politiske oppvåkningen gjaldt ikke kun for 

kvinner, men for alle det etablerte samfunnet undertrykket. Dette vil grovt forenklet si alle de 

som ikke var hvite, heterofile menn i middelklassen. I katalogteksten til utstillingen 

understrekes det at den for første gang viser en:  

 «oversikt over de mange sporene feminismen etterlot seg på kunstfeltet. Utstillingen viser også 

billedkunstnernes kreative bidrag til offentlighetens bilde av kvinnebevegelsen og hvordan også formale 

problemstillinger kan reflektere en radikal kjerne av aktivistisk praksis, fra den formale frigjøringen i 60-tallets 

avantgarde, gjennom utviklingen av politisk bevissthet og organisert kamp på 70-tallet og til 80-tallet 

desillusjon.»6  

 

I denne utstillingen var Elisabeth Haarr representert med flere arbeider. Utstillingen viste 

datidens norske kunstneriske fremstillinger av feminisme og kvinnekamp. Da jeg så 

utstillingen var jeg overrasket over at noen av navnene var helt ukjente for meg. Hvorfor var 

de det om de sto bak ikoniske verk og hadde preget kunsthistorien i Norge? I anmeldelsen av 

utstillingen skriver Mona Pahl Bjerke i NRK nytt:  

«Dette er for øvrig en generasjon kvinnelige kunstnere (født et sted mellom 30 – og 50-tallet) som har 

fått urettmessig lite oppmerksomhet; de er lite vist og lite omtalt, og har tross sitt brennende engasjement for 

likestilling, tragisk nok kommet i skyggen av sine mannlige jevnaldrende. Dette er nok en grunn til at utstillingen 

oppleves som så viktig og betimelig, fordi den bringer disse betydningsfulle og lengst på vei glemte kunstnerne 

frem i lyset.»7 

 

                                                 
6 Mugaas, Eline og Storsveen, Elise, fra katalogen til utstillingen «Hold stenhårdt fast på grei di», Oslo 

Kunsthall 2013 
7 Pahl Bjerke, Mona, «Hold Stenhårdt fast på greia di En meget vellykket utstilling om kunst og kvinnekamp», 

NRK nytt, dato: 12.02.2016, http://www.nrk.no/kultur/hold-stenhardt-fast-pa-greia-di-1.10941004  

http://www.nrk.no/kultur/hold-stenhardt-fast-pa-greia-di-1.10941004
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På samme tid som disse arbeidene ble laget ble det også skrevet flere teorier rundt hvorfor det 

ikke fantes flere profilerte kvinnelige kunstnere. En av de mest betydningsfulle tekstene var 

Linda Nochlins Why Have There Been No Great Women Artists? som ble utgitt i 1972.  

 

2.5 Linda Nochlin Why Have There Been No Great 

Women Artists? 

En viktig representant for førstegenerasjons feminismen, Linda Nochlin, hevder at hvis 

feministisk kunst skal bli tatt alvorlig som en disiplin så må den først finne sin historie. Dette 

må den gjøre ved å lage monografier som omhandler neglisjerte kvinnelige kunstnere.8 Men, 

når man så gjør dette finner man likevel ingen skjult Michelangelo, Rembrandt eller Picasso, 

konkluderer hun.9 Nochlin mener at en årsaksforklaring kan være å si at kvinner har en annen 

type storhet enn mannen. Teorien til Nochlin har som utgangspunkt at det finnes noe eget 

distinkt som kun en kvinne har, basert på hennes situasjon og erfaring som igjen vil si at også 

mannen innehar noe kvinnen ikke kan få tilgang på. En annen stemme er Judy Chicago, som 

mener at det er noe unikt feminint i arbeidene til kvinnelige kunstnere, noe som gjør 

arbeidene fundamentalt ulikt arbeidene til mannlige kunstnere.10 Nochlin mener det stemmer 

at kvinner har et felles erfaringsgrunnlag når det gjelder kvinnens plass i samfunnet og at 

denne erfaringen er helt ulik mannens. Nochlin hevder at hvis man går inn og ser på kvinners 

kunst eller litteratur finner man ikke noe felles feminin kvalitet. I hvert tilfelle man ser på er 

de kvinnelige kunstnerne eller forfatterne mer lik de andre innen samme tidsperiode enn de er 

med kvinner fra andre tidsperioder.11 Det har blitt sagt at kvinnelige kunstnere kan være mer 

introverte og nyanserte i måten de behandler sitt media på, men Nochlin nevner flere 

mannlige kunstnere som lett faller inn under disse såkalte feminine kvalitetene. Det er også 

mange av de kvinnelige kunstnerne som ikke innehar noen av disse kvalitetene.12 Nochlin 

forklarer det med at kunsten ikke er en fri autonom aktivitet men skjer i en sosial setting der 

en del elementer er nødt til å være tilstede.  Kvinner hadde ikke tilgang til alle de arenaene 

menn hadde og som kan ha gitt dem verdifull kunstnerisk erfaring eller utdannelse. Hvis man 

                                                 
8 Nochlin, Linda, «Women, Art, and power and Other Essays», Harper & Row, Publishers, New York 1988, s35 

 9 Ibid s149 
10 Edited by Reckitt, Helena, survey by Phelan, Peggy, «Art and feminism», Phaidon Press Limited 2001, s 36 
11Nochlin, Linda, «Women, Art, and power and Other Essays», Harper & Row, Publishers, New York 1988, 

s149 
12 Ibid, s149 
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ikke får lov til å ta høyere utdannelse, må være hjemme med barn eller man ikke får ta aktivt 

del i samfunnet vil dette vises også i kunsten. Således kan fraværet av kvinnelige kunstnere 

skyldes gitte sosiale institusjoner og hvilke muligheter som var tilgjengelig for ulike klasser 

og grupper.13  

 

Når kvinner entret kunstarenaen og ville bli tatt på alvor på lik linje med mannen entret de en 

arena der mannen hadde fått regjere i fred i flere århundre. Det var dermed allerede lagt en 

tradisjon og en presedens på hvordan alt skulle være. Det er aldri enkelt å komme inn i et felt 

som allerede har fastlagt spillereglene sine.  

 

2.6 Anne Wichstrøm 

Anne Wichstrøm har skrevet om flere kvinnelige kunstnere og skrevet om de i kraft av deres 

eget kunstnerskap. Hennes biografi om Oda Krogh er et viktig bidrag til norsk kunsthistorie.  

Anne Wichstrøm skriver selv i forordet til boken:  

«Interessen for Oda Krohg har det aldri vært noe å si på, men den har vært ensidig, båret oppe av 

menn, som først og fremst har vært fascinert av bohemen og dens drømmekvinne. Den originale kunstneren Oda 

Krohg har stått i skyggen av myten om Oda, og av de mer ruvende kunstnerne som stod henne nær.»14 

 

Gjennom å løfte frem kvinnelige kunstnere har Anne Wichstrøm bidratt til å korrigere 

kunsthistorien og tilført den et større mangfold.15 Hun har åpnet opp for en ny sosiologisk og 

institusjonshistorisk forståelse av kunstfeltets funksjonsmåte.16 Et viktig poeng hun peker på i 

den sammenhengen, er at de kvinnelige malerne fra tidsperioden hun skrev om gjerne valgte 

motiv fra det som ble regnet som privat- eller kvinnesfæren. Livet med barn og husarbeid i 

familien, og at dette i både samtid og ettertid har vært oppfattet som bevis for kvinnens 

                                                 
13Nochlin, Linda, «Women, Art, and power and Other Essays», Harper & Row, Publishers, New York 1988, 

s158 
14 Wichstrøm, Anne, «Oda Krohg Et kunstnerliv», Gyldendal Norsk Forlag A/S, Helsinki 1991, 3.opplag, i 

forordet 
15 Anne Wichstrøm har skrevet om Oda Krohg og Asta Nørregaard, og også utgitt bok om kvinnelige malere i 

Norge før 1900-tallet. 
16 Kolrud, Kristine (red), «Kvinners blikk på kunst – festskrift til Anne Wichstrøm på 70-årsdagen», Novus 

Forlag, Oslo, 2011, s 128 
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tilhørighet til intimsfæren og tradisjonelle kvinnelige verdier. Men hun har også skrevet om at 

de samme motivvalgene og malemåtene etter hvert ble tatt opp av mannlige malere, men at de 

da ble sett på som en moderne tendens.17 Det som kjennetegner Anne Wichstrøm er at hun 

bruker konkrete og empiriske observasjoner til å nyansere kunsthistorien. Selv om man ikke 

finner en ny kvinnelig Michelangelo eller Picasso er dette heller ikke meningen, men det er å 

vise at kvinner også lagde kunst og er en rettmessige del av kunsthistorien. Som Nochlin 

skriver er det rart det i det hele tatt har vært kvinner som har bedrevet kunst da de har hatt alle 

odds mot seg.18  

 

2.7 Elisabeth Haarrs kvinnelige skjebne 

Elisabeth Haarr har hatt mange av de samme oddsene, som Linda Nochlin referer til, mot seg. 

Hun har vært kvinne og brukt tekstilen som sitt materiale. Hun ble gift, fikk barn og var 

plutselig ansvarlig for noen levende vesener utenfor seg selv som skulle ha mat, klær og 

omsorg. Når man leser om de store mannlige kunstnerne gjennom tidene er det sjelden man 

leser at de slet med barnepass og husarbeid. For de kvinnelige kunstnerne derimot blir 

familien og husarbeidet noe som tar opp viktig tid, og tar tiden og energien deres vekk fra 

kunsten. Elisabeth fikk tre gutter, den siste gutten kom 13 år etter den første. Hun fortalte i 

intervjuet med henne at det var et svært ønsket barn men at det var et sjokk å få småbarn 

igjen. På denne tiden levde hun langt ute langs kysten på Vestlandet og kjente ingen. Hun sier 

hun ville så gjerne jobbe, men husarbeidet sugde opp all tiden hennes. Alt tok så veldig lang 

tid og hun begynte å betrakte husmoren som en som er fengslet og at hun utviklet et hat mot 

kjøkkenbenken. «Det er viktig å bli frigjort fra kjøkkenbenken» sier hun.19 Frustrasjonsteppe 

(1981) handler om lengselen etter å kunne være seg selv. Ikke bare være en tjenende ånd for 

andre, men få lov til å kunne gå inn i seg selv. Sitte stille og la livet gli forbi. Damer pleier 

ikke å ha tid til dette.20 Da jeg besøkte Haarr hadde jeg med en liten klut jeg hadde strikket til 

henne. Hun ble nesten litt irritert, for hvorfor måtte jeg sitte å gjøre noe hele tiden? Hvorfor 

kunne jeg ikke bare sitte på toget på vei til intervjuet uten å gjøre noe som helst? Hun sa til 

                                                 
17 Kolrud, Kristine (red), «Kvinners blikk på kunst – festskrift til Anne Wichstrøm på 70-årsdagen», Novus 

Forlag, Oslo, 2011, s 128 
18Nochlin, Linda, «Women, Art, and power and Other Essays», Harper & Row, Publishers, New York 1988, 

s149 
19 Samtale med Elisabeth Haarr 07.04.2015, sitat  
20 Samtale med Elisabeth Haarr 07.04.2015 
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meg etter de to dagene jeg var hos henne at hun håpet jeg ikke satte meg ned og skrev med en 

gang, men lot dagene få synke inn i meg. Hun sa at noe av det mest skapende man kan gjøre 

er å la livet gli forbi.  

 

Det er nok mange av oss som har vokst opp med mødre og bestemødre som alltid har sittet 

med et håndarbeid i fanget. Enten en genser som skulle strikkes eller en sokk som skulle 

lappes. Hendene har vært i bevegelse hele tiden, aldri helt fri. Denne husflidstradisjonen har 

stått og står fremdeles veldig sterkt. 

 

2.8 Kvinnen, kunsthåndverket og kunsten 

I intervjuet med Haarr retter hun oppmerksomheten mot det faktum at kvinner alltid har holdt 

på med det som kalles kunsthåndverk, men de kunstretningene som hadde høyest 

anerkjennelse var lukket for dem. Derfor ble kreativiteten deres ledet inn i genre de hadde 

mulighet for å utøve. Slik som for eksempel broderi som var en universal syssel for kvinner 

uavhengig rase, land, etnisitet og sosial klasse.21 På 1700- og 1800-tallet vokste det frem et 

begynnende skille mellom håndverk (craft) og kunst (fine art), samtidig vokste det frem en 

separasjon mellom en offentlig og en privat, hjemlig sfære.22 Kvinnene bestemte i hjemmet 

og ble oppmuntret til å dekorere alle mulige overflater. Haarr hevder at alle timene de satt og 

broderte viste også mange såkalte feminine kvaliteter en dame skulle ha – uegoistisk, 

tålmodig, underdanig, beskjeden og utholdende.23 Kvinnene holdt på med håndarbeid (craft) i 

hjemmet mens mennene gjorde kunst (fine art) utenfor hjemmet.  

 

Tekstilkunsten falt inn under genren kunsthåndverk som i Norge ligger hevet over håndverk. I 

det engelske språk har de ikke denne distinksjonen og her blir tekstilkunst kun «craft», altså 

håndverk. Som også Anna Lena Lindberg understreker, representerer tekstilkunst en av de 

kunstretningene som kunsthistorien har valgt bort fordi den har falt inn under kategorien 

                                                 
21Parker, Rozsika, Pollock, Griselda, «Old mistress– women, art and ideology», Pandora, London 1981, s58 
22 Ibid, s59 
23 Ibid, s61 
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kunsthåndverk og blitt bedrevet av kvinner. Dette er enda en grunn til å se på denne 

retningen.24  

 

Organisasjonen Norske tekstilkunstnere (NTK) er en underorganisasjon av Norske 

billedkunstnere (NBK). Dette er en unik organisasjon der tekstilkunstnerne har kjempet seg 

inn på billedkunstens arena. Mange av medlemmene i NTK er også medlemmer hos Norske 

Kunsthåndverkere (NK), men Elisabeth Haarr har aldri hatt et slikt dobbelt medlemskap. Hun 

definerer seg som billedkunstner. 

 

Allerede flere århundre før Haarr blir født er objekter i tekstil definert som håndarbeid utført 

av kvinner i og for hjemmet. Ifølge Pollock og Parker har denne definisjonen ingenting med 

objektenes immanente kvaliteter eller kjønnet på den som lager det. Det går simpelthen på 

hvor det er laget og for hvem.25 Elisabeth Haarr bruker tekstilen, men lager dette i atelieret for 

et publikum. Begge deler langt utenfor hjemmets lune sfære. 

 

Det ligger noen forventninger rundt hva tekstilkunst skal være. Disse forventningene er ikke 

noe bare et publikum har, kunstkritikere har det også. I Billedkunst nr 1, 2016 skriver 

Nicholas Norton: 

«Flertallet av verkene i «Hengende hager» holder seg innenfor det man forventer seg av yngre 

tekstilkunst…» 

 

Tekstilkunstner Synnøve Øyen spør seg om hvilke andre medier man forventer seg noe helt 

spesifikt av når man går til en utstilling? Ville man ha skrevet at man forventet seg noe helt 

spesielt til en maleriutstilling? Er det heldig for en utstilling at kunstkritikeren forventer seg 

noe spesifikt, kun fordi det er tekstil?26 

 

                                                 
24 Lindberg, Anna Lena (red), «Konst, kön och blick, feministiske bildanalyser från renässans til 

postmodernism», Norstedts, Stockholm, 1995, s15 
25Parker, Rozsika, Pollock, Griselda, «Old mistress– women, art and ideology», Pandora, London 1981, s70 
26 Samtale med Synnøve Øyen 02.02.2016 
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3 Fremveksten av den moderne 

norske tekstilkunsten  

3.1 Vevtradisjonen i Norge fra tidlig 1900-tallet 

Ifølge Randi Nygård Lium kan den norske billedvevens historie deles inn i tre faser: den 

folkelige vevkunst i perioden 1650 – 1750, renessansen for det nasjonale kunsthåndverk rundt 

1900-tallet og etterkrigstidens moderne billedvev.27 Det er etterkrigstiden som er den fasen 

med mest relevans for min oppgave, men det vil også være relevant å gå noe gjennom 

tekstilkunsten helt fra 1900-tallet og frem til Elisabeth Haarr entret kunstverdenen ferdig 

utdannet på slutten 60-tallet.  

 

Den industrielle revolusjon startet mot slutten av 1700-tallet i Storbritannia, og spredte seg 

videre utover 1800-tallet.28 Dette skapte en stor entusiasme rundt masseproduksjon til lave 

omkostninger. En motreaksjon til dette var den britiske Arts and Crafts bevegelsen som startet 

i årene rundt 1900-tallet. Her ble håndverket igjen satt i fokus, og verdien av de gamle 

håndverkstradisjonene ble ansett som svært viktige. William Morris som var 

foregangsmannen for Arts and Crafts bevegelsen ville ikke klassifisere kunst i ulike 

kategorier, han hadde en inkluderende kunstdefinisjon som også omhandlet håndverk og 

bruksgjenstander. Tekstilen med dets mulighet for billedlig gjengivelse og sterke nærvær av 

håndverk ble derfor et viktig materiale innen denne bevegelsen. Det var derfor flere og flere 

kunstnere som begynte å bruke dette materialet. Art Nouveau med dets dekorative stil passet 

inn i den tekstile stilen. I følge Virginia Gardner Troy ble denne dekorative stilen synonym 

med forestillingen om det moderne liv, og det var tekstilene som ble det beste kjennetegnet på 

dette. 

 

Norge har en lang vev tradisjon, men frem til 1900-tallet var tekstilene vevet av anonyme 

håndverkere. De ble ansett som husflid og en del av norsk kultur historie, den som stod bak 

                                                 
27 Nygård Lium, Randi, «Ny norsk billedvev – et gjennombrudd», C.Huitfeldt forlag, Oslo 1992, s 11 
28 Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_industrielle_revolusjon dato: 11.08.2015 

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_industrielle_revolusjon
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og vevde var ikke interessant. Tekstil som materiale fikk større oppmerksomhet da Gerhard 

Munthe i begynnelsen av 1900-tallet malte kartonger som grunnlag for det de andre vevde 

frem. Fremdeles var ikke de som stod bak selve vevingen interessante men veven som et 

medium til å fremme norsk kunst og kultur ble synliggjort. De som utførte vevingen var 

kvinner og motivene ble ansett som svært norske, da alle motivene var hentet fra norsk natur.  

 

Kunstindustrimuseene åpnet sine dører i løpet av 1800-tallet og ved århundreskiftet viste 

museumsdirektørene «et sterkt engasjement for ivaretakelse og nyskaping av vår nasjonale 

billedvev.»29 Ved Kunstindustrimuseet i Oslo fikk gamle norske billedvever en sentral plass 

og direktøren utgav et plansjeverk med billedvev. Ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 

i Trondheim opprettet direktør Jens Thiis et vevatelier og en skole for kunstveving. Gerhard 

Munthes motiv som var hentet fra gamle norske folkeeventyr og folkeviser ble ansett som det 

optimale innen billedvev.  

 

En fremtredende kvinnelig veverske var Frida Hansen som i ung alder og med små barn ble 

enke og derfor måtte finne en ny måte å forsørge familien sin på. Hun hentet især inspirasjon 

fra tidens jugendstil og var internasjonalt anerkjent samtidig som svært få visste hvem hun var 

i Norge. Hun kontrollerte veven sin fra innhold og motiv til utføring, helt ulik Gerhard 

Munthe. Jeg vil gå gjennom de overnevnte kunstnerne for å få et litt mer inngående blikk på 

utviklingen av tekstilkunsten i Norge. 

 

3.2 Frida Hansen 

Frida Hansen (1855-1931) levde på samme tid som Gerhard Munthe. Hun vevde endog noen 

tepper for ham. Hun og mannen mistet alt i en konkurs og da mannen dro ble det opp til Frida 

Hansen å forsørge seg selv og barna. Hun åpnet en brodeributikk i sitt eget hjem og det var 

her hun etter hvert ble interessert i billedvevens muligheter. Mot århundreskiftet flyttet hun til 

                                                 
29 Nygård Lium, Randi, «Ny norsk billedvev – et gjennombrudd», C.Huitfeldt forlag, Oslo 1992, s 12 
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Kristiania og åpnet et «Atelier for National Tæppevæving».30 På Verdensutstillingen i Paris i 

1900 vinner hun gullmedalje for teppet «Melkeveien» som allerede var innkjøpt til et museum 

i Hamburg. Til tross for stor suksess i Europa var det ikke tilsvarende stor blest rundt henne i 

Norge. Hansen tilhørte en internasjonal jugendstil som var karakterisert av «store dekorative 

flater, planteornamentikk og stiliserte menneskefigurer.»31 Det var få som husket henne etter 

hennes død i 1931, inntil Anniken Thue skrev en bok om henne som kom ut i 1972 med 

påfølgende utstilling på Kunstindustrimuseet i Oslo. I motsetning til Munthe som ofte lagde 

flere tepper med samme motiv så Hansen sine arbeider som unika, det skulle kun finnes et av 

hvert enkelt arbeid. Utover i 1920-årene går Frida Hansen mer og mer i glemmeboken i Norge 

og ifølge Anniken Thue ligger utviklingen i disse årene i hendene på bildende kunstnere som 

lager dekorative kartonger for vev i Munthes ånd.32 

 

3.3 Hannah Ryggen 

Hannah Ryggen (1894 – 1970) var opprinnelig fra Sverige men gift med en norsk maler med 

tilknytning til Ørlandet i Trøndelag. I en liten hytte på Ørlandet, uten innlagt vann og strøm 

satt hun trofast og vevde teppe etter teppe. Hannah Ryggen gjorde alt selv, helt fra 

motivskissen, innfarging av garn til ferdig vev. Motivene hennes skilte seg sterkt fra datidens 

vevtradisjon. Ryggens tepper hadde alle et innhold, et budskap som kunne spenne fra et sinne 

rettet mot naboen som altfor sjelden kom på besøk og til en fremstilling av Mussolinis hode 

gjennomboret av et spyd. Hun gjorde ingen skisser eller utkast på forhånd, vevde ikke etter 

kartonger men satt seg på vevstolen kun med et budskap hun ville formidle. «Jeg bygger 

teppene mine på livet selv.»33  Hun var ikke opptatt av at teppene skulle være dekorative men 

at de skulle være ekspressive. Det var ikke bare urett ute i den store verden hun reagerte på, 

som i teppet Ugift mor (1937) der hun tok opp den urettferdighet som finnes mellom kjønnene 

når man får barn utenfor ekteskapet.  

 

                                                 
30 Wikipedia, http://no.wikipedia.org/wiki/frida_hansen, dato: 22.08.2014 
31 Nygård Lium, Randi, «Ny norsk billedvev – et gjennombrudd», C.Huitfeldt forlag, Oslo 1992, s14 
32 Thue, Anniken, «Frida Hansen – europeeren i norsk vevkunst», Kunstindustrimuseet i Oslo 1973, s18 
33 Nygård Lium, Randi, «Ny norsk billedvev – et gjennombrudd», C.Huitfeldt forlag, Oslo 1992,s 43 

http://no.wikipedia.org/wiki/frida_hansen
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4 Etterkrigstidens tekstile Norge 

4.1 50-årene og den nasjonale oppbyggingen av 

Norge 

1946 blir ansett som et begivenhetsrikt år for norsk tekstilkunst.34 Andre verdenskrig har 

nettopp tatt slutt og Norge må gjenoppbygges. Dette året representerer opptakten til den 

monumentale billedveven, tekstil blir ansett som det optimale mediet innen utsmykking. 

Våren 1950 blir det, inntil da største billedteppet som var vevet i ett stykke, hengt opp i Oslo 

Rådhus festgalleri.35 Det var Kåre Jonsborg som stod for kartongene og den kunstneriske 

ideen mens det var Else Halling som hadde ansvaret for utførelsen. I følge Øistein Parmann i 

boken «Norsk billedvev – Et atelier og en epoke» danner dette teppet «inngangen til den 

renessansen i norsk billedvev som skulle følge.»36 Samme året opprettes Norsk Billedvev A/S 

med Else Halling som daglig leder, av Den Norske Husflidforening og Kunstindustrimuseet i 

Oslo. Else Halling underviste også på Statens Kvinnelige Industriskole. Hun hadde derfor et 

svært stort nedslagsfelt og holdningene hun og hennes medarbeidere hadde skulle bli 

bestemmende for en ny generasjon med billedvevere.37 Vev atelieret videreførte den «gamle» 

metoden med å veve fra kartonger laget av malere, men det tekniske ble nå sterkt forbedret. 

Else Halling og hennes kolleger utarbeidet strenge krav til utforming og bearbeidelse av 

veven, og hadde klare regler på hva som var tiltatt og ikke tillatt.  

 

Kåre Jonsborgs kartonger passet godt til veven. Hans tegninger var geometrisk oppbygget og 

viste et naturalistisk bilde av den norske arbeideren eller bonden i ferd med å bygge opp 

(igjen) landet vårt. Fargene ble holdt i duse plantefarger. 

 

                                                 
34 Thue, Anniken, Norges Kunsthistorie Bind 7, «Inn i en ny tid, kpt 5 Kunsthåndverket 1940 – 1980», 

Gyldendal Forlag, Redaksjonen Knut Berg, Oslo 1983, s 357 
35 Parmann, Øistein, «Norsk Billedvev – Et atelier og en epoke», Dreyer, Oslo 1982, s10, teppet målte 3,65 x 

7,5m.  
36 Ibid  
37 Nygård Lium, Randi, «Ny norsk billedvev – et gjennombrudd», C.Huitfeldt forlag, Oslo 1992, s25 
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En av Else Hallings første jobber som daglig leder for Norsk Billedvev A/S var å lage en kopi 

av Baldisholteppet. Dette er et vevd gobelinteppe som ble funnet ved en tilfeldighet i 1886 på 

Ringsaker i Hedmark kommune.38 Dette teppet er unikt i europeisk sammenheng, det finnes 

svært få billedvever fra romansk tid.39 Billedteppet har en gang vært en lang frise med bilder 

fra alle årets tolv måneder men det er kun to måneder som nå finnes. Det er april og mai 

måned. Fordi dette teppet var så sjeldent var det mange museer i Europa som ville låne det og 

direktør ved Kunstindustrimuseet i Oslo, Jens Thiis, var redd for all slitasje dette ville 

medføre. Han bestilte derfor en kopi fra Else Halling som han dermed kunne låne ut i stedet. 

Det tok Else Halling og hennes medarbeidere et helt år å få til dette arbeidet. Alt måtte 

studeres, fra innfarging og garntyper til vevteknikk. Else Halling hadde noe erfaring med slike 

studier fra før. Under krigen hadde samme direktør ved Kunstindustrimuseet i Oslo bedt 

henne om å rekonstruere gobelinteppet Herodes gjestebud som er et teppe fra 

Gudbrandsdalen, laget mellom 1630- 1750.40 Dette var før vev atelieret til Halling var åpnet 

og hun kun jobbet ved Statens Kvinnelige Industriskole. Allerede her fikk hun med seg 

verdifull erfaring på rekonstruering av eldre tepper. Det var under dette arbeidet hun fant fram 

til spelsauen. Både Baldisholteppet og Herodes gjestebud var vevet med blankt og skinnende 

garn. Det var Else Halling som fant ut at det var ullen til den utdøende spelsauen som gav den 

spesielle blanke garntypen.  

 

I 1967 ble Norsk Billedvev A/S stengt. Det var Else Halling selv som ville stenge og det var 

flere faktorer som gjorde at hun tok dette valget. Hun var selv blitt 70 år gammel og 

bestillingene uteble. En annen viktig faktor, og noe som sier litt om tiden man var i, var at 

kunstnerne selv i større og større grad ville gjøre alt selv. Alt fra ide til ferdig verk. «Man 

forlot det selvutslettende teamwork for den selvrealiserende egeninnsats.»41 Else Halling var 

lite begeistret for de nye kunstnerne.  

«Men er det ikke det håndverkerne skal brukes til – utføre ideene? Kunstnerne skal skape nytt de. Er det 

noen mening i at de sitter og vever hver kvadratcentimeter. Bortkastet tid, når de kan få vevernes kunnskaper og 

tekniske dyktighet rett opp i fanget.»42  

 

                                                 
38 Ibid, s 27 
39 Romansk tidsepoke er ca 1050 - 1250 
40 Datering fra Nasjonalmuseets egne arkiv. 
41 Parmann, Øistein, «Norsk Billedvev – Et atelier og en epoke», Dreyer, Oslo 1982, s104 
42 Ibid, s110 
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Det er i stor grad Else Halling og hennes vev atelier og deres holdninger til billedveven som 

definerer tekstilkunsten på 50-tallet i Norge. Dette til tross for at Hannah Ryggen og Frida 

Hansen jobbet som selvstendige kunstnere på samme tid. Ryggen var til og med blitt en 

anerkjent kunstner på begynnelsen av 50-tallet, men ble nok mer sett på som et unntak enn en 

kunstnertype det skulle bli flere og flere av. Men, den nye kunstnertypen var sakte men 

sikkert på vei. I årene etter krigen skjer det en utdanningseksplosjon og Statens Lånekasse ble 

opprettet i 1947 hvilket gav en helt ny gruppe mennesker muligheten til å ta høyere 

utdannelse. Det resulterte i at Statens Kunst- og Håndverkshøgskole i Oslo fikk en helt ny 

gruppe elever som ikke var opptatt av å «dekorere vakre hjem»43 men hadde et genuint ønske 

om å være kunstnere. 

 

Mot slutten av 50-tallet, i 1958 vant Synnøve Anker Aurdal sammen med Sigrun Berg og 

Ludvig Eikaas konkurransen om den tekstile utsmykkingen av Håkonshallen i Bergen. «Det 

var et arbeid som pekte fremover mot 60-tallet og billedveven som en selvstendig kunstnerisk 

uttrykksform.»44 Dette arbeidet er 7 meter langt og motivene er flere abstraherte former av 

båter, figurer og hus. Fargekombinasjonen er veldig dristig og iøynefallende.  Grunnfargen er 

en sterk og klar oransje farge, de abstraherte figurene er blant annet i komplementærfargen 

blått hvilket gjør at fargene i enda større grad synes. Formene i teppet er «knyttet til 

tradisjonen, samtidig som de sammen med den dristige fargesammensetningen viser vei mot 

noe helt nytt i norsk billedvev.»45  

 

Synnøve Anker Aurdal (1908-2000) arbeidet på samme tid som Hannah Ryggen, men der 

Ryggen er figurativ er Aurdal non-figurativ. Der Ryggen gjør opprør i tekstilen men på 

maleriets premisser gjør Aurdal opprør på tekstilens premisser. «Hun mer enn noen annen i 

vårt land har løftet veven frem til en selvstendig tekstilkunstart, og gjort tekstilt materiale til 

et eget medium for kunstneriske visjoner.»46 Aurdal følte seg ikke bundet av noen 

vevtradisjon og mente selv at det er uttrykket som står i fokus. «Det som karakteriserer 

vevhåndverkeren er at de følger håndverkets spilleregler», og det gjør ikke Synnøve Anker 

                                                 
43 Norges kunsthistorie – rektors tale 
44 Nygård Lium, Randi, «Ny norsk billedvev – et gjennombrudd», C.Huitfeldt forlag, Oslo 1992, s17 
45 Ibid, s37 
46 Danbolt, Hjørdis, «Tekstilkunstneren Synnøve Anker Aurdal», Kunst & Kultur n3 4, 1982, s229 
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Aurdal.47 Hun sprenger flere ganger det tradisjonelle rektangelformatet til tekstilen og vever 

både triangelformede og fritthengende tekstiler. Hun eksperimenterer også med å bruke 

mange ulike typer tråder i veven, som for eksempel kobbertråder og perlekjeder. Hennes 

arbeid er ikke bare bilder med ulike motiv som er vevet slik som for eksempel Hannah 

Ryggen sine. Ryggen vevet figurative arbeid som lignet formalt på malerier. I 1964 var hun 

den aller første som stilte ut vev på Høstutstillingen, selv om man da ikke hadde egen jury for 

tekstil. Arbeidet hennes ble juryert inn som maleri. Synnøve Anker Aurdal derimot var ikke 

interessert i de formale elementene til maleri, hun ønsker å utforske selve materialet tekstil.  

Hun utforsket ulike typer materialer inn i veven sammen med sterke farger og abstraherte 

former. De ulike materialene hun brukte i veven gjorde også at teksturen i hennes arbeid 

inntok en nesten tre-dimensjonal kvalitet med relieff i flaten. Med Aurdal tar norsk 

tekstilkunst enda et stødigere skritt inn i billedkunstens sfære.48 

 

4.2 60 – tallet med inspirasjon utenfor norsk 

tradisjon og eksperimentering 

I 1962 åpnet den store internasjonale teppebiennalen i Lausanne i Sveits for første gang. 

Denne biennalen viste det fremste av det som skjedde innen tekstilkunst i verden, og har 

derfor «hatt en sentral betydning for utviklingen av begrepet moderne tekstilkunst.»49 Det var 

også her Vesten for første gang møtte den polske kunstneren Magdalena Abakanowicz. Hun 

skulle vise seg å bli svært viktig for den norske tekstilkunstens utvikling. Biennalen i 

Lausanne ble startet fordi det var stor interesse for tekstilkunst i Europa på dette tidspunktet. 

Noen av faktorene for denne økte interessen var blant annet arven etter Bauhaus skolen. Her 

plasserte man «tekstilen som en kunstnerisk uttrykksform på lik linje med andre kunstformer. 

Det ble eksperimentert med tekstilens uttrykksmidler som tekstur, farge, nyanser, taktilitet, 

struktur og teknikk, for å nå frem til nye og ekspressive kunstneriske uttrykk.» 50 Skolen ble 

stengt av den den tyske nazistiske stat med det resultat at alle lærerne ble spredt rundt om i 

                                                 
47 Danbolt, Hjørdis, «Synnøve Anker Aurdal», Grøndahl Dreyer, Oslo 1991, s15 
48 I 1982 blir Synnøve Anker Aurdal valgt til å representere Norge på Biennalen i Venezia som den første 

kvinnelige kunstner som får stille ut alene. (Danbolt, Hjørdis, Synnøve Anker Aurdal, Grøndahl Dreyer, Oslo 

1991) 
49 Nygård Lium, Randi, «Ny norsk billedvev – et gjennombrudd», C.Huitfeldt forlag, Oslo 1992, s28 
50 Klakegg Dahlin, Liv, «Den Internasjonale Lausanne Biennalen og Moderne tekstilkunst, Lausanne Biennalen, 

den moderne tekstilkunstens seismograf og speilbilde», Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, seksjon for 

kunsthistorie, 1996, s 7 
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Europa og Amerika. Disse fortsatte sin lærergjerning der de havnet og deres tekstile 

eksperimentering fikk således et stort nedslagsfelt. Andre faktorer til denne oppblomstringen 

kan være en økt interesse for såkalt primitiv kunst og folkekunst der tekstil var et viktig 

materiale, samt «et ønske om en tilbakevending til naturen» som Liv Klakegg Dahlin 

uttrykker det.51  

 

Biennalen i Lausanne, som fant sted i perioden 1962 – 1995, har ifølge Liv Klakegg Dahlin 

hatt en «sentral betydning for utviklingen av begrepet moderne tekstilkunst.»52 I Norge ble 60-

tallet viktig for tekstilkunsten. Liv Klakegg Dahlin hevder at «Påvirkning av internasjonale 

trender gikk parallelt med nyskaping innenfor vår særegne norske tradisjon.»53  

 

Fra 1948 – 1972 var Kjellaug Hølaas overlærer ved tekstillinjen på Statens Håndverks- og 

Kunstindustriskole. Hun bygget egenhendig opp hele vev avdelingen fra bunnen av. De 

strenge kravene til det håndverksmessige som Else Halling hadde vært med å sette en 

standard for gjaldt fremdeles men for Hølaas var det også viktig å eksperimentere. Alt var 

tillatt og skulle utprøves.54 I 1963 avsluttet Brit Fuglevaag sine studier ved SHKS og reiste til 

Polen for å studere ved Kunstakademiet i Warsawa. Fuglevaag gikk på avdelingen for 

tradisjonell gobelinvev men får de årene hun er der nær kontakt med det eksperimentelle 

tekstilmiljøet til Polen. Som tidligere skrevet fikk verden gjennom Biennalen i Lausanne for 

første gang se Magdalena Abakanowicz. Hun revolusjonerte den europeiske vevtradisjonen 

og flyttet tekstilkunsten fra kunsthåndverket og husfliden inn i billedkunstens arena. 

Karakteristisk for denne nye retningen var tepper i store format, vevd med sterke og kraftige 

materialer som for eksempel tau og sisal. Teknikken man vevet de i og de kraftige materialene 

var det som bestemte teppets form, og dermed ble teppene mer og mer tre-dimensjonale. På 

midten av 60-tallet kom flere norske kunstnere hjem etter å ha studert i Polen – og impulsene 

de hentet herfra var med på å farge det norske tekstilmiljøet i svært stor grad. I 1966 blir Brit 

Fuglevaag antatt ved Den Internasjonale teppebiennalen i Lausanne med billedteppet Rødt. 

                                                 
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Ibid 
54 Nygård Lium, Randi, «Ny norsk billedvev – et gjennombrudd», C.Huitfeldt forlag, Oslo 1992, s27 
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Dette er et banebrytende verk for begrepet moderne tekstilkunst i Norge.55 Teppet er vevet og 

bygget opp av horisontale «mursteiner», der hovedfargen er sterk rød mens de er rammet inn i 

ulike naturfarger som blått, grønt, gult og brunt. Teppet er vevet med forskjellige typer garn, 

noen av garntypene er svært kraftige og rennetrådene er synlige flere steder.  Dette arbeidet 

går langt vekk fra de kvalitetskrav som Else Halling og hennes medarbeidere satte bare et tiår 

tidligere. I 1970 lager Brit Fuglevaag Huldra der man i høy grad kan se den polske 

inspirasjonen: teppet er utført i naturfarget sisal. Det er to liggende trekanter på hver side med 

en rektangelformet midtdel. Denne midtdelen har mange dusker og snorer som renner ut fra 

arbeidet, noen av de når helt ned til gulvet, og noen legger seg i hauger på gulvet. Sidene på 

de to liggende trekantene ser uferdige ut, med bustete kanter. Dette arbeidet skal henge på 

veggen men på grunn av snorene som ligger ned på gulvet og alle duskene som spruter ut fra 

det, tar det plass i rommet og virker tre-dimensjonalt. 

 

Det er interessant å se på oppsummeringen Liv Klakegg Dahlin har gjort i sin 

hovedfagsoppgave om Biennalen i Lausanne. Disse oppsummeringene som i korte drag 

gjengir hva som har blitt vist ved de ulike biennalene gir en indikasjon på hva som har vært 

rådende for den moderne tekstilkunsten akkurat der og da. Hun skriver fra den andre 

biennalen i 1965:  

«Det tidligere billedvevuttrykket hadde vært preget av maleriet og billedvevens evne til å gjenskape 

maleriets ulike uttrykk. Nå ble derimot andre elementer vektlagt som materialets evne til å fremskape ulike 

uttrykk, materialets skjønnhet i seg selv og dets ekspressive kraft.» «Kunstnere begynte å arbeide med gamle 

teknikker for å nå frem til nye uttrykksformer, og andre tekstile teknikker ble tatt i bruk, undersøkt og 

eksperimentert med.»56  

Biennalen startet som et sted for å vise billedvev men allerede i 1967, på den tredje biennalen, 

er det åpnet opp for å vise andre teknikker. De åpnet også dette året opp for egen avdeling 

med fri innsendelse og økte med dette representasjonen av yngre og mer eksperimentelle 

kunstnere. Denne eksperimenteringen fortsetter utover i tiåret og hun skriver om den fjerde 

                                                 
55 Ibid, s34 
56 Klakegg Dahlin, Liv, «Den Internasjonale Lausanne Biennalen og Moderne tekstilkunst, Lausanne Biennalen, 

den moderne tekstilkunstens seismograf og speilbilde», Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, seksjon for 

kunsthistorie, 1996, s25 
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biennalen i 1969 at «man nå ser en tydelig bevegelse og utvikling frem mot en ny og 

selvstendig kunstform.»57  

 

All denne eksperimenteringen og de ekspressive uttrykkene fremdyrker mer og mer den 

individuelle kunstneren. Tekstilkunstneren og deres anonyme tilværelse for bare noen få tiår 

siden blir mer og mer fjern.  

 

4.3 70-tallet og politikken 

Utover på 70-tallet får tekstilkunsten et faglig fotfeste i norsk kunstliv. Ungdomsopprøret i 

slutten av 60-årene og begynnelsen av 70-årene gav oss en helt ny generasjon unge 

akademikere som viste en sterk politisk bevissthet. Ord som solidaritet, kvinnekamp og 

miljøvern blir ord som går igjen, også for kunstnerne. En viktig og symbolsk start på de 

politiske 70-årene, er en hendelse som skal følge denne generasjonen gjennom livet. Det er en 

demonstrasjon i Paris i 1968. Denne demonstrasjonen resulterte i regelrette gatekamper og 

over 600 studenter ble arrestert. Ikke lenge etter slo arbeiderne seg sammen med studentene, 

og i slutten av måneden var 6 millioner arbeidere i Frankrike i streik.58 Studentopprøret 

spredde seg til andre store byer i Europa, også til Norge om enn ikke i samme omfang som 

det øvrige Europa. Demonstrasjonene var ofte begrunnet i misnøye med lokale forhold ved de 

ulike universitet men utviklet seg etter hvert til en mer generell form for samfunnskritikk. 

Sympatiene tok etter hvert en klar marxistisk retning.59 Med Vietnamkrigen fikk man en felles 

kampsak uavhengig geografiske grenser. I Kina var kulturrevolusjonen et faktum og 

undertrykkelsen av den tredje verden førte til et anti-imperialistisk engasjement hos de unge.60 

Det var tid for hasjrøyking, fri kjærlighet, brenning av BH-er og Beatles som drar til India på 

meditasjonstur. 61 

 

                                                 
57 Ibid, s40 
58 Store Norske Leksikon, www.snl.no/studentopprøret. Dato: 22.09.2014 
59 Store Norske Leksikon, www.snl.no/studentopprøret. Dato: 22.09.2014 
60 Kulturspeilet, www.pluto.no/kulturspeilet/faste/68.html, 22.09.2014 
61 Ibid 

http://www.snl.no/studentopprøret
http://www.snl.no/studentopprøret
http://www.pluto.no/kulturspeilet/faste/68.html
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I Biennalen i Lausanne har man gjennom 60-årene sett en eksperimentering og en tiltagende 

mer frittstående tekstilkunst som har blitt mer og mer lik skulpturer. Fra Biennalen i 1975 kan 

vi lese fra liv Klakegg Dahlin:  

«Utviklingen gikk således bort fra en eksperimentering med de tekstile elementene som teknikk, 

materiale, uttrykk, form, funksjon og plassering, mot en fokusering på arbeidene og de tekstile elementene som 

utrykk for ide og tanke. Dette er også en tendens en finner i den generelle kunstkonteksten, med en økende 

intellektualisering, og en økende bruk av symbolikk, hvor arbeidenes innhold blir viktigere enn arbeidenes form 

og uttrykk.»62  

 

4.4 Kvinnekampen 

Kvinnebevegelsen var den radikale bevegelsen som fikk størst betydning for de nyetablerte 

tekstilkunstnerne. Faget var dominert av kvinner og mange hadde behov for en annen 

selvforståelse enn mødregenerasjonen.63 Det ble vevet tepper med et klart politisk budskap, 

samtidig som den tre-dimensjonale veven fremdeles var aktuell. Mange av de som ville 

formidle et politisk budskap gjorde dette gjennom et figurativt billedspråk. Et naturlig 

forbilde for disse kunstnerne var Hannah Ryggen, som døde i 1970. Utover på 70-tallet var 

det derfor et figurativt formspråk som var gjeldende for de politisk bevisste kunstnerne. Brit 

Fuglevaag fortsatte sin eksperimentering både når det gjaldt materialer og formspråk. I 1974 

lagde hun et arbeid som het «Mot omskjæring» som har et helt tydelig politisk budskap. 

Teppet er laget i grov hamp og er formet som et kvinnelig kjønnsorgan. Brit Fuglevaag var 

derimot veldig tydelig på at hun ikke hadde en politisk agenda. «I forbitrelse kan jeg lage en 

tekstilform med tittelen «Mot omskjæring», men ellers må ikke folk lete etter politiske signaler 

i mine tepper. Jeg har mer enn nok med å lage gode tekstiler» understreker hun.64 Bodil 

Cappelen derimot var en tekstilkunstner som var eksplisitt politisk og hun anvendte et 

figurativt formspråk. Hennes arbeid «Direktørens 100-årsdag» (1978) er et hovedverk 

innenfor feministisk billedkunst. Arbeidet viser et teppe hvor vi ser en mann med store ører 

(fordi han følger med på alt innen forretninger65) og lange (griske?) fingre. Han er liten og 

                                                 
62 Klakegg Dahlin, Liv, «Den Internasjonale Lausanne Biennalen og Moderne tekstilkunst, Lausanne Biennalen, 

den moderne tekstilkunstens seismograf og speilbilde», Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, seksjon for 

kunsthistorie, 1996, s 54 
63 Nygård Lium, Randi, «Ny norsk billedvev – et gjennombrudd», C.Huitfeldt forlag, Oslo 1992, s43 
64 Gravermoen, Hege, «Fra todimensjonal billedvev til tredimensional tekstilkunst : Brit Fuglevaags bidrag til 

utviklingen av norsk tekstilkunst i perioden 1963-1974», hovedoppgave kunsthistorie, UiO, 2002, s44 
65 Danbolt, Hjørdis, «Bodil Cappelen», katalog til utstilling vist tre steder: Kunstnernes Hus, Bergen 

Kunstforening, Litafélag Føroya Tórshavn, Akademisk Forlag, 1980 
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sammenkrøpet sittende i en stor og pompøs stol. Bak ham står flere dresskledde menn, det 

står også flere kvinner der men de er kun løst skissert og fremstilt som helt gjennomsiktige. 

Kvinner i slike miljø er tydeligvis ikke like viktige som mennene. Helt til venstre i bildet står 

en liten pike med røde sko, hun er helt «synlig» men er tydeligvis ikke en del av de 

dresskleddes verden. Hun står tydelig adskilt og ser skeptisk på de andre. Figurene til 

Cappelen holdes helt i flaten uten skyggevirkninger eller forsøk på modellering, de har en 

enkel og naiv stil. Hun følger her Hannah Ryggens tradisjon med ekspressive motiver fortalt i 

en enkel og figurativ stil. I katalogen til utstillingen hvor dette og andre samfunnskritiske 

tepper ble stilt ut blir det stilt spørsmål rundt retningen til norsk tekstilkunst. I katalogteksten 

spørres det om det lar «seg gjøre å gi uttrykk for sitt opprør mot kraftutbygging, 

kvinneundertrykkelse eller opprustning gjennom en rendyrking av de tekstile fibres egenart? 

Bodil Cappelen berører her et problem de samfunnskritiske tekstilkunstnere i dag står 

overfor, og hun løser det ved å gå tilbake til figurasjonen.»66 Det kan vi også si om Elisabeth 

Haarr som entrer kunstarenaen i 1967, det året hun er ferdig på Statens Kunst- og 

Håndverkskole i Oslo. 

 

4.5 Fagorganisering 

I Norge tar tekstilkunstnerne et stramt grep om egen fremtid på 70-tallet. De organiserte seg 

som en egen faggruppe innen Unge Kunstneres Samfund (UKS) i 1972, Elisabeth Haarr er en 

del av denne gruppen. Året før gikk billedveverne ut av Foreningen Norsk Brukskunst fordi 

de mente at dette ikke var rette plassen for dem. Billedvev har ingen åpenbare 

bruksfunksjoner og de følte seg nærmere andre billedskapende kunstnere.67 I 1974 blir Norske 

Kunsthåndverkere stiftet og det opprettes en egen tekstilgruppe også her. Administrasjonen av 

to grupper fordelt i to ulike organisasjoner og uten egen administrasjon ble vanskelig. «Det 

hele handler egentlig om fatale mangler ved organiseringen av norske tekstilkunstnere. 

Tekstilgruppa i UKS har i denne saken ivaretatt oppgaver som hører inn under en 

særorganisasjon for tekstilkunstnere, men uten å ha en ledelse eller et apparat som er skikket 

til dette. Tekstilfolk har naturligvis skjønt dette sjøl, og arbeid er i gang for å opprette en slik 

                                                 
66 Ibid, s5 
67 Nygård Lium, Randi, «Ny norsk billedvev – et gjennombrudd», C.Huitfeldt forlag, Oslo 1992,s 47 



28 

 

organisasjon.»68 Saken det henvises til var deltagelse i en nordisk triennale for tekstilkunst 

der det oppsto en rekke problemer som kunne ha vært unngått hvis de hadde hatt en felles 

administrasjon. I et referat fra et møte tekstilgruppa i UKS hadde i 1976 står det nedfelt hva 

som er formålet med å starte egen fagorganisasjon: å få fremmet saker av spesiell betydning 

som for eksempel faste stipend til tekstilkunstnerne. Sikre tekstilkunstnernes representasjon i 

ulike utvalg og råd av viktighet, arbeide for å bedre utdannelsesmulighetene og få i stand 

avtaler i forbindelse med utleie av billedtepper etc. 69 Et annet viktig punkt ifølge referatet er 

hvilke kriterier som skal legges til grunn for å kunne bli medlem. De setter opp tre punkt som 

kun skal være retningsgivende. Første punkt: kun tekstilkunstnere med stemmerett i BKS 

(Bildende Kunstneres Styre – en forening og interesseorganisasjon for billedkunstnere i 

Norge stiftet i 1888), 2: hatt separatutstilling i godkjent lokale (hva dette er må spesifiseres 

senere) eller deltatt 3 ganger i løpet av 10 år på utvalgte fellesutstillinger deriblant 

Høstutstillingen. Det siste punktet: alle tekstilyrkesaktive gis medlemskap, man kan eventuelt 

legge vekt på utdannelse/bakgrunn.70 

 

Både juryering og stemmerett fikk man gjennom tilhørighet til teknikk. Man ble juryert eller 

avgav stemme i BKS som maler, billedhugger eller tilhørende sort/hvitt gruppen 

(grafiker/tegner). Dette resulterte i at tekstilkunstnere som for eksempel søkte om å delta på 

Høstutstillingen ble juryert og refusert som malere. «Det er en anerkjennelse av tekstilkunst vi 

slåss for. Det må være helt på det rene at tekstil og maleri er to helt forskjellige disipliner.»71 

Tekstilkunstnerne bestemte seg for å boikotte Høstutstillingen inntil de fikk egne 

representanter i juryen, hvilket de fikk i 1976. I katalogteksten til Høstutstillingen dette året 

står det spesifisert at tekstilkunst er å bli ansett som sidestilt de andre kategoriene. Tidlig året 

etter har tekstilkunstnerne også fått på plass sin egen organisasjon, og Norske tekstilkunstnere 

(NTK) kan holde sitt første årsmøte. Det er ikke før i 1988 at NTK kommer inn på 

statsbudsjettet og har muligheten til å få eget kontor og ansette egen daglig leder. Frem til da 

var alt drevet på ren idealisme. 

 

                                                 
68 Komissar, Anne Marie, «Hvor står UKS-styret i Triennale-saken», UKS info Nr 7, 1976 
69 Ibid 
70 Ibid 
71 UKS info nr5 1976, referat fra medlemsmøte i tekstilgruppa 15/4-75 
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4.6 Kunstneraksjonen 

En annen viktig hendelse i 70-årene var kunstneraksjonen. Det var ikke bare tekstilkunstnerne 

som var misfornøyde med hvordan de ble behandlet, men det var magre kår for alle kunstnere 

uavhengig materiale og teknikk. I 1970 kom Aina Helgesen ut med en kartlegging av 

billedkunstneres økonomiske og sosiale levekår. Denne viste hvor magert kunstnere hadde det 

og hvor langt etter de var resten av befolkningen når det gjaldt inntekt. I 1974 blir derfor 

Kunstneraksjonen – 74 dannet som en tverrfaglig koalisjon av skapende kunstnere.72 I slutten 

av mai innkalte Bildende Kunstneres Styre til en landskonferanse der alle billedkunstnernes 

landsforeninger og distriktsorganisasjoner var representert.73 Dette møtet munnet ut i to store 

saker: ett at det skulle opprettes en ny landsdekkende organisasjon som skulle ivareta 

billedkunstnernes fagpolitiske saker og det andre var trepunktsprogrammet. 

Trepunktsprogrammet var tre krav alle stilte seg bak: «1. Reelt vederlag for bruken av de 

skapende kunstneres arbeider. 2. Økt bruk av de skapende kunstneres arbeider. 3. En 

garantert minsteinntekt for alle yrkesaktive, skapende kunstnere der punkt 1 og 2 ikke gir 

rimelige arbeidsinntekter.»74 I november det samme året ble Norske Billedkunstneres 

Fagforening (NBF) dannet. Dette skulle være en fagpolitisk organisasjon som skulle jobbe 

sammen med det allerede eksisterende BKS som jobbet mer fagteknisk. I 1989 ble de to 

organisasjonene satt sammen til å bli dagens Norske Billedkunstnere (NBK). 

Kunstneraksjonen arbeidet de neste årene aktivt ut mot myndighetene i form av 

demonstrasjoner, møtevirksomhet, delte ut flyers og deltok i debatter og boikotter. 

Departementet sa seg enig i Kunstneraksjonens krav og flere av kunstnerorganisasjonene fikk 

innlemmet eget vedlegg til meldingen. Men, det var knyttet skuffelser til alle seirene. «Størst 

var skuffelsen over at de omrokerte på trepunktsordningen og prioriterte en garantiordning 

fremfor vederlagsordninger og økt bruk.»75 I 1975 innførte Norsk Kulturråd 

utstillingsvederlag for utstillinger som har statsstøtte, året etter opprettes utsmykkingsfondet. I 

1977, rett etter at NTK er opprettet og tilsluttet NBFO starter de første forhandlingen mellom 

NBFO og staten. Kunstneraksjonen gikk i oppløsning når veien videre skulle diskuteres. På 

regjeringens egne nettsider står det at trepunktsordningen som ble fremsatt i 1975 fremdeles 

er gyldig og at regjeringens virkemidler til å imøtekomme disse er delt inn i to 

hovedretninger. Den ene er: vektlegging av skapingsprosessen, ved å sikre en best mulig 

                                                 
72 Billedkunst, www.billedkunstmag.no/node/607 dato: 29.09.2014 
73 Ibid 
74 Ibid 
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arbeids- og skapingsprosess (garantiinntekt og stipend). Den andre er vektlegging av bruk av 

kunstverk (innkjøp, kunst i offentlige rom, utstillingsvederlag, visningsvederlag, m.m).76  

 

Internasjonalt hadde bruken av tekstil i kunsten antatt stadig mer radikale former, hvor kropp 

og sanselighet sto sentralt. Et eksempel er Eva Hesses kunst. Hun brøt med sin egen samtids 

rigide minimalisme og dro inn egen kropp og liv inn i kunsten.  

 

                                                 
76 Regjeringen, www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/st dato: 29.09.2014 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/st
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5 Eva Hesse – kropp, kunst og liv 

Dette kapittelet omhandler Eva Hesse som en fremtredende og internasjonal kvinnelig 

kunstner med tydelige tekstile referanser, og en del av første generasjons feminismen. Hennes 

arbeid er ikke nødvendigvis av tekstil eller utført i tradisjonelt tekstilt håndarbeid, men de har 

tekstile kvaliteter. Jeg vil her diskutere hvordan Eva Hesse bruker eget liv og egen kropp i sin 

kunst. Jeg mener at Elisabeth Haarr og Eva Hesse deler en tilnærming til kunstnerskapet sitt 

der biografien og kunsten er tett knyttet sammen. 

 

5.1 Barndom – Eva Hesse 

Eva Hesse ble født 11. januar 1936, nesten nøyaktig 10 år før Elisabeth Haarr ble født. Ti år 

er ikke lang tid, men på disse årene ble en hel verdenskrig utspilt. Eva Hesse var jøde og født 

inn i et gryende nasjonalistisk Tyskland. Hitler var kommet til makten og begynt å arbeide 

mot å skape et ensrettet Tyskland. Der var det ikke plass til noen med andre sympatier, 

legninger eller religioner. Aller nederst på rangstigen skulle jødene stå. Familien til Hesse 

forstod at de måtte vekk fra Tyskland og sendte Eva og hennes eldre søster, Helen, til 

Amsterdam. Eva var kun to år gammel og så ikke foreldrene igjen før etter et halvt år da de 

alle emigrerte til USA, New York, hvor de bosatte seg. 77 Da de hadde kommet trygt frem fikk 

de høre at både onkelen hennes og besteforeldrene hadde mistet livet i en konsentrasjonsleir. 

Moren led av hyppigere og hyppigere depresjoner og i 1944 ble foreldrene skilt. Faren giftet 

seg på nytt året etter. I 1946 tok moren sitt eget liv, Eva var da kun ti år gammel. I 1969, da 

Eva var 33 år gammel, blir hun diagnostisert med hjernekreft. Allerede året etter dør hun som 

følge av sykdommen. Hun fikk kun ti år som aktiv kunstner. Hennes korte dramatiske liv har 

gjort at hennes biografi alltid blir nevnt i tilknytning til hennes kunst.78 Eva Hesse bryter med 

den kjønnsnøytrale minimalismen og gjør den kjønnet og personlig. Hun bruker seg selv, sin 

egen kropp, sitt liv og sin sykdom inn i kunsten. Uttrykket hennes er formalt ulikt Elisabeth 

                                                 
77 Søstrene ble sendt med «Kindertransport» som var en organisert transport for å få reddet jødiske barn. England 

tok til seg mange barn fra hele Europa, der barna ble adoptert bort. Mange, som eneste overlevende i familien 

sin. (wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Kindertransport) 
78Sussman, Elisabeth, Wassreman, Fred with essays by Bois, Yve-Alain, Godfrey, Mark, «Eva Hesse – 

sculpture», The jewish museum, New York, Yale University Press, New Haven and London, 2006, s XI 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kindertransport
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Haarr men tilnærmingen til materialet er, slik jeg ser det, svært lik. De bruker seg selv, sine 

egne erfaringer og sin egen kropp inn i kunsten. 

 

5.2 Utstilling og politikk 

Eva Hesses eneste separatutstilling var i November 1968 på Fischbach Gallery i New York 

og het Chain Polymers. Dette var på et mørkt tidspunkt i verdenshistorien. Etter andre 

verdenskrig fulgte en periode med håp og begeistring, det gode hadde tilsynelatende beseiret 

det onde. Men, i Vietnam pågikk en krig mellom sør og nord der nord ville forene landet 

under et kommunistisk styre. USA var bekymret for en eventuell kommunistisk seier og 

involverte seg etter hvert inn i krigen på sør-vietnamesisk side. Utover 60-tallet ble det mer og 

mer kjent for offentligheten hva som egentlig foregikk i Vietnam. I tiden da Eva Hesse jobbet 

på skulpturene til sin første separatutstilling skjedde My Lai massakren der over 300 sivile 

vietnamesere ble massakrert av amerikanske soldater. Ingen ble spart, menn, kvinner og barn i 

alle aldre ble slaktet på brutalt vis. I de påfølgende månedene ble Martin Luther King Jr og 

Robert Kennedy drept. I kjølevannet av alle disse hendelsene oppstod det mange politiske 

opptøyer i ulike byer i USA. Ti dager før åpningen til Hesse ble Richard Nixon valgt til 

president. Hesse deltok ikke i noen av disse politiske markeringene selv om hun tidligere 

hadde vært på ulike demonstrasjoner. Til tross for at hun var fordypet i sitt eget arbeid på 

denne tiden, må hun ha blitt preget av alt som foregikk rundt henne.  

 

5.3 Materialbruk 

Eva Hesse laget skulpturer i materialer som lateks, glassfiber og plast. Disse materialene 

skulle komme til å bli karakteristiske for henne. Hun behandlet lateks som en form for maling 

der hun malte flere strøk over og over hverandre – igjen og igjen. Hun bygget opp en 

overflate som var glatt men likevel ujevn. Hennes arbeid innehar mange gjentagelser. Slik 

som veven til Elisabeth Haarr. Minimalismen var den rådende kunstretningen da Eva Hesse 

begynte sin karriere som kunstner på begynnelsen av 60-tallet.  Kort fortalt defineres 

minimalismen som at arbeidet ikke skulle ha andre meninger enn seg selv. Retningen ble 

dominert av geometriske former uten metaforer. Evas arbeid har klare trekk fra 
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minimalismen: delikate linjer, duse farger og enkle former. Men hun kombinerte 

minimalismens strenge struktur med dynamiske og organiske former. Hun lot materialet og 

prosessen dominere det ferdige arbeidet.  

Noe som også skiller Hesse fra minimalismen er den korte holdbarheten på en del av 

materialene hun valgte, særlig lateks. Lateks har en tendens til å leve sitt eget liv, det kan både 

hardne og bli helt sprøtt, eller bli mykt og begynne å sige. Hesse visste nok ikke akkurat 

hvordan hennes arbeid ville eldes, men hun visste at de ville endre seg og at noen kunne 

komme til å gå helt i oppløsning.79 Allerede i hennes eget korte livsløp ble dette et synlig 

problem. Hun følte selv et visst ansvar overfor kjøpere av kunsten sin og skrev:  

«At this point I feel a little guilty when people want to buy it. I think they know but I want to write them 

a letter and say it is not going to last. I am not sure what my standing on lasting really is. Part of me feels that it 

is superfluous, and if I need to use rubber that is more important. Life doesn´t last; art doesn´t last».80  

 

Den triste ironien er at verkene til Hesse fikk mulighet til å eldes, et privilegium den unge 

kunstneren ikke skulle få oppleve selv. Eva Hesse døde da hun fremdeles var ung og vakker, 

mens arbeidene hennes fikk mulighet til å eldes.  

 

I en mannsdominert kunstverden trakk Hesse hele sitt kvinnelige erfaringsgrunnlag inn i 

kunsten som den største selvfølge. Hun brukte sin egen historie og sin egen kropp inn i egen 

kunst og ble dermed et motstykke til de som allerede befant seg på kunstscenen. Elisabeth 

Haarr gjør det samme i sin kunst. Hun tar utgangspunkt i sine egne erfaringer som 

eksempelvis frustrasjoner over egen hjemlig tilværelse eller et sinne rettet mot større politiske 

saker som likevel er med på å prege hennes hjemlige tilværelse.  

 

5.4 Et utvalg arbeid av Eva Hesse 

Eva Hesse Accession II 1968 (fig. 5). Dette er et kubeformet objekt av metall med vinyl rør. 

Kuben har helt rette stramme linjer mens vinyl rørene ser ut som de er vevet inn i kubens 

                                                 
79 Sussman, Elisabeth, Wassreman, Fred with essays by Bois, Yve-Alain, Godfrey, Mark, «Eva Hesse – 

sculpture», The jewish museum, New York, Yale University Press, New Haven and London, 2006 
80Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Hesse, dato 10.03.2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Hesse
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metalliske ytre. Dette gir en litt vevet struktur på utsiden som også kan gi assosiasjoner til en 

flettet kurv. Vinylrørene er festet i løkker rundt kubens eksteriør. Toppen på kuben mangler 

slik at den her er helt åpen og man har full mulighet til å titte ned i den. Inne i kuben står 

endene på alle vinylrørene og spriker rett frem. Dette gir en hårete effekt, og tilfører den 

stramme rigide kuben et organisk indre. Disse hårene kan også gi assosiasjoner til sjø 

anemoner som beveger seg sakte under vann, eller til noe som ligger inne i menneskekroppen. 

Noe som beskytter og passer på at noe uvedkomment ikke skal trenge gjennom. Tittelen til 

arbeidet Accession betyr tiltredelse, adgang eller tilgang. En tittel jeg anser som ironisk da 

tilgangen eller adgangen til arbeidet er dekket av noe som kan ligne runde pigger. 

 

I sitt arbeid Contingent fra 1969 har Hesse hengt 8 bannere ned fra taket (fig. 6). De består av 

store rektangulære flater av gasbind dekket med lateks. I hver ende fortsetter den 

rektangulære flaten ut i gjennomskinnelig fiberglass. Bannerne var hengt opp etter hverandre 

parallelt med veggen, noen av bannerne henger så langt nede at de berører gulvet. Det var når 

hun arbeidet med dette verket at hun 6. april 1969 kollapset og ble sendt til sykehuset der de 

oppdaget den fatale hjerne svulsten.81 Den virkelige kroppen hennes kollapset og arbeidet 

hennes ser også ut som ødelagte kropper under oppløsning. Som spent ut hud henger 

bannerne stille etter hverandre.  

 

I 1970, mens Hesse var døende, laget hun Untitled (Rope Piece) (fig. 7). Hun fikk hjelp av 

venner til å få den ferdigstilt og det hang fremdeles oppe i hennes atelier da hun døde. 

Arbeidet er laget med tau, tråder, metalltråd og lateks. Hun har penslet inn tauet med lateks, 

noe som gir tauet et organisk utseende. Tauet har også blitt strimlet opp flere steder, noen 

steder til det kun er noen tynne tråder igjen. Arbeidet henger fra flere fester ned fra taket. Det 

henger tungt, nesten kroppslig. Det er ingen orden i hvordan tauet henger, det henger kaotisk 

og kan se ut som en stor «krusedull», som de man drodler mens man snakker i telefonen. 

Samtidig har den dette kroppslige ved seg, og gir klare assosiasjoner til noe i vårt indre – 

organer og tarmer som er spent ut fra kroppen. I forhold til Accession II har dette arbeidet kun 

et indre, ikke noe fysisk ytre som vi kan se. I Accession II var de organiske «piggene» inne i 

                                                 
81 National Gallery of Australia, http://nga.gov.au/international/Catalogue/Detail.cfm?IRN=49353 dato: 

01.04.2016 

http://nga.gov.au/international/Catalogue/Detail.cfm?IRN=49353
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en kube, en helt kvadratisk boks. Som betrakter må man dermed inntil og titte ned i boksen 

for å få øye på «piggene». På samme måten som kroppen vår skjuler vårt fysiske indre, delvis 

skjuler den kvadratiske kuben sitt egne organiske indre. I Untitled (Rope Piece) er det indre 

fullstendig blottstilt. Kan hende som Eva Hesse selv? At hun var kommet et sted i sitt 

kunstnerskap hvor hun var klar til å vise sitt alt? Arbeidet hang på Evas atelier da hun døde og 

det kom ikke med noen spesifikke måter det skulle monteres på – hvordan det skulle henges 

fra taket. Det vil si at dette arbeidet endrer karakter hver gang det stilles ut. Dette arbeidet har 

en sterk link til tekstilen, med alle trådene og tauet som bukter seg fram og tilbake i rommet.  
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6 Elisabeth Haarr – Biografi 

I dette kapitlet går jeg grundig gjennom Elisabeth Haarrs biografi for å vise hvor sterk link det 

er mellom hennes liv og hennes kunst, og at denne linken har vært der hele tiden. Jeg vil her 

komme tilbake til flere av arbeidene jeg refererte til i forrige kapittel med grundig 

verksbeskrivelse og analyse. Disse har jeg plassert kronologisk inn i teksten. I forrige kapittel 

beskrev jeg hvordan Eva Hesse, som var en del av et internasjonalt miljø og en svært profilert 

kunstner, brukte seg selv inn i sin kunst. Med det som bakteppe vil jeg nå fordype meg i 

Elisabeth Haarrs kunstnerskap. 

 

6.1 Barndom 

Elisabeth Haarr ble født 30. januar 1945, få måneder før Tyskland overgav seg og andre 

verdenskrig var over.82 Hun ble født på Hamar, og er datter av Marius Haarr og Ragna Emilie 

Astrup. Faren var øyelege men også en dyktig musiker som finansierte legestudiene sine ved 

å spille musikk. Han fikk to døtre med Ragna Emilie Astrup. Da Elisabeth bare var en liten 

baby flyttet hele familien til Bodø. Men da Elisabeth Haarr var kun 3 år gammel døde moren 

av en stoffskiftesykdom. Hun hadde hatt sykdommen i lengre tid og en av sykdommens 

konsekvenser var at hun var så fryktelig trett hele tiden. Haarr husker en mor som ofte lå og 

sov på sofaen. Få år senere oppdaget man at sykdommen kunne lindres med kortison. 

Vissheten om at moren kunne ha vært i live hvis hun hadde fått samme sykdom få år senere 

må ha gjort tapet enda mer grunnløst og sårt. Elisabeth Haarr har sagt at da hun selv ble mor 

ble savnet etter egen mor veldig påtrengende, det var et helt ledd som manglet. Gjennom 

oppveksten hadde hun flere venner som kranglet med mødrene sine, og hun misunte de denne 

kranglingen. Haarr var en typisk gutttejente gjennom oppveksten som ikke lekte med dukker 

og hadde få venninner. Elisabeth Haarr har fremdeles et veldig motstridende forhold til eget 

kjønn som har, etter eget utsagn, preget henne hele livet. Det å skulle utnytte egen seksualitet, 

være attraktiv for det annet kjønn har hun aldri forstått og hun bærer på en stor forakt for eget 

                                                 
82 Hun er dermed en tidlig del av etterkrigsgenerasjonen, selv om den pr definisjon er fra 1946 og årene etter. 

Dette er en generasjon som er en av norgeshistoriens største generasjoner og en generasjon som får mer 

materielle goder enn sine foreldre. (Sørheim, Preben, Storehaug, Ida, BT, «den grådigste generasjonen», 

24.01.14, http://www.bt.no/meninger/kronikk/Den-gradigaste-generasjonen-

3045803.html?hideTopBottom=true) 
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kjønn samtidig som kvinner fasinerer henne. Morens tidlige død og fraværet av kvinnelige 

rolleforbilder kan ha vært en medvirkende faktor til hennes forvirrende holdning til kvinner 

og seg selv.  

 

Storesøsteren til Elisabeth Haarr, Anne Marie, (født i 1938) var blitt ti år da moren døde og 

for henne ble tapet svært traumatisk. Den lille familien flyttet til Oslo etter morens bortgang. 

På den tiden ble ikke barn sett på som hele mennesker, derfor tenkte man ikke på at de også 

sørget. Marius Haarr sørget mye over kona og over seg selv som ble sittende igjen alene med 

to små barn. At det var to barn som også sørget forstod verken faren eller omgivelsene. I 

denne perioden var søstrene ofte sammen med sin tante og onkel som bodde på landet. Det 

var særlig onkelen Haarr var nært knyttet til. Hun beskriver å være sammen med ham som å 

være i et stort og spennende eventyr. Da Elisabeth var 8 år flyttet familien igjen, denne 

gangen til Ålesund. 

 

Faren til Elisabeth Haarr gifter seg på nytt det året hun fyller 11 år. I det samme året døde 

onkelen hennes. I 1957 får faren og hans nye kone en datter som skal hete Inger. Hun er for 

tidlig født og må ligge i kuvøse. Hun overlevde ikke og døde samme året. Året etter flytter de 

tilbake til Oslo. I 1959 får de en ny datter, og Guri blir født. Mange år senere, etter at faren 

døde, fikk Haarr vite at han hadde insistert på at Inger ble gravlagt i en fellesgrav. Stemoren 

hadde dermed ikke noe sted hun kunne gå for å sørge. Marius Haarr gjorde dette i et forsøk på 

å være snill, livet måtte gå videre det var ingen hensikt å sørge over det som var gått tapt. 

Men dette laget store sår hos stemoren, sår som ble enda større da hun ble eldre. Tapet over en 

datter og over et sted å kunne minnes henne fulgte henne gjennom hele livet. Da Haarr var 12 

år gammel hadde hun allerede mistet mange nære og viktige personer. Som 15-åring flytter de 

tilbake igjen til Ålesund.  

 

6.2 Håndarbeid og tekstil 

Elisabeth Haarr elsket å tegne, men hatet håndarbeid. Håndarbeidslærerne på skolen var så 

strenge, syntes hun, og de hadde så mange regler. Elisabeth Haarr hatet regler. Hun følte seg 
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som en klossmajor med nål og tråd og prøvde alltid å slippe unna så mye hun kunne av 

håndarbeidstimene på barneskolen. Men hun fortsetter å tegne og vil etter hvert bli maler. 

Dette utradisjonelle yrkesvalget får faren hennes til bli svært bekymret og han insisterer på at 

hun går yrkesskolen først for å lære søm og etterpå husmorskolen for å lære å lage mat. Han 

var redd for at datteren som kunstner ville få et liv i fattigdom, det var derfor viktig at hun 

hadde kunnskapene en god kone skulle ha nemlig å lage god mat og kunne sy. Yrkesskolen 

ble en positiv opplevelse for Haarr, hun oppdaget her at hun likte å arbeide med tekstiler. Her 

får hun gode karakterer i de håndarbeidstimene hun på barneskolen gjorde alt for å slippe. 

Hun mener selv at grunnen til de gode karakterene og den positive opplevelsen er fordi de her 

får lov til å skape noe de selv velger. De lærer en masse om materialer og teknikker uten at en 

mengde regler blir tredd nedover hodene deres. Da hun senere kom til husmorskolen i 

Eidsvoll mistrivdes hun sterkt. Så da hun fikk mulighet til å jobbe som praktikant på en 

kristen folkehøgskole i Ålesund i stedet for husmorskolen grep hun sjansen begjærlig. På 

skolen underviste de blant annet i vev og det var her Elisabeth Haarr lærte å veve. Hun vevet 

så mye at hun til slutt fikk senebetennelse i foten.  

 

6.3 Statens Kunst- og Håndverkskole i Oslo 

I 1964 kunne hun endelig begynne på Statens Kunst og Håndverkskole i Oslo, SHKS (nå 

Kunsthøgskolen i Oslo), hun fikk plass på tekstillinjen. De fleste som gikk på skolen kom fra 

Oslo og Haarr beskriver et første møte med skolen som at alt ved henne var helt feil. Hun 

husker fremdeles hva hun hadde på seg: en grå hjemmesydd drakt med en irrgrønn plastikk 

nylon høyhalset genser og fine, nette sko. Da hun entret hovedinngangen satt det studenter på 

hver side og hun husker at de var kritthvite i ansiktet med tung sort sminke og langt fett hår. 

Haarr sier selv at hun fikk helt sjokk. Hun visste også at hun kom sist inn i klassen, hun stod 

egentlig på venteliste men fordi en elev hadde trukket seg så fikk hun plass. Håkon 

Stenstadvold, som var rektor ved skolen, holdt en velkomsttale til de unge kunststudentene. 

En tale som det er referert til i Norges Kunsthistorie Bind 7 og som den unge Elisabeth Haarr 

aldri kommer til å glemme83. Her ønsker han de alle velkommen, minner de mildt om at det 

                                                 
83 Thue, Anniken, Norges Kunsthistorie Bind 7, “Inn i en ny tid”, kpt 5 “Kunsthåndverket 1940 – 1980”, 

Gyldendal Forlag, Redaksjonen Knut Berg, Oslo 1983 
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kun er 2% av dem som kommer til å overleve som kunstnere og at han er ekstra glad for at det 

er så mange på tekstillinjen. Da vet han i alle fall at det vil bli mange vakre hjem 

rundtomkring. Dette gjorde Haarr både sjokkert og rasende, og hun lovet seg selv der og da at 

hun aldri skulle gi seg. Hun skulle bli kunstner. Helt feil hadde nok ikke Stenstadsvold, for 

«Frem til begynnelsen av 1960-tallet var SHKS en ikke uvanlig skole for piker fra velstående 

familier. På tekstilavdelingen kunne de lære å veve, tegne og tilegne seg kunnskap om 

fargelære, ikke ulikt aristokratiet fra tidligere tider, for å bli gode hustruer og skape pene 

hjem.»84 Dette endret seg radikalt etter at studielånet ble opprettet. Nå fikk folk fra 

arbeiderklassen også muligheten til å studere og en frihet til å i større grad studere hva de 

ville. Brit Fuglevaag tilhørte en av de første kullene som mottok et slikt lån. Jeg var på 

seminar med henne på OCA i 2013 der hun krasst svarte en kurator som mente at de som 

studerte tekstil på 60-tallet gjorde dette fordi tekstilindustrien var på vei ned. Da brølte Brit 

Fuglevaag i mikrofonen:  

«You are wrong, I tell you, wrong. I wanted to become an artist.»85 

 

En ny generasjon med kunststudenter vokste dermed frem. En generasjon som ikke ville 

bruke kunnskapene sine til å dekorere hjemmet sitt men som ville være kunstnere. Studielånet 

var på begynnelsen av 60-tallet behovsprøvet, dermed fikk ikke Elisabeth Haarr denne 

muligheten. Hun fikk noen penger hjemmefra, men dette dekket kun det aller mest 

nødvendige. For å spe på vevde hun skjerf hun solgte til arkitektstudentene som de delte hus 

med. Forelesningene til arkitektstudentene var åpne for alle, noe Haarr utnyttet til fulle. Det 

var også her hun traff sin første mann, arkitekt Erling Hjelle.  

 

Gunta Stölzl (1897 – 1983) var student ved Bauhas og ble også leder for Bauhaus egen 

tekstilavdeling i 1926 – 1931. Hun utarbeidet et åtte semesters utdannelsesprogram med 

avsluttende eksamen, for å forberede studentene til enten å åpne egne verksteder eller arbeide 

                                                 
84 Boger, Runa, «Magdalena Abakanowizc og Norge: Stilskaper eller frigjørende forbilde?», masteroppgave i 

kunsthistorie, UiO,2010, s 54 
85 «On Beauty: Textile Aesthetics within a Feminist Perspective», en del av forelesningsrekken «Fashion: the 

Fall of an Industry» på OCA 2013. Elisabeth Haarr var hovedforedragsholder etterfulgt av samtale mellom Jan-

Lauritz Opstad, Brit Fuglevaag and Benedicte Sunde. 
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i industrien.86 SHKS var bygget opp over samme lest som Bauhaus, med innføringer i ulike 

fag og ulike billedproblematikker de første årene. Man hadde først et halvt år på vev før man 

hadde et halvt år på trykk, mens man hadde fagtegning og ornamentikk hver dag. På 

fagtegningen lærte man å lage møbelstoffserier og de fikk dyp kjennskap til farge. Halvåret 

med trykklære derimot likte ikke Haarr, hun ville helst ikke være der og opplevde det kun 

som noe griseri. På skolen ble det ikke undervist i billedvev. «Det ble undervist ut fra 

prinsippet om en rasjonell håndverksproduksjon for brukstekstiler, eller som designere for 

industrien.»87 Haarr kunne litt om mye da hun var ferdig på skolen, men hadde ikke fått 

sjansen til å fordype seg i noen teknikker eller materialer. Vevens muligheter måtte de 

utforske selv etter studiene. Det aller viktigste årene ved SHKS gir Elisabeth er viten om at 

kunst og kunstnere er viktige i samfunnet. At hun som kunstner hadde en misjon i livet som 

var større enn henne selv, og større enn hennes egen personlige suksess.88 Hun skriver selv:  

 
«Vi fikk derfor en utdanning hvor vi så på vårt fremtidige arbeid som kunstnere som samfunnsmessig 

viktig arbeid, betydningsfullt langt utover egen tilfredstillelse og egen suksess.»89 

 

Elisabeth Haarr forteller om et øyeblikk da hun ble helt overbevist om at tekstil måtte være 

det aller beste å jobbe med. Da hun gikk på skolen så hun en russisk filmatisering av Hamlet. 

Filmen er oversatt til russisk av Boris Pasternak og med musikk av Dimitri Shostakovich. I en 

av scenene går Hamlet inn i borggården, han åpner en stor og monumental dør og stiger inn. 

På veggene i rommet han stiger inn i henger det kjempestore gobeliner som flagrer ut fra 

veggen på grunn av trekket fra døren, og når de slår tilbake mot veggen høres et høyt plask. 

Hun sier selv at hun da skjønte all den dramatikken som ligger i tekstilen. 

  

                                                 
86 Boger, Runa, «Magdalena Abakanowizc og Norge: Stilskaper eller frigjørende forbilde?», masteroppgave i 

kunsthistorie, UiO, 2010, s12 
87 Boger, Runa, «Magdalena Abakanowizc og Norge: Stilskaper eller frigjørende forbilde?», masteroppgave i 

kunsthistorie, UiO, 2010 
88 Opstad, Jan Lauritz, Harr, Elisabeth, «Engasjert kunst Hannah Ryggen Elisabeth Haarr, Fantasien i folkets 

tjenste», Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Wennbergs Trykkeri AS, 2008, s24 
89 Ibid, s 23-24 
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6.4 Kjellaug Hølaas 

Kjellaug Hølaas (1906 – 1990) var sjef på tekstilavdelingen på SHKS og er en av personene 

som skal prege Elisabeth Haarrs kunstneriske virke i stor grad. Hun var overlærer og leder på 

tekstilavdelingen fra 1948 til 1971.90 Før hun kom på SHKS var tekstillinjen preget av å være 

en slags mønsteravdeling. Hølaas vanket i radikale kretser med blant annet Nordahl Grieg og 

gikk ikke av veien for å diskutere friskt med studentene. Hølaas ville utvikle husfliden til å bli 

enda finere og bedre. Hun ville skolere fremtidige husflidprodusenter til å ikke bare gjøre det 

samme om og om igjen, men til å tenke selv. Hun ville de skulle tenke kunstnerisk og lage 

nye selvstendige arbeid, men tuftet på egen kulturhistorie. Da de grove tekstilene fra Polen 

kom inn i norsk bevissthet på 60-tallet tok hun studentene med seg inn på garnlageret. Her 

viste hun dem alt de norske studentene kunne velge i, og fortalte at de ikke trengte å gjøre det 

samme som i Polen der garntilfanget var så dårlig.91  

 

De første arbeidene Elisabeth Haarr vevde var på slutten av 60-tallet mens hun fremdeles gikk 

på skolen. De var svært preget av Kjellaug Hølaas og samtiden.  Uten tittel (110x200 cm) er 

en billedvev i ull som Haarr vevde i 1966 året før hun tok diplom ved SHKS.  Bunnfargen i 

teppet har oransje og rødlige toner mens det går flere horisontale linjer i ulik tykkelse i 

fargene blå og grønn. I midten av teppet brytes de horisontale linjene opp i flere tynnere linjer 

slik at det kan se ut som et lite teppe midt i det store teppet. Tekstilkunstner Runa Boger 

skriver i sin masteroppgave om norsk tekstilkunst: 

«Den norske billedveven var tradisjonelt streng og bundet av formal og korrekt teknisk utførelse. Den 

håndverksmessige utførelsen var viktig for kvaliteten. Materialet var ull, jevnt spunnet med en fast sno beregnet 

på billedvev. Materialets kvalitet var viktig både farge- og styrkemessig. Holdbarheten var et viktig prinsipp. Det 

var rene farger og todimensjonal billedstil som i maleriet. Motivet var gjerne en fortellende billedfremstilling, 

eller ornamental mønsterdannelse utført i klare komposisjoner. Det ble lagt vekt på bruk av formale elementer 

med dekorativt preg.»92  

 

Samtidig med dette hadde mange av Elisabeth Haarrs kolleger blitt inspirert av den polske 

tekstilbølgen med Magdalena Abakanowicz i spissen. Runa Boger skriver videre: 

                                                 
90 Boger, Runa, «Magdalena Abakanowizc og Norge: Stilskaper eller frigjørende forbilde?», masteroppgave i 

kunsthistorie, UiO,2010, s55 
91 Opstad, Jan Lauritz, Harr, Elisabeth, «Engasjert kunst Hannah Ryggen Elisabeth Haarr, Elisabeth Haarr», 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Wennbergs Trykkeri AS, 2008, s15 
92 Boger, Runa, «Magdalena Abakanowizc og Norge: Stilskaper eller frigjørende forbilde?», masteroppgave i 

kunsthistorie, UiO,2010, s56 
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«Karakteristisk for den nye retningen var tekstiler i store formater, vevd i kraftige materialer med et 

abstrakt billedmotiv. Det rettvinklede formatet ble forlatt til fordel for uregelmessige avslutninger og 

ukonvensjonelle former. Frynser, hull og revner skapte spenning i flaten. Materiale og teknikk ble 

uttrykksbærende og innholdet personlig.»93  

 

Året etter, i 1967 og samme året som hun mottok diplom fra SHKS i tekstil, vevde Haarr et 

nytt billedteppe titulert Uten tittel (110x200 cm), også dette i ull. Arbeidet er fremdeles preget 

av skolen og Hølaas men allerede her kan man se at hun har blitt friere som kunstner. Det går 

tykke sorte og hvite linjer diagonalt over veven bortsett fra et ganske stort område nederst på 

teppet. Her har hun vevet gule og blå figurer, men figurene er abstrakte. Rundt noen av 

figurene har hun ikke vevd noe mønster det er bare hvitt, samme farge som de diagonale 

linjene. Dette ser ut som hull i teppet, og alle disse delene gir tilsammen en veldig ujevn 

komposisjon. De sorte og hvite stripene er todimensjonale mens det ser ut som de gule og blå 

figurene ligger oppå teppet og danner dermed en tredimensjonal kvalitet. Her ser vi at 

Elisabeth har begynt å fjerne seg noe fra Hølaas og skolens krav til hva en billedvev skulle 

være. Til tross for at Elisabeth Haarr aldri hiver seg med hud og hår på den polske 

tekstilbølgen er det flere elementer hun henter fra samtiden rundt seg. Jeg har før skrevet om 

Elisabeths aversjon mot å følge regler og i dette arbeidet fra 1967 ser vi at hun begynner å ta 

dette inn i kunsten sin.  

 

6.5 Familie med mann og barn 

Samme året som Elisabeth Haarr får diplom fra SHKS (1967) og vever sine første arbeid får 

hun og Erling Hjelle sitt første barn sammen. De giftet seg året før, i 1966. Gutten de får 

stopper ikke Haarr det aller minste og hun tror selv hun må være en av de første ved skolen 

som får både barn og diplom på samme tid. De første billedvevene hun lager etter skolen er 

preget av sterke klare farger og optisk illusjon med klare referanser til folkekunsten og 

ornamentikk. Kun ett år etter at Andreas blir født får Haarr og Hjelle enda en sønn sammen, 

Marius.  

 

                                                 
93 Ibid, s 57 
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I 1969 publiserer siviløkonom Aina Helgesen en undersøkelse om norske billedkunstneres 

levekår som viser at norske kunstnere til tross for lang utdannelse og hardt arbeid tjener altfor 

lite. Det var kunstnerne i UKS (Unge Kunstneres Samfund) som ville ha undersøkelsen 

gjennomført og det skulle i utgangspunktet omhandle kunststipendene. Helgesen trodde 

jobben ville være å hente inn data fra Statistisk Sentralbyrå, men oppdaget at det aldri var 

gjort noen undersøkelser med kunstnere som egen gruppe. Undersøkelsen ble derfor mye 

større enn de først antok. Resultatet av undersøkelsen viste med stor tydelighet at det å leve av 

kunsten var tilnærmet umulig. Undersøkelsen var viktig for å få kunstnerne til å kjempe 

sammen for bedre vilkår. Helgesen sa selv, om undersøkelsens viktighet, i Billedkunst 7-

2004:  

«Kunstnerne hadde på en måte vært for flaue til å fortelle om situasjonen de befant seg i, fordi de 

trodde at dette var noe som bare gjaldt dem alene. Så oppdaget de at faktisk 80-90 prosent av kunstnerne hadde 

det på samme måten. Jeg tror at det var noe av bakgrunnen for at de fikk nok selvtillit til å begynne å slåss for å 

bedre situasjonen sin.»94  

 

Dette var første gang man gjorde en undersøkelse på kunstnere som egen gruppe og den 

dannet grunnlaget for kunstneraksjonen som kom få år senere. Elisabeth Haarr står nå på 

begynnelsen av sin kunstneriske karriere som småbarnsmor med to aktive gutter. 

 

6.6 Kunstnerlivet begynner 

I 1971 vevde Elisabeth Haarr et figurativt teppe med tittel: Fra motorveien. På lys hampfarget 

bakgrunn i en stor rød flammende blodpøl ligger en figur i en dramatisk positur med hodet og 

armene vendt nedover i bildet. Over figuren, som er kjønnsløs, går et svart hjulspor. Dette 

hjulsporet går tvers gjennom hele bildet. Veven er 150 x 150 cm og laget i ull, nylon og 

hamp. Dette bildet er svært enkelt og todimensjonalt, det innehar kun fire farger. Den 

menneskelignende figuren er blå, blodpølen er rød, bakgrunnen hampfarget mens hjulsporene 

er sorte. Det eneste som skygger over hjulsporene er alt blodet. Her kan man tydelig se at 

Haarr mener noe, at det ikke er bare selve formen og fargebruken hun vil utforske. Og, når 

man vet at hun på dette tidspunktet da hun laget teppet bodde med to små barn ved siden av 

en sterkt trafikkert motorvei skjønner man at dette er noe hun må føle sterkt for. Så sterkt at 

                                                 
94 Billedkunst, http://www.billedkunstmag.no/node/2566 dato: 05.04.2016 

http://www.billedkunstmag.no/node/2566
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hun setter seg i vevstolen og vever et stort bilde. Dette er en prosess som tar svært lang tid. 

Billedveven er laget slik billedvev skulle lages på denne tiden ifølge SHKS og Hølaas, uten 

frynser og huller eller revner. Men, motivet har et tydelig budskap. 

 

6.7 Politikk og ny ektemann 

I 1972 vever Elisabeth Haarr et arbeid som heter Par I (200 x 150 cm). Det er i nylon og 

polyester og fargene er melerte. På en mørkblå – sort bakgrunn ligger en rød kvinnefigur. Hun 

ligger rett ut med håret dramatisk kastet over hodet. Hun virker livløs og det er ingen energi i 

henne. Øverst i bildet halvsitter en mannsfigur, også i rødt. Han hviler på den ene armen, men 

hodet er vendt nedover.  Han virker sliten. De er plassert langt vekk fra hverandre. Mellom 

dem er en sort og hvit melert firkant og oppå den snor det seg en lang hvit slangelignende 

tråd. Den ser ut som en labyrint, en slik man finner i aktivitetsbøker for barn der man skal 

finne den rette veien for noen som skal finne sammen. Labyrinten går fra kvinnen og opp til 

mannen (eller omvendt) og det er ingen lett vei å følge. Det ser heller ikke ut som verken 

mannen eller kvinnen har noe lyst til å forsøke. Året etter, i 1973, ryker ekteskapet med Erling 

Hjelle og Elisabeth Haarr blir sammen med en annen anerkjent og politisk bevisst kunstner, 

Morten Krohg. De flytter sammen til Bergen der de starter et smålag av AKP som var knyttet 

til storlaget i Sandvika i Bergen. Dette blir senere et eget kunstnerlag. I 1974 blir en diskusjon 

satt i gang om hva som er den rette kunsten for folket og hva det betød å lage kunst til folket. I 

Oslo mente man den skulle være kjempende mens man i Bergen mente at all god kunst var til 

folket.  Dette utviklet seg til en stor debatt med steile fronter mellom AKP i Bergen og i Oslo. 

Bergensgruppen hadde seminarer og studier om hva som skjedde før, under og etter 

revolusjonen i Sovjet. Her ville man lage en ny form for kunst, konstruktivismen. 

Diskusjonene mellom Bergen og Oslo ble etter hvert gjort i full offentlighet gjennom 

Klassekampen der både Elisabeth Haarr og Morten Krohg var svært synlige. I 1977 til 1.mai-

toget maler Haarr og Krohg en parole som forfatter Stig Holmaas95 har skrevet teksten til. Det 

står «Fantasien i folkets tjeneste», og her mener Haarr at hele diskusjonens svar ligger. All 

kunst er for alle. De offentlige ordvekslingene skapte en tøff tid for kunstnerparet og en tid 

som tok mye energi vekk fra den skapende delen av kunsten. 

                                                 
95 Far til Heikki Holmaas som skal bli stortingsrepresentant for SV mange år senere. 



45 

 

 

Til tross for de tøffe årene i Bergen får Elisabeth Haarr laget flere vevde arbeid. I 1973 vever 

hun Vestlandsteppet. Hovedmotivet i arbeidet er Trolltindene, et fjell som ligger i Møre og 

Romsdal og består av mange spisse og bratte tinder. Haarr bodde mange år, under 

oppveksten, i Ålesund. Den dramatiske naturen med de høye fjellene og havet på dørstokken 

har nok vært med på å forme dette arbeidet. Selv om mye av hennes liv har vært levd blant 

Østlandets myke daler har Vestlandet vært en stor del av hennes oppvekst og naturen her 

ligger nok nært hjertet hennes. Arbeidet har en blå melert nedre ramme som går over i grått på 

den øvre delen av arbeidet. Trolltindene er sort og dramatisk plassert midt i bildet, som et 

bilde i bildet. Nederst på det sorte kan man skimte deler av et mørkeblått hav med noen små 

røde faner innerst i en vik. «De små røde fanene illustrerer at det finnes folk som kjemper sin 

daglige kamp for tilværelsen i en ugjestmild natur.»96 Samme året melder Elisabeth Haarr 

seg, som nevnt tidligere, inn i AKP. 

 

I 1975 blir Haarr ansatt som lærer på Heimeyrkesskulen i Jølster. Hun blir ansatt for ett år av 

gangen. Rektor ved skolen var bekymret over at den politisk svært bevisste kunstneren skulle 

ansettes og opplyste Haarr om at det var forbudt å melde seg inn i Kvinnefronten. For 

Elisabeth Haarr som hele sitt liv hadde jobbet mot regler, resulterte dette i øyeblikkelig 

innmelding. På skolen underviste hun i tegning for vev og søm, frihåndstegning og 

kunsthistorie. Da Haarr skulle søke om ett nytt år fikk hun avslag. To av elevene, med 

foreldre, anklaget henne for indoktrinering.97  

 

6.8 Materialets premisser 

Elisabeth Haarr forteller om et arbeid hun vevde i 1976-77 og heter Forræderiet. Hun ble 

antatt på Høstutstillingen med det i 1977. Veven viser borgerskapet som sitter og skåler, 

                                                 
96 Opstad, Jan Lauritz, Harr, Elisabeth, «Engasjert kunst Hannah Ryggen Elisabeth Haar», Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum, Wennbergs Trykkeri AS, 2008, s21 
97 Ibid, studentene unnskyldte seg siden for beskyldningen. 
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Haarr synes selv det er et forferdelig arbeid. Hun har gitt det til Jan Lauritz Opstad98 på en 

betingelse at han kun skal stille den ut når han trenger et dårlig eksempel. Grunnen til at Haarr 

synes arbeidet er dårlig er fordi hun her ikke bruker tekstilen på tekstilens egne premisser. 

Hun lager bildet for tett oppunder maleriets premisser. Hun vever skygger og figurer med 

ullgensere på og mener at måten hun har gjort det på er reaksjonært og gammeldags.  

«Jeg var jo i opposisjon til sosialrealismens forherligelse, og så plutselig gjør jeg noe slikt.»99  

 

I 1978 får Elisabeth Haarr jobb på Vestlandets Kunstakademi der hun fikk ansvar for å bygge 

opp tekstilavdelingen. Her vevet hun bildet Hommage a Dolly Parton, som hun mener er laget 

på tekstilens premisser og helt ulikt Forræderiet. Her har hun jobbet med materialet på dets 

premisser i forhold til teknikker og innhold. Den verdenskjente countrysangerinnen er vevet i 

plast og polyester som en lite diskret antydning om at damen fysisk er ganske uekte. Hun er 

vevet i blått med stort frontparti og den ene armen hviler bestemt på hoften. Haarr elsker 

sangerinnen, til tross for all plasten kan man ikke nekte for at hun har klart å gjøre en stor 

karriere i en mannsdominert verden. Hun laget dette arbeidet på kun 14 dager og sier selv at 

hun nå hadde funnet ut hvor veien skulle gå. Hun hadde fått en trygghet på hvordan man 

skulle jobbe på materialets egne premisser. Slik sett var Forræderiet et viktig arbeide, da det 

viste henne i klartekst hvor veien ikke skulle gå. 

 

Til å begynne med opererte Elisabeth Haarr med såkalte snille og slemme materialer, hun 

vevde for eksempel blod i nylon mens mennesker var i ull. Det ligger mange fortellinger i 

materialet som det er, men Haarr var redd for at materialiteten i seg selv skulle være en 

begrunnelse, at det skulle være nok for fortellingen. På denne tiden ble veldig mange norske 

tekstilkunstnere veldig interessert i materialet og fargene man brukte. Haarr kaller dette 

materialkos, der man blir så nærsynt på stoffene og fargene at det forhindrer selve 

fortellingen. Hun synes materialet er viktig og interessant, men det er ikke nok i seg selv. 

Hadde hun vevet Dolly Parton i silke eller ull ville det blitt en for pen vev og en for opplagt 

historie hun fortalte. Alt går an – og regler er til for å brytes. Haarr mener at verkene hennes 

                                                 
98 Jan Lauritz Opstad er kunsthistoriker, han ble ansatt som konservator ved Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum i 1978 og ble konstituert direktør året etter. I 1980 ble han ansatt som direktør. Han er 

fremdeles ansatt ved samme sted, nå som seniorforsker. 
99 Samtale med Elisabeth Haarr 08.04.2015. 
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er alt annet enn typisk vakre. Hvis man vil vise noe som er mørkt bør man sette det opp mot 

noe lyst. En kontrast, eller en falsk tone, dette vil hjelpe tilskueren med å se hovedsaken. Hun 

sier selv at hun ikke vil påtvinge folk sine egne meninger, ikke belære. Man skal oppleve noe 

i seg selv.  

 

I 1980 flyttet hele familien til Askvoll, en bygd ytterst i Sunnfjord. Samme året får Elisabeth 

Haarr sin tredje sønn, Martin.  Det er 13 år mellom den eldste og den yngste gutten til 

Elisabeth. Han var et svært ønsket barn, men det ble tøft å plutselig få små barn igjen. De 

flytter inn i en nedlagt sykeheim, et tidligere tuberkulosesanatorium. I de påfølgende årene 

vever hun to av arbeidene jeg har valgt å se nærmere på: Frustrasjonsteppe (1981) og Slitte 

Fraser (1983).  

 

6.9 Frustrasjonsteppe (1981) 

Arbeidet er 150 x 120 cm og består av billedvev, polyester og plast handleposer (fig. 1).100 

Det er vevet med plastposer og polyester. Det er knyttet inn strimlede handleposer av plast i 

teppet som frynser langs kantene med en bred bord nederst. Midt i teppet står det med store 

bokstaver: HUS MAT BARN RENT ALENE ALENE. På siden av denne teksten er det en 

mørk kvinneskikkelse med åpen munn og med en gul hånd hevet tom opp mot kinnet. Den 

gule hånden ser ut som en hånd som har på en gul gummihanske – husmorens faste vante. Det 

er frynsede handleposer langs alle kantene av teppet samt vevd en grønn ramme med border i 

ulike farger i grønt, gult og rødt med hovedvekten av plastikkposene i glanset hvitt med rester 

av logoer på seg. Budskapet som er skrevet inn med store bokstaver virker nærmest desperat. 

Repetisjonen av ordet «ALENE» til slutt og de store bokstavene gjør at det virker som et 

skrik, som i motsetning til Edvard Munchs innadvendte skrik ropes høyt ut. Men, er det noen 

som lytter? Den sorte skikkelsen med den gule tomme hånden ser ut som den er helt alene. De 

eneste mørke fargene i arbeidet er selve skikkelsen og teksten, alt annet er holdt i rene 

primærfarger som grønt, gult og rødt. I forhold til mange av Elisabeths Haarrs andre arbeider 

som tar for seg problemer i både Norge og i verden er hun her mer opptatt av den hjemlige 

                                                 
100 Arbeidet er i privat eie. 
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sfæren og da særdeles den såkalte plassen til kvinnen. Engasjementet hennes derimot er det 

samme som når hun tar for seg større saker utenfor sitt eget hjem. Billedveven EEC – truer 

oss fra 1972, var laget til en utstilling på UKS rett før den store EEC-folkeavstemmingen i 

Norge. Her er en stor, sort ørn avbildet med vingene slått ut og klørne fremme akkurat i det 

den skal slå kloa i en liten, hvit sau. Ingen tvil om hvor Haarrs sympatier ligger her i den 

norske valgkampen. Eller, for å bevege oss utenfor Norge som i teppet Chile fra 1973 som er 

en fane i rødt, med bokstavene CHILE skrevet i store hvite bokstaver nederst og med en hvit 

due i sort ramme øverst – en due som blør fra hjertet. Dette teppet ble vevet rett etter kuppet i 

Chile i 1973.  

Tittelen Frustrasjonsteppe er som en klagevegg og et utløp for privat frustrasjon men som 

likevel deles av mange kvinner. I følge Haarr selv er dette arbeidet i aller høyeste grad utløp 

for privat frustrasjon. På denne tiden levde hun med Morten Krohg i Askvoll, de hadde 

nettopp fått en sønn sammen og levde på naturalhusholdning. All energi og all kreativitet ble 

sugd ut over kjøkkenbenken, og det var absolutt ingenting igjen til å lage kunst eller være 

kreativ. Hun kjente, på denne tiden, en sterk lengsel etter å få lov til å være seg selv.  Plutselig 

var hun «bare» kone og mor. 

Ordene HUS MAT BARN RENT ALENE ALENE står i skarp kontrast til de tradisjonelle 

korsstingbroderiene man tidligere kunne finne hjemme hos folk enten som klokkestreng eller 

puter. Der det gjerne sto for eksempel «hjem kjære hjem» eller «Livet er en dans på roser». 

Selv om Haarr ikke broderer i sitt arbeid gir ordene og veven hennes assosiasjoner til de 

hjemmekjære korsstingene kvinnene kunne dekorere sine hjem med. Dette gjøres i en viss 

grad ennå, men nå orker man ikke å brodere men kjøper ferdiglagde bokstaver fra Skeidar 

man plasserer rundt om i hjemmet sitt for å fortelle at alle må huske å gripe dagen. 

Geriljabroderiet på 2000-tallet har tatt steget enda lenger. De lager søte små korsstingbilder 

som av utseende er helt like de tradisjonelle, men ordlyden er en helt annen. Som for 

eksempel «Drit og dra» eller «Her var det jo faen meg hjemmekoselig». 

Elisabeth Haarr har i dette arbeidet brukt plastposer fra ulike dagligvarebutikker. Selv om vi 

ikke ser logoene klart så gjenkjenner man raskt fargene og den blanke plasten. Dette til tross 

for at det er over 30 år siden hun laget det – plastposene til dagligvarebutikkene endrer seg 

tydeligvis ikke mye. Den gule oppvaskhansken likeså, den ser helt lik ut nå som den gjorde 

da. Med andre ord er en del av symbolene i dette arbeidet fremdeles lette å kjenne igjen. 

Frustrasjonen bak ordene «HUS MAT BARN RENT ALENE ALENE» er også lett 
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gjenkjennbare for vår generasjon som det var for mødrene på 70-80-tallet. Bortsett fra at man 

nå kan hende ville brukt det mer moderne uttrykket «tidsklemma». I dette arbeidet har 

Elisabeth vevet inn noe av det som tapper henne for energi – nemlig handling av mat i form 

av mange ulike glorete plastikk handleposer. Hennes frustrasjon er dermed helt fysisk vevet 

inn. Teksten levner også lite til fantasien, de store bokstavene vitner om at dette er noe som 

ikke bare føles litt, men føles veldig sterkt og ekspressivt. Hun har brukt veven som sitt 

utrykk her, veven som et redskap som er tidkrevende. Budskapet fremstår desperat og ser ut 

som et stort skrik og noe som bare velter seg frem, noe umiddelbart og spontant. Det er 

dermed en sterk kontrast til det som skjer i arbeidet til måten arbeidet har blitt til på. Veven 

fordrer at man må jobbe lenge og monotont. Men til tross for all tiden det har tatt å sitte bak 

veven så stilner ikke skriket til Haarr. Denne måten å jobbe på kan vi kjenne igjen hos 

Hannah Ryggens vevede arbeider. Hennes tepper er også figurative og fulle av et sinne og en 

frustrasjon over hva som foregår både hjemme og ute i verden. Jan Lauritz Opstad, daværende 

direktør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, satte sammen en utstilling mellom 

Hannah Ryggen og Elisabeth Haarr i 2008. Han skriver i katalogen til utstillingen «Engasjert 

kunst – Hannah Ryggen Elisabeth Haarr»: 

«Og det var da jeg så at hun var en ny Hannah Ryggen. Samme engasjement – både politisk og 

kvinnepolitisk. Samme spontane måten å uttrykke sitt engasjement på – men med et helt annet formuttrykk; det 

var jo tross alt to ulike generasjoner.»101 

 

Elisabeth Haarr har brukt veven, som gjennom århundre har litt brukt til å uttrykke skjønnhet 

og funksjonalitet, til å ytre en helt egen personlig klage. En klage som, selv om den var 

personlig, kan gjenkjennes hos flere enn henne selv. Veven har også en kvinnelig kvalitet i 

det at den historisk sett har blitt brukt av flest kvinner. Selv da mannlige kunstnere skulle ta 

den i bruk som en del av deres uttrykk var det kvinner som til slutt vevet det mennene hadde 

tegnet.  Veven har når kvinnen satt på vevstolen blitt ansett som en del av den hjemlige 

sfæren, husfliden. Fordi Haarr har brukt veven som tar så lang tid, og som har så mange 

kvinnelige kvaliteter får dette et ekstra sterkt budskap enn om hun hadde malt ordene på et 

banner. Motsetningen i det desperate og spontane, samtidig som man sitter og jobber rolig ved 

veven understreker budskapet til Elisabeth Haarr.  

 

                                                 
101 Opstad, Jan Lauritz, Harr, Elisabeth, «Engasjert kunst Hannah Ryggen Elisabeth Haarr», Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum, Wennbergs Trykkeri AS, 2008, s5 
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6.10  Slitte Fraser (1983) 

«Slitte Fraser» består av to arbeid – to faner (fig. 2). Begge er hengt på et fanespyd. De er 

begge billedvev og i nylon. De er 245 x 135 x 2 cm og i kunstnerens eie. I følge 

Flaggfabrikken AS er faner noe man i alle tider har benyttet seg av på «slagmarken for å lede 

og kontrollere avdelinger i strid».102 Den er også ofte brukt i demonstrasjoner. Elisabeth 

Haarr har deltatt i mange demonstrasjoner og laget sin del av faner som ble brukt aktivt på 

gaten. Derimot er det også mange svært fredelige steder man kan bruke en fane som for 

eksempel i alle barnetogene under 17.maifeiringen og andre opptog. Rundt spydet som fanene 

henger på er det fanebånd med noe som kan se ut som possement. «Dette er en betegnelse for 

frynser, border, dusker og pomponger brukt til pynt på gardiner, møbler og uniformer.»103 

Ved nærmere øyekast ser man at det bare er fanebåndene som er blitt så slitte og raknet at det 

ser ut som possement på avstand.  

Det ene arbeidet er hengt på sølvspyd. Rennetrådene er av grov, brun og tykk tråd. Fra nederst 

på arbeidet og oppover går det røde og hvite striper til det går over i et stort blått felt med 

hvite bokstaver som staver ordet PEACE. Dette er det amerikanske flagget, men omdannet 

som fane og i stedet for hvite stjerner i det blå feltet er det her skrevet inn ordet PEACE. 

Nederst på fanen er det som om den har gått helt i oppløsning, det ser ut som den er revet i 

filler og noen av de røde og hvite stripene har helt forsvunnet. Det som så trer frem er de 

grove, brune rennetrådene. Denne opprakningen er grovest nederst til høyre på arbeidet men 

finnes i deler gjennom hele fanen. Fanen ser enten ut som den er svært gammel og i dårlig 

forfatning eller så har den virkelig vært ute på slagmarken og fått gjennomgå her. Eller kan 

det være at Amerikas forsøk på «peace» har slått seg helt vrang og gått i total oppløsning? 

Bokstavene som staver ordet «peace» er presset sammen på den smale fanen og har ulik 

høyde og tykkelse, det ser ikke ut som en kunngjøring men mer som en fallitterklæring.  

Nederst på fanen på de røde horisontale stripene står det noen bokstaver som man kan hende 

ikke legger merke til med en gang. De er vevet med kun en litt lysere rød skrift på de litt 

mørkere stripene. På den øverste stripen står det El Salvador, på den neste står det Guatemala 

og på den siste Chile. El Salvador var på denne tiden preget av mye uro og USA med Ronald 

Reagan i spissen forsynte landet med våpen og bidro til at de brutale kampene endte med så 

mange døde. Både i Guatemala og Chile har USA bidratt til uro og massedrap i deres søken 

                                                 
102 Flaggfabrikken AS, www.flaggweb.no/faner/, dato: 12.10.2015 
103 Wikipedia, www.wikipedia.org/wiki/possement Dato: 13.03.2015 

http://www.flaggweb.no/faner/
http://www.wikipedia.org/wiki/possement
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etter å skape fred. En fred Elisabeth Haarr mener etter hvert er blitt en ganske slitt frase og et 

ord som er i ferd med å gå helt i oppløsning.  

 

Den andre fanen har gått enda mer i oppløsning, i den øverste delen er det kun rennetråder 

igjen med flekker av vev. På avstand kan det se ut som flammer eller hender som strekker seg 

mot himmelen. Denne fanen er mørk rød og litt lysere rød med tre store gule russiske 

bokstaver på nederste delen av fanen. Over de gule bokstavene står det noen mørkerøde 

bokstaver på en lyserød bakgrunn, det samme gjør det under de gule bokstavene. Rett under 

de gule bokstavene står det Tsjekkoslovakia, de over og under er bruddstykker og vanskelige 

å tyde. Men ser man godt etter ser man det står Eritrea øverst og Afghanistan nederst. De gule 

store bokstavene er MIR – som er kyrillisk og betyr fred. Med andre ord det samme som står 

på den amerikanske fanen. Landene som står listet opp i litt svakere skrift på den russiske 

fanen er land Sovjetunionen har invadert eller «hjulpet» med krigføring. Alle disse landene 

som står oppført på begge fanene og som man kun aner, kaster likevel mørke skygger og 

flekker. De besudler det som skulle være heroiske nasjonale faner over to store nasjoners 

visjon på frihet og fred. Fanespydet og fanebåndet på den russiske fanen er av gull. 

Det er ingen tvil om at dette arbeidet er en kommentar til den kalde krigen og at fanene 

representerer USA og Sovjetunionen. Den kalde krigen er en betegnelse man brukte på 

forholdet mellom USA og Sovjet etter andre verdenskrig. Det ble aldri en direkte 

konfrontasjon mellom landene, men krigen var preget av «militærallianser, opprustning, 

trusler om krig og ideologiske motsetninger.»104 Tittelen Slitte fraser går både direkte på 

arbeidene som ser slitte ut, men også på retorikken disse stormaktene brukte og fremdeles i 

stor grad bruker. Deres bruk av ordet «peace» eller «mir» begynner å bli ganske tynnslitt, 

særlig med tanke på at deres form for fred alltid fører med seg mer krig.  

 

I Slitte Fraser har Elisabeth Haarr brukt veven og latt arbeidene være delvis opprevet sik at 

rennetrådene blir synlige. Dette er en teknikk flere brukte på denne tiden. Den kjente polske 

tekstilkunstneren Magdalena Abakanowicz vevet ofte en revne eller la inn en glippe i sine 

vevarbeid. Men hennes arbeid var svært kroppslige og kjønnslige. Elisabeth Haarr er politisk 

                                                 
104 Store Norske Leksikon, www.snl.no/den_kalde-krigen, dato:16.03.2015 

http://www.snl.no/den_kalde-krigen
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og går direkte på to nasjoner der hun til og med vever inn det hun mener er deres store synder. 

Her er det lite rom for misforståelser.  

Hun vever også her, igjen denne teknikken som tar så lang tid. Og fremdeles så varer Haarrs 

frustrasjon og sinne gjennom hele prosessen.  

Hun bruker her fanen som et nasjonalt og militært symbol, men ødelegger det. Hun revner det 

opp og skriver på det. Gjør alt det man ikke bør gjøre på flagg og faner. Igjen er det en 

motsetning i måten hun uttrykker seg på og hva hun uttrykker. På 80-tallet skjedde det mye i 

samfunnet som Elisabeth Haarr ikke var særlig begeistret for. Høyre-bølgen sveipet over hele 

den vestlige verden med Ronald Reagan i USA, Margaret Thatcher i England og Kåre 

Willoch her hjemme. Reagan gjorde store endringer i USA da han ble valgt som president, 

blant annet senket han skattene for å øke den økonomiske veksten samtidig som han også 

senket offentlige utgifter. En politikk som ikke lå nære hjertet til AKP-medlem Elisabeth 

Haarr. Ti-året Reagan regjerer starter en Høyre-bølge også i Norge og for Haarr raserer deres 

sympatier alt det man i årene forut for hadde kjempet så hardt for. Hun mener at 80-tallet 

drepte uskylden og at en ny diskurs begynte å prege også kunstlivet. Solidariteten ble erstattet 

med kapitalismen, og aller siste sort var å være kvinnesakskvinne. 

 

Bodil Cappelen er en annen norsk tekstilkunstner som jobbet med veven, var figurativ og 

svært politisk bevisst. Bodil Cappelen sa selv i katalogteksten til en utstilling hun hadde i 

1980:  

«Jeg har aldri tenkt meg at en billedkunstner skal kunne forandre verden ved å lage samfunnskritiske 

bilder, men hvordan skal alle kunstnere kunne la være å gi uttrykk for sine følelser, sin avmakt og sin vrede? Det 

eneste man kan håpe på er at de kan være et rusk i maskineriet og til irritasjon for dem som håper på større 

forsvarsbudsjett, mer olje og flere elver i rør.»105 

 

Tekstilkunstnerne i denne perioden var veldig håndverksbaserte, uavhengig om de jobbet 

politisk eller mer materialbasert. Mange eksperimenterte med ulike garntyper og vevet alt 

mulig inn i arbeidene sine. Arbeidene begynte å vokse ut fra veggen og ble ikke nødvendigvis 

montert rett på en vegg. Slitte Fraser er dermed nokså tidstypisk. Men hun tar inn begge 

retningene i arbeidene sine – både det politiske og det materialebaserte. 

                                                 
105 Danbolt, Hjørdis, «Bodil Cappelen», Akademisk Forlag, 1980. Katalog til utstilling vist tre ulike steder i 

1981, s2 
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6.11  Senebetennelse og broderi 

Tiden da Elisabeth Haarr flyttet til Askvoll var en tid hun følte seg isolert og alene, og følte at 

husarbeidet tok opp all tiden hennes. Med tre barn, naturalhusholdning og med veven som 

arbeidssted var det ikke noe rom for pauser. Samtidig får hun senebetennelse i begge armene, 

og smertene blir bare verre og verre. Morten Krohg derimot får en veldig arbeidsro i Askvoll 

og lager hundrevis av bilder av utsikten derfra. Også her er de aktive i politikken og starter 

Solidaritet Norge – Polen, til dette lager Elisabeth et arbeid i piggtråd. Et svært uttrykksfullt 

arbeid men ikke veldig lurt med tanke på de allerede ødelagte fingrene. Etter hvert får Haarr 

husmorvikar som hun kan ringe til når smertene er for sterke. Husmorvikaren bakte og vasket 

slik at Haarr kunne jobbe videre med kunsten. Men armene hennes er overarbeidet og i årene 

1977 – 83 lager hun det som skal bli hennes siste billedvev. Hilsen til silkespinnerskene i 

Bangladesh/Svanesang (fig. 8). Dette arbeidet ble laget etter at hun ble kjent med Elisabeth 

Helsing som startet Ammehjelpen på 70-tallet og siden også startet Nyfeministene. Helsing 

hadde et prosjekt i Bangladesh der hun hjalp ugifte mødre skape egen arbeidsplass med eget 

silkespinneri og veveri. Dette er det eneste arbeidet til Elisabeth Haarr med selvportrett. 

Veven er spent opp på en plate der rennetrådene er dratt opp og festet øverst på platen. Selve 

veven avsluttes ganske langt ned på platen. Veven er delt opp i flere seksjoner hvor en viser 

blå sommerfugler i flukt mens andre deler viser ren ornamentikk. Til høyre i veven titter 

portrettet av Elisabeth Haarr frem. Hun har sitt karakteristiske røde hår, er kledd i rødt og 

holder en vevgaffel med ene hånden mens den andre hånden er hevet. Akkurat der fingrene 

skal synes i den hevede hånden slutter veven og går over i rennetrådene som er spent stramt 

fast. Arbeidet ser uferdig ut, innimellom rennetrådene er det festet flere garnrester av garn 

som er brukt i veven. På grunn av senebetennelsen lå arbeidet lenge nede og Haarr var usikker 

på hva hun skulle gjøre med det. Men, så kommer hun på ideen om å la det uferdige bli ferdig 

og spenner arbeidet opp på en plate. Når dette arbeidet var klart var også armene og fingrene 

til Haarr ferdige med veven. Det vitner også ordet «Svanesang» som er i tittelen om, noe er i 

ferd med å forsvinne. Ordet «Svanesang» kommer fra en overtro om en type svane som er 
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stum hele livet bortsett fra å synge en hjerteskjærende vakker sang akkurat i det den er i ferd 

med å dø.106 Det kan umulig ha vært lett å legge bort veven som har fulgt henne hele livet.  

 

80 årene var en vanskelig tid for AKP- medlemmet og kunstneren Elisabeth Haarr. Margareth 

Thatcher i England og Ronald Reagan i USA slo hardt ned på alle de verdier hun hadde 

jobbet så hardt for, individualismen ble prioritert foran felleskapet. I Norge får vi også det 

som senere skal kalles Høyre-bølgen og ord som kommersialisme og kunstarena inntar 

kunstverden. 

 

I denne perioden hvor hun ikke har mulighet til å veve mer begynner hun å eksperimentere 

med ulike typer collager. Hun lager Uten oss dør kysten (1982-83). Arbeidet består av et 

kjøkkenhåndkle, en bit av et strikketøy med karakteristisk norsk rosemotiv med teksten «uten 

oss dør kysten» og en papirside med resultatet av en folketelling gjort i Askvoll. Over hele 

arbeidet er det malt med grove, tykke penselstrøk i blått. Energien i penselstrøkene gjør 

arbeidet ekspressivt og leder også tankene hen til stritt hav. Det året de flyttet til Askvoll var 

det folketelling der og man snakket om mennenes arbeidsplasser og fraværet av disse. Nesten 

ingen snakket om kvinnenes arbeidsplasser. 

 «Jeg forstod at kvinners arbeidsplasser var atskillig viktigere for at et sted skulle overleve enn 

mannlige arbeidsplasser. Det var damene som subsidierte gårdene ved hjelp av sine inntekter fra sardin og 

vasking.»107  

 

Arbeidet er en hyllest til kvinnene som holder liv i de små stedene langs kysten.  

 

Etter noe eksperimentering med collager forklarer Haarr selv at sytøyet falt ned i fanget 

hennes.108 Det første arbeidet hun broderer heter Falmet Skjønnhet109 og er fra 1983. Den er 

laget i farget silke. Flere deler er sydd sammen og fargeskalaen er mørk, de er sorte og grå-blå 

og blå. Nederst på arbeidet ser det ut som det har revnet opp flere steder. I følge Elisabeth selv 

                                                 
106 Wikipedia, www.wikipedia.org/wiki/svanesang, dato: 10.11.2015 
107 Opstad, Jan Lauritz, Harr, Elisabeth, «Engasjert kunst Hannah Ryggen Elisabeth Haarr», Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum, Wennbergs Trykkeri AS, 2008, s 16-17 
108 Ibid s 16 
109 Tilhører Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 

http://www.wikipedia.org/wiki/svanesang
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ser det litt «sjaskete»110 ut. Arbeidet er en hyllest til bestemoren hennes, en av de få voksne 

kvinnene hun hadde i livet sitt. Bestemoren var en stor helt for Haarr. Hun var veldig radikal 

og skrev i lokalavisen om tjenesteskapets sak og de ugifte mødrene på en tid da dette var lite 

populært. Hun forholdt seg likegyldig til regler om hva kvinner skulle og ikke skulle gjøre.  

 

6.12  Skilsmisse – alene med tre barn 

I 1987 ender ekteskapet mellom Elisabeth Haarr og Morten Krohg. Haarr sitter igjen med tre 

sønner, dårlig økonomi og dårlig helse. Dette er en brutal avslutning på et samliv med mange 

faglige oppturer men også med mye hardt arbeid. Det er stor forskjell på å være to som står 

sammen gjennom alle de utfordringer et kunstnerliv gir og det og plutselig stå helt alene. 

Samme året blir Haarr innstilt som nummer en til et professorat på tekstilavdelingen på SHKS 

i Oslo. I etterkant ble det mye klaging på innstillingen og styret i SHKS var heller ikke 

fornøyde med de sakkyndiges valg. Det ble mye bråk rundt dette og mye av det foregikk i det 

offentlige rom. Haarrs egen fagorganisasjon Norske tekstilkunstnere gikk også ut og støttet de 

andre søkerne. Dette var en veldig vanskelig tid for Elisabeth Haarr som satt alene med tre 

barn i separasjon med mannen sin og uten jobb. Resultatet av bråket rundt innstillingen ble at 

alle søkerne fikk lov til å supplere søknadene sine og det ble satt inn en ny komité. Den nye 

komitéen gav alle søkerne professorkompetanse og innstilte Haarr som nummer to, etter Brit 

Fuglevaag. Dette var et hardt slag. Hun lagde arbeidet Klagesang (260x260 cm) som utløp for 

sin frustrasjon. Arbeidet er av flere kaffesekker som er sydd sammen. Nede på høyre siden av 

arbeidet har hun plassert et lite og gammelt hardangersømbryststykke. Rundt dette har hun 

brodert et sort hjerte, øverst på arbeidet har hun skrevet SEKK og ASKE. Ordet ASKE er 

etset inn i kaffesekken. Jan Lauritz Opstad har skrevet:  

«De ønsker kanskje ikke at hun skulle få jobben fordi hun var dårlig i håndarbeid, eller var for rød eller 

kanskje for frittalende. Derfor den vakre brystduken, for hun beundrer jo de flinke som kan det hun ikke selv 

klarer med sine klossete hender. Hun kan i stedet sy et sorgtungt hjerte.»111 

 

                                                 
110 Samtale med Elisabeth Haarr 07.04.2015 
111 Opstad, Jan Lauritz, Harr, Elisabeth, «Engasjert kunst Hannah Ryggen Elisabeth Haarr», Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum, Wennbergs Trykkeri AS, 2008, s 21 
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Elisabeth blir et par år til i Askvoll, men begynner å føle seg ensom. I 1989 flytter hun og 

gutta til Trondheim, der hadde hun flere kolleger. 

 

Elisabeth Haarr fortsetter å brodere. Arbeidene er store og abstrakte, og som oftest rått utført 

på silke. Teppet Etter flommen (160x300 cm) fra 1999-2003 er i ull, silke og viskose (fig. 9).  

Det har lys bakgrunn og er brodert med sorte sting. Stingene danner noen steder geometriske 

figurer, andre steder ser de ut som store svermer med fluer eller fugler, stingene har en 

voldsom energi. Dette ble laget etter at Haarrs hus på Askvoll ble utsatt for en 

oversvømmelse. Hun hadde beholdt huset etter at hun flyttet, og brukte det også som lager for 

en del større arbeider hun ikke hadde plass til å ta med seg. Mange av arbeidene hennes ble 

tragisk ødelagt av vannet.  Dette arbeidet Etter flommen var fullt av jordslag og mugg.  

«Og så gjorde jeg som man alltid har gjort – sydde over det onde og leie. Så dette teppet handler om 

hvordan gjøre en dårlig ting til en god ting.»112 

 

I 2003 laget hun En gul kjole (310 x 300cm). Arbeidet er i gul silke og har tusenvis av små 

sting sydd inn i stoffet som deler opp arbeidet, som lager skygger og som gir ulike gulfarger. 

Haarr forteller at arbeidet ble til da hun var på telttur i Spania og så der en liten familie med 

en bestemor og en liten pike. Piken hadde en gul kjole på seg som sollyset traff på en spesiell 

måte samtidig som bestemoren ømt trakk henne inntil seg.  

«Det øyeblikket ville jeg lage et teppe om med hundretusener av sting i tynn silketråd på gul farget 

silke. For utenforstående kanskje bare en studie i det gule – men jeg håper at det hudløse, det sarte, varsomme 

kan oppleves uten at man kjenner historien bak.»113  

 

I 2008 åpnet en stor utstilling på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum som het Engasjert 

kunst – Hannah Ryggen Elisabeth Haarr. Det er Jan Lauritz Opstad som står bak utstillingen. 

Her blir det også gitt ut en bok med tekster av blant annet Elisabeth Haarr. I 2013 er Elisabeth 

Haarr en del av en utstilling som skal få veldig mye presse og bli sett av veldig mange: Hold 

stenhårdt fast på greia di. Denne utstillingen setter søkelys på en rekke kunstnere fra 70-tallet 

                                                 
112 Opstad, Jan Lauritz, Harr, Elisabeth, «Engasjert kunst Hannah Ryggen Elisabeth Haarr», Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum, Wennbergs Trykkeri AS, 2008, s17 
113 Ibid, s17 
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som til en viss grad er blitt oversett av et samlet kunstpublikum og da særlig av 

innkjøpskomiteene til Nasjonalmuseet.  

 

Engasjementet på hjemmeplan og på det som skjer i verden utenfor er fremdeles det som 

styrer Elisabeths Haarrs uttrykk. I 2013 lager hun Syria-forheng som en kommentar til Syria-

konflikten og folks manglende engasjement. Nå, et par år, senere kan vi ikke lenger lukke 

øynene og håpe at det bare går over av seg selv. Europa blir nedrent av desperate mennesker 

og familier som vi har unnlatt å hjelpe tidsnok. I 2014 lager hun Bleak Blonde som er en 

ihjelskutt silke. Hun er fremdeles politisk bevisst og er fremdeles en stolt kommunist.  

 

6.13  Syria-forheng (2013) 

Syria-forheng114 er et av arbeidene jeg undersøker som er en del av den nyere perioden til 

Elisabeth Haarr (fig. 3). Dette arbeidet så jeg for første gang i 2013 under et foredrag som 

Elisabeth Haarr holdt på OCA i Oslo. Foredraget het «On Beauty: Textile Aesthetics within a 

Feminist Perspective». I følge nettsiden til foredraget ville Haarr her vise «en annen estetikk 

enn det som lett forbindes med tekstil: det vakre, kniplinger og små pene sting». Hun vil vise 

«det brutale, rå og lidenskapelige». Til dette foredraget stilte hun ut Syria-forheng, et arbeid 

som på flere måter bryter med tidligere arbeider. Syria-forheng måler 290 x 600 og er satt 

sammen av flere ulike tekstiler. Det består av broderi, applikasjon og diverse tekstiler. Ulik i 

både lengde, bredde og farger. Det er stort sett holdt i nøytrale gråtoner med anslag av blått, 

svart og grønt, med unntak av en tekstildel som er i sterk rosa. Denne delen skiller seg også ut 

ved at den har et brodert kjoleliv med et hjerte inni. Ved siden av denne rosa tekstilen er det 

en lang og smal tekstil med gule og røde kanter. Alle tekstilene ser ut som bomullslaken, det 

ser ut som om man har tatt det man har hatt for hånden og sydd disse sammen i full fart uten 

tanke på at det skulle passe sammen eller ha en stram linje. Den rosa delen med kjolelivet 

virker så tandert og vakkert i alt det grå og triste. Tittelen til dette arbeidet sier en masse med 

få ord. Krigen i Syria har på dette tidspunktet vart et par år, og verdenssamfunnet har fått 

sterk kritikk for ikke å bry seg om hva som skjer der nede. I følge Elisabeth Haarr selv ble 

                                                 
114 Arbeidet er i privat eie. 
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arbeidet til etter å ha sett noen fotografier fra Aleppo i Syria der lokalbefolkningen hadde 

hengt opp store tekstile forheng for å beskytte seg mot snikskyttere.115 De lokale hadde tatt 

det de hadde for hånden i form av ulike typer tekstiler som lakentrekk, tepper og annet. Disse 

tynne, hjemlige tekstilene blir brukt som en fysisk beskyttelse mot harde våpen. I bildene kan 

man ane at tekstilene blafrer lett i vinden der de er satt opp i allerede ødelagte bydeler og 

ruiner. «En snerk mellom liv og død».116 Det tandre kjolelivet og hjertet må være det som 

disse tynne tekstilene skal beskytte. Unge og gamle og hele familier, alle de som sitter bak 

disse tynne og triste forhengene i de istykkerskutte ruinene. I alt det grå og sorgtunge er det 

noe vakkert som ligger bakom. Kjolelivet viser til de som lever bak de tynne tekstilene, 

familiene, mødrene og barna. Som må finne en slags normalitet i alt det brutale som skjer på 

utsiden. De mindre fine lakenene som er sydd sammen i høy og hast står i grell kontrast til det 

vakre kjolelivet med hjertet sitt sydd på utenfor. Alt det vakre og skjøre de tynne tekstilene 

forsøker å beskytte.  

Nå har det gått over 30 år siden Elisabeth Haarr lagde Frustrasjonsteppe og Slitte Fraser. 

Veven er lagt bort for godt. Ikke fordi hun ville men fordi hun måtte. Armene ville ikke mer. 

Men tekstilene er ikke lagt bort, nå broderer hun. Hennes politiske budskap er heller ikke lagt 

bort, verden er fremdeles full av urett og folk har det fremdeles vondt og Haarr blir fremdeles 

frustrert og sint. I dette arbeidet ligger motsetningen i de tynne vevre tekstilene, sydd sammen 

på et vis som vitner om dårlig tid, og brutaliteten de skal beskytte mot.  Tekstilene er ikke 

vakre og dekorative de er sydd sammen uten at de passer sammen. Alt virker veldig tilfeldig. 

Og midt i dette tilfeldige er det sydd inn et vakkert kjoleliv, hvor hjertet ligger utenpå. Igjen 

motsetningen mellom det vakre og det stygge. Haarr bruker materialiteten til å underbygge 

noe skjørt og tandert. Når jeg så tekstilen var den hengt midt i et rom. Det tynne stoffet blafret 

når jeg beveget meg rundt det – hele tiden i endring. Blafringen understreket også hvor tynt 

og lite robust en tekstil er, og som en betrakter får man en ekkel følelse av å erkjenne at dette 

skal beskytte hele familier mot harde skudd. 

 

 

 

                                                 
115 Billedkunst, http://www.billedkunstmag.no/node/13904, dato:14.05.2014 
116 Samtale med Elisabeth Haarr 07.04.2015. 

http://www.billedkunstmag.no/node/13904
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6.14  Bleak Blonde (2014) 

Elisabeth Haarr gav sin svigersønn, som er kaptein i forsvaret, en hvit stor tekstil av silke (fig. 

4). 117  På hans befaling gjennomhullet Hans Majestet Kongens Garde silken med kuler, før 

han kjørte over den med en tanks. På Kunstnerforbundet hvor jeg så arbeidet hang det nesten 

skjødesløst over en stang hengt opp mot taket. Deler av silken nådde helt ned til gulvet. 

Egentlig skulle arbeidet vært hengt i et større rom med høyere takhøyde.118 Men, i det lille 

rommet på Kunstnerforbundet måtte Haarr dandere verket på nytt. Slik er tekstilen et 

takknemlig materiale å jobbe med.  På avstand ser arbeidet ut som en vakker blondeknipling, 

men når man beveger seg nærmere ser man kulehullene, kruttslammet og skitten. Når man 

googler Bleak Blonde finner man arbeidet sammen med et hav av bilder av blonde damer i 

alle former og fasonger. Ikke alle ser ut som de deler Elisabeth Haarrs politiske kamp, men er 

mer opptatt av seg selv og bildet de er med på. I Kunnskapsforlagets Blå Ordbøker står 

«Bleak» oversatt til: «kald, råkald, trist, ødslig; naken, bar, forblåst.119 I samme bok 

oversettes «Blonde» til blondine og blonde. Dette arbeidet er helt abstrakt. Det finnes ikke 

noe tekst i det eller noen figurer. Tittelen peker heller ikke på en direkte konflikt eller 

hendelse, men er heller ganske tvetydig. Det kan handle om en trist og kald blondeknipling 

eller en trist og kald blondine eller ingen av delene. Det kan handle om noe som har vært og 

som har vært helt, men ikke lenger finnes. Det kan handle om å fremdeles kunne finne det 

skjønne i det stygge og heslige. At verden til tross for krig og brutalitet har mye vakkert i seg, 

det gjelder bare å se riktig. Haarr taler alltid de svakes rett. I dette arbeidet er det gjort helt 

konkret også. Silken som det svake, underlegne mot de sterke og harde kulene. Likevel, etter 

at kulene har stilnet og tanksen har kjørt videre så ligger silken igjen. Preget og merket etter 

det som skjedde, men fremdeles vakker og tilstede. Det er jo alltid de svake og de små som 

merker krigen aller best – og her har hun uttrykt dette gjennom den hvite uskyldige og tynne 

silken. Silken som blondeknipling får også tankene til å lede hen mot bryllup og 

bryllupskjole. En dag fylt av glede og forventning mot resten av livet. Men for alle er ikke 

denne dagen slik, mange steder i verden blir små barn giftet bort til eldre menn. Dette er en 

problematikk Elisabeth Haarr har berørt tidligere.120 Kulene kan i dette tilfelle være et symbol 

                                                 
117 Arbeidet er i privat eie. Hvit silke. 300 x 190 cm. 

118 Samtale med Elisabeth Haarr 07.04.2015. 
119 Berulfsen, Bjarne, Berulfsen, Torkjell K. «Engelsk – norsk ordbok», Kunnskapsforlaget Aschehoug – 

Gyldendal, Oslo/Gjøvik, 1987 
120 «Barnebrud» 1,2,3,4,5 fra 1983, Collage, hver på 80x40cm 
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på det overgrepet som skjer mot de små jomfruelige brudene. Fremdeles vakre og uskyldige 

men blir ødelagt av en grusom brutalitet.  

6.15  Oppsummering 

Elisabeth Haarr har sørget hele livet sitt over tapet av en mor, og da hun fikk egne barn ble det 

så smertelig klart at det manglet et viktig ledd. Tapet over onkelen, hun var så glad i, i ung 

alder har også fulgt henne og gjort henne redd for å bli forlatt. Hun vokste opp med en far og 

en onkel som de viktigste personene i livet sitt. Hun var en guttejente som barn og lekte aldri 

med dukker. Haarr sier at hun har et veldig todelt forhold til eget kjønn, hun har stor 

beundring for kvinner samtidig som hun bærer på en stor forakt for dem. Hun forstår ikke seg 

selv som dame og har aldri forstått de som pynter og sminker seg og vil være attraktive. Til 

tross for dette har hun valgt tekstilen som sitt medium som kunstner. Tekstilen som noe av det 

mest kvinnelige vi har og hvor det finnes flest kvinnelige utøvere. En av grunnene til at Haarr 

også er så fasinert over tekstilen er at det ligger så mye historie og særlig kvinnehistorie 

immanent i materialet. Denne tosidigheten forklarer mye av Elisabeth Haarr. Hun sier selv at 

det at hun «er kvinne ligger i bånn hele tiden».121 Samtidig som hun sier at hennes eget kjønn 

forvirrer henne og at hun forakter kvinner. Hun er dårlig på håndarbeid men har samtidig gjort 

håndarbeidet til en del av sin kunstnervei.  

«Man må jobbe med sine dårlige sider og bruke det til noe bra.»122 

 

Veven i seg selv har en egen fortelling. Tekstilkunstner Marianne Mannsåker skriver:  

«En del av de tekstile teknikker, som det å veve, er tidkrevende. Tidsaspektet blir en del av verket. 

Gjennom tid og gjentakelse frigjøres tanken, idet den møter materialets treghet eller motstand.»123  

Engasjementet til Elisabeth Haarr har holdt seg gjennom hele denne tidkrevende teknikken 

gang på gang.  

 

                                                 
121 Samtale med Elisabeth Haarr 08.04.2015 
122 Ibid 
123 Mannsåker, Marianne, «Norsk tekstilkunst», Wang Kunsthandel, Oslo 25. april – 19. mai 1987, Wennbergs 

Trykkeri AS, Trondheim, s10 
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Da Elisabeth Haarr jobbet på Vestlandets Kunstakademi møtte hun en student som 

oppsummerte for henne hva det ville si å være en fri kunstner. Studenten hadde vært på en 

festspillåpning i Bergen og møtte noen som gjorde henne rasende. Hun dro da rett til 

verkstedet sitt og laget et tre meter langt arbeid kalt Starfucker.124 Studenten hadde tenkt at 

figuren skulle være brun og grønn med sitrongule øyne. Men, da hun begynte oppdaget hun at 

hun ikke hadde farget materiale i grønt eller brunt. Hun hadde heller ikke lært å farge selv 

ennå. Hun gikk dermed hjem og farget materialene hun trengte med skosverte og vevde ferdig 

arbeidet på en helg. Veven luktet fryktelig sterkt av all skosverten, men for Haarr var denne 

akten veldig inspirerende. Studenten lot seg ikke stoppe, hun tok det hun hadde for hånden og 

fikk gjort ferdig arbeidet. Ifølge Haarr forteller denne lille historien at alt er mulig og at regler 

er til for å brytes. 

 

Elisabeth Haarr lager kunst av noe som engasjerer henne.  Hun har laget mange arbeid som 

har vært rettet mot urettferdighet både ute i verden men også her hjemme. Hun har laget 

arbeid som har tatt opp store temaer som den syriske konflikten og den kalde krigen, men hun 

er like engasjert når det kommer til urettferdighet på hjemmebane. Hun har laget flere arbeid 

som tar opp temaet kvinne, og hvorfor det å være mor samtidig skal bety at man ikke er noe 

mer eller annet. Hun har satt seg ved veven med alle sine fortellinger som alle måtte ut. Hun 

har ikke vært interessert i å gjøre en egen kunstnerkarriere men villet noe med kunsten sin. 

Villet gjøre en forskjell og villet få folk til å tenke. Hun har også vært aktiv i det politiske liv. 

Hun har demonstrert mot urett, vært med og starte lokallaget Solidaritet Norge – Polen på 80-

tallet og vært aktiv i Kvinnefronten. Arbeidene hennes har hele tiden gjenspeilet hvor hun har 

vært i livet sitt og hva som har skjedd både på hjemmebane og ute i verden. Men, det er ikke 

bare urett som engasjerer henne. I arbeidet En gul kjole er det ømhet mellom generasjonene 

som har engasjert. I dette kapittelet har jeg omtalt mange av arbeidene til Haarr som har 

speilet hvor hun har stått som privatperson, hvor nært hennes liv og hennes kunst står. Det ene 

kunne ikke vært til uten det andre.  

 

                                                 
124 Benevnelse på noen som er besatt av kjendiser. (Urban dictionary, 

http://nb.urbandictionary.com/define.php?term=starfucker, dato: 01.02.2015) 

http://nb.urbandictionary.com/define.php?term=starfucker
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Da utstillingen Hold Stenhårdt fast på greia di åpnet i Stavanger Kunsthall i desember 2013 

var Elisabeth Haarr tilstede. Den ene sønnen hennes bor i nærheten og Haarr fortalte meg at 

den ene kuratoren, Eline Mugaas, var overrasket over hvor liten interesse sønnen viste på 

åpningen av utstillingen. Han strente rett bort til sin mor uten å se verken til høyre eller 

venstre. Haarr sa at det var fordi han var så lei av kunst at han bare ville spy. Ikke bare har 

hun jobbet med alle odds mot seg, hennes barn er også merket av det harde livet og alt de 

måtte ofre for at mor skulle lage kunst. 

 

I 2003 gifter Elisabeth Haarr seg med Leif Nilsen og flytter med ham til Kristiansand. Leif 

Nilsen er en pensjonert lærer og enkemann som fortalte meg at han knapt nok hadde satt sine 

føtter inn i et kunstmuseum før han traff Elisabeth Haarr. De traff hverandre gjennom sin 

gjensidige interesse for hunder og har siden eiet flere sammen. Til tross for svært ulike liv og 

interesser forteller Leif meg at de alltid har noe å snakke om, og for meg som står på utsiden 

er det rørende å se hvilken omtanke de begge viser for hverandre. Elisabeth Haarr skriver i en 

mail til meg der hun understreker at de har det fremdeles veldig bra.  
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7 Materialitet, kropp, liv og kunst 

I dette kapitlet sammenligner jeg den tilnærmingen jeg mener Eva Hesse og Elisabeth Haarr 

har til egen kunst og forsøker å vise at de begge bruker eget liv og egen kropp inn i egen 

kunst. En tilnærming som er kvinnelig og annerledes de rådende retningene som allerede 

dominerte deres samtid.  Jeg vil vise at kropp, kunst og liv er sammenvevet og at de bringer 

inn et «noe» i kunsten som er unikt. Dette «noe» er kvinnenes egne erfaringsgrunnlag og som 

tidligere var utelukket fra billedkunstscenen.  Hesses kunst er rå og synes å spinne direkte ut 

fra egen kropp mens Haarr også trekker inn hendelser utenfor seg selv. Det er hendelser som 

har med urettferdighet, overgrep og undertrykkelse å gjøre. Hele tiden kampen mot det 

etablerte slik som kvinnekampen og tekstilkunstkampen hele tiden har kjempet for å bli tatt 

alvorlig. I min analyse av verkene har biografien til Eva Hesse og Elisabeth Haarr ligget som 

et bakteppe for derigjennom å skape en bredere forståelse av aspekter ved verkene som har 

med kropp, kjønn og liv å gjøre.  

 

7.1 Elisabeth Haarr og Eva Hesse 

Et kjennetegn ved kunsten utført av kvinner på 70-tallet er at de i sin kunst forsøkte å ta 

kroppen tilbake, vise den i all sin prakt med all dets kroppslige ubehag. De viste frem hvordan 

kroppen til kvinnen egentlig er og hvor ulik den er mannens. Hesse bruker sin egen kropp og 

sitt eget liv inn i kunsten. Det er ingen ferdig kropp vi får se men antydninger til noe organisk, 

kroppslig. Hesse var en del av et mannsdominert kunstliv der minimalismens strenge 

geometriske former regjerte. Hesse trakk her inn myke, organiske og runde former med 

hentydninger mot noe feminint og kvinnelig. Hennes liv var preget av store dramatiske 

hendelser. Hun flyktet som barn fra et Tyskland i krig, mistet store deler av nær familie i 

konsentrasjonsleir. Moren tok sitt eget liv, hun ble selv skilt og faren døde. Til slutt får hun 

selv en fatal beskjed om at hun har hjernekreft, noe som skal ende hennes liv. En tese bak 

denne oppgaven er at det er denne dramatikken, denne nærheten hun gjennom hele livet har 

hatt til død og ødeleggelse man kan finne igjen i hennes kunst. Kunsten hennes er fysisk, 

opprevet og til tider vond å se på.  
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Elisabeth Haarr bruker seg selv på en annen måte ved at hun tar i bruk en teknikk som 

tradisjonelt er kvinnens, og understreker dermed det spesifikt kvinnelige aspektet knyttet til 

erfaringene. I Syria-Forheng er det ingen hemmelighet at det er krigen i Syria hun vil trekke 

frem. Arbeidet er inspirert av hvordan mennesker som er tvunget til å fortsette å leve i ruinene 

av en utbombet by henger opp ulike tekstiler for å bli «usynlige» slik at eventuelle 

snikskyttere ikke skal se dem. Kjolelivet og hjertet hun har brodert inn i de grå lakenene gjøre 

at vi umiddelbart tenker på kvinnene og barna i denne krigen. Teknikken hennes og de myke 

tekstilene gjør også sitt til at tankene ledes dithen. Fordi teppet er laget med så florlette 

tekstiler beveger de seg når betrakteren beveger seg foran det. Man får da virkelig følelsen av 

hvor tynne de er og hvor lite de kan beskytte noen – og aller minst fra kuler og krig. Her 

bruker Haarr materialiteten som noe fysisk man kan gjemme seg bak for å ikke synes, eller 

for å ikke se hva som foregår på utsiden. Skape seg et trygt lite tilfluktsted skjermet for 

omverdenen. Menneskene ligger her bak tekstilen, de kan ikke ses men vi vet at de er der. I 

Accession II har Eva Hesse laget en stram eske med et organisk indre. Når du nærmer deg 

objektet ser du kun den stramme, maskinlignende kuben med de harde linjene. Men, når du 

nærmer deg enda mer og titter nedi kuben ser du de organiske nesten levende piggene. 

Kontrasten ligger mellom det ytre og det indre. Det ytre som noe hardt og sterilt mens det 

indre nærmest lever. I Syria-Forheng er det også denne kontrasten mellom tekstilen og det 

som ligger bak tekstilen. Tekstilen som noe som skal skjule menneskene bak. 

 

Elisabeth Haarr bruker ord i arbeidet Slitte Fraser fra 1983. Ordene i de to fanene betyr 

«Fred» på henholdsvis engelsk og kyrillisk, den ene er en imitasjon av det amerikanske flagg 

mens det andre er av det sovjetiske. Nederst på begge fanene står det flere stedsnavn som alle 

er steder der de to supernasjonene har misbrukt sin makt og (i Haarrs øyne) forårsaket mer 

død. Haarr bruker her fanen i sitt uttrykk. Fanen er vi vant til å se som et militært symbol, 

men også som et symbol brukt i demonstrasjonstog med kamprop skrevet i store bokstaver på 

dem. Haarr har revet i stykker deler av fanene, slik at de fremstår ødelagte eller slitte som 

tittelen referer til. Fanene henger tungt, tynget av sin egen vekt, og i gang med å forvitre, å 

forsvinne helt slik at det eneste som står igjen er rennetrådene, det usynlige som ligger bak. I 

arbeidet Untitled (Rope Piece) av Eva Hesse kan det se ut som hele arbeidet har forvitret, det 

eneste som er igjen er selve tråden. Det indre har blitt det ytre. Kroppen er borte og bare 

organene er igjen. 
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I Haarrs arbeid Bleak Blonde har hun hengt tekstilen nesten skjødesløst over en pinne i taket. 

Tekstilen henger ujevnt ned og deler av arbeidet berører gulvet. Dette arbeidet henger midt i 

rommet og man kan som betrakter gå rundt det. Det er ingen forside eller bakside. Uttrykket 

hennes er her helt abstrakt og ligner mer på uttrykket til Hesse, men uten de organisk 

kroppslige antydningene vi får fra Hesse. Hennes arbeid minner ofte om kropp, hud og hår 

eller innvoller. Arbeidet til Haarr minner om en knipling som er hengt tilfeldig opp. Det er 

ikke før man kommer nærmere at det med gru går opp for en at det vakre egentlig er stygt. 

Hullene i silken er ikke kniplinger men kulehull, silken er ikke hengt tilfeldig opp og derfor 

blitt ujevn – den er delvis ødelagt. Det er kun tekstilen som flagrer fra taket og hviler lett mot 

gulvet som skal formidle et budskap, det er ingen bokstaver eller ord i arbeidet. I forhold til 

vevarbeidene hennes Frustrasjonsteppe og Slitte Fraser ser dette arbeidet veldig ulikt ut. 

Haarr har beveget seg ganske langt vekk fra 80-tallet men fundamentet hennes, det politiske 

og selve tekstilen, står like sterkt. I Contingent til Eva Hesse henger det 8 bannere, 

tilsynelatende tilfeldig, etter hverandre. Vakkert, men med noe illevarslende ved seg. De 

henger som utspente kropper på ulikt vis i rommet. Noen av bannerne har seget så langt ned at 

de berører gulvet. Kan hende de skal strekke seg og endre seg til de til slutt blir så slitne at de 

faller ned på gulvet? Her igjen dette som er tilsynelatende vakkert men er i ferd med å endres 

og kan hende forsvinne helt. 

 

Elisabeth Haarr bruker all historien som ligger immanent i tekstilen til sin fordel. Hennes 

spesifikke budskap legges oppå det som allerede finnes der. Ikke konkret slik at det 

nødvendigvis er gjenbruk i materialbruken hennes, men hele tekstilkunsthistorien og 

kvinnekampen som ligger i tekstilen og som hun i sitt kunstnerskap er med på å videreføre. I 

det første arbeidet Frustrasjonsteppe bruker hun veven. Budskapet i det arbeidet er en 

personlig frustrasjon som nok i utgangspunktet deles av flest kvinner. Det at familieliv tar 

over all ens tid til det ikke mer igjen av en selv, kan nok flere kvinner kjenne seg igjen i. 

Veven understreker det kvinnelige, dagligvareposene understreker det familiære og nære som 

er i ferd med å spise henne helt opp. Resultatet blir veldig nært og veldig sterkt. Frustrasjonen 

over å ikke lenger få være seg selv, men kun bli definert utfra hva du er for andre er tydelig 

skrevet inn i veven. Eva Hesse har ikke skrevet noe inn i sine arbeid som vi kan lese, hennes 

arbeid som i datiden var svært kontroversielle, var bare der. De var absurde i sin 
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tilsynelatende meningsløshet, men selv om det ikke finnes ord eller noen kjente gjenstander 

eller bilder i hennes arbeid har de likevel noe kjent ved seg. Når man ser arbeidene er det 

akkurat som om man har sett de før – det er noe de ligner på som man vet hva er men ikke 

helt klarer å sette fingeren på. I Accession II minner de harde rette linjene om noe maskinelt 

samtidig som den har et indre som minner om noe organisk. Noe som kan hende vi har inne i 

oss selv? Eva Hesse legger ikke inn noen kamprop eller ord i sine arbeid. Hennes motiv er 

helt abstrahert der materialene og prosessen får dominere. Haarr bruker dagligvare 

plastikkposer for å veve direkte inn en av årsakene til sin frustrasjon. Hesse bruker ingen 

ready mades eller objekter vi omgir oss med i dagliglivet i sine arbeid. Arbeidene virker 

derfor helt abstrakte – det nærmeste man kommer et stikkord fra henne er å se på tittelen, selv 

om hun også ofte bruker Untitled. Haarr plasserer seg selv inn i verket ved hjelp av ord og 

symboler som den gule vaskehansken. Hesse derimot bruker seg selv ved å lage et «noe» som 

virker kjent for en betrakter men som man ikke helt for satt fingeren på. Denne forskjellen gir 

veldig store ulikheter i formspråket og det ferdige arbeidet. 

 

Ved første øyekast ser ikke arbeidene til Eva Hesse og Elisabeth Haarr ut til å ha så mange 

likhetspunkter, selv om de begge bruker sine egne kvinnelige erfaringer som utgangspunkt. 

Denne forskjellen er viktig å belyse fordi den forteller at selv om man kan ha samme 

innfallsvinkel inn i kunsten – selv om de begge er kvinner så vil ikke resultatet bli likt. Dette 

er to ulike kvinner med to ulike historier som lever i to veldig ulike verdener. Kvinnens kropp 

er den synlige forskjellen fra mannen, den delen mannen i århundre har begjært og den 

kroppen kvinnene tok tilbake i feminismen. Denne forskjellen bruker Eva Hesse i sin kunst. 

Flere av hennes arbeid er preget av myke, runde former som gir assosiasjoner til kvinnens 

bryst. Slik som for eksempel i Ishtar fra 1965. Arbeidet er laget i papir, tre og snorer. Det er 

festet ti sett halvkuler over hverandre på en lang rektangulær flate. Alle halvkulene har snorer 

som kommer ut fra dem. Ishtar er den assyriske og babylonske gudinnen for fruktbarhet, krig, 

kjærlighet og sex.125 

 

Uavhengig de fortellinger og de teknikker Elisabeth Haarr legger til i sine arbeid så ligger 

hele tekstilkampen og kvinnekampen i bunnen hele tiden. Denne kampen kvinnene førte mot 

                                                 
125 Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Ishtar, dato: 02.04.2016 
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det etablerte, mot de regjerende og mot undertrykkelsen. Tekstilen som et tegn på hele 

kvinnekampen. Hun taler hele tiden de svakes rett og viser dette med å bruke tekstilen på ulikt 

vis og hvordan tekstilen hele tiden også har måttet kjempe for å bli sett og for å bli hørt. Selv 

om tidene nå er bedre for tekstilkunstnerne ligger denne kampen i materialet ennå.  

 

Elisabeth Haarr skriver selv i katalogteksten til «Engasjert Kunst – Hannah Ryggen, Elisabeth 

Haarr»: 

«Jeg var i emningen til å forstå noe som jeg senere skulle bruke i egen produksjon; hyllester til kvinners 

håndverk og kunnskap om håndverk, at dette i Norge var en generell kunnskap som mange kvinner bar med seg 

og en vesentlig del av vår felles kulturarv. Likeså at det uttrykksspråket som det tekstile hadde i seg, var/er et 

universelt språk, og derfor hadde en veldig gjennomslagskraft – atskillig sterkere enn for eksempel det maleriske 

språket, som så absolutt tilhørte vestens hemisfære og «borgerligheten». Det tekstile hadde kimer i seg til å 

kunne være folkelig, men likevel nyskapende fordi befolkningen hadde så stor kunnskap.»126 

 

 

                                                 
126 Opstad, Jan Lauritz, Harr, Elisabeth, «Engasjert kunst Hannah Ryggen Elisabeth Haarr», Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum, Wennbergs Trykkeri AS, 2008, s25 
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8 Konklusjon 

Jeg har skrevet om hvordan Eva Hesse bruker seg selv inn i kunsten og om hvor direkte hun 

gjør dette. Hennes arbeid kan av og til synes som om de er dratt rett ut av egen kropp. De gir 

assosiasjoner til innvoller, hud og hår. Arbeidene er opprevne, organiske og dramatiske. De 

ligner hennes eget liv. Samtidig med dette er det ofte en gjentagelse i arbeidene hennes, det 

henger mange bannere etter hverandre i Contingent og det er tusenvis av like plastrør i 

Accession II. Denne repetisjonen står i motsetning til det umiddelbare i hennes arbeid og viser 

til en nøyaktig og tidkrevende prosess. Denne motsetningen har også Elisabeth Haarr i sine 

arbeid. Hun vever ut sin frustrasjon og sitt sinne i Frustrasjonsteppe, men gjør dette i en 

teknikk som tar veldig lang tid. Budskapet er spontant mens prosessen er tidkrevende. Begge 

to eksperimenterte også med ulike materialer for å få sagt det de ville.  

Elisabeth Haarr bruker seg selv og sin egen kvinnelighet på en helt annen måte en Eva Hesse. 

Hun gjør det gjennom å bruke en teknikk som tradisjonelt er kvinnens, slik som veven og 

broderiet. Ved å bruke disse teknikkene får hun frem det spesifikt kvinnelige aspektet knyttet 

til erfaringene. Formalt er de to kunstnerne svært ulike hverandre, men de bruker begge 

kropp, kjønn og egne liv inn i arbeidene sine. Livet og kunsten henger sammen, avhengig av 

hverandre. 

Elisabeth Haarr bruker tekstilen i sin kunst som et middel til å uttrykke seg på. Jeg mener at 

hun ikke kunne malt eller brukt noen andre materialer eller medier til å formidle sitt budskap. 

Tekstilen har blitt definert som en kvinnesyssel, et nært materiale vi alle har et forhold til. Når 

kvinnene satt hjemme og skulle bruke sin kreativitet ble det gjerne uttrykt gjennom tekstiler 

de dekorerte sine hjem med. Jeg har svigermor fra Lofoten og mor fra Hawaii, og i begge 

disse kulturene, som befinner seg på hver sin side av verden, bruker kvinner tekstilen som 

uttrykksmiddel.  

Tekstilkunstneren John K. Raustein forteller at han bruker kun tekstil rett fra rullen i butikken 

til sine arbeid. Dette fordi han mener det allerede ligger så mange fortellinger i selve tekstilen 

at han, ved å kjøpe nytt, i alle fall eliminerer et lag med mening. Når tekstilen er helt ny synes 

han at han i sterkere grad kan påføre det egne uttrykk enn ved å bruke gamle eller resirkulerte 

arbeid.127 Tekstilkunstner Kristine Fornes derimot broderer på gamle laken og andre 

                                                 
127 Samtale med John Raustein 04.03.2016 
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gjenbrukte tekstiler hun enten får eller finner på loppemarked. Disse arbeidene får flere lag 

med fortellinger. Noen av fortellingene lar hun tekstilen selv fortelle, de forteller om det livet 

de har hatt før. For eksempel gamle laken som har blitt eggvendte. En term jeg aldri hadde 

hørt om før jeg så arbeidene hennes. Dette gjorde man i «gamle dager» da økonomien ikke 

var så god. Laken blir slitt i midten der man ligger og sover, så i stedet for å kjøpe et nytt 

laken, klippet man lakenet i to og sydde ytterkantene sammen slik at det slitte partiet nå 

havnet på sidene.  Fornes broderer historier basert på myter fra Oslo på disse lakenene, 

arbeidene får på denne måten flere lag med historier. Den finske tekstilkunstneren Silja 

Puranen bruker bare gjenbruk i sine arbeid. På en tekstil brukt på operasjonsbordet i et 

sykehus har hun fotoanimert deler av en gris, på en gammel flådd sofa har hun malt en 

blødende hest og på et bønneteppe har hun overført en sirkusape. Dette gir arbeidene hennes 

en større dybde og igjen flere lag med fortellinger.  

 

Elisabeth Haarr utnytter alle de fordommene de besøkende møter arbeidene hennes med og 

overrasker og vrir på det vi forventer vi skal se. Et av kjennetegnene til tekstilkunsten har 

vært at det er godt håndverk, det er det ikke alltid hos Elisabeth Haarr. Skjønnhet er i det 

uperfekte mener hun. Hvis alt skal være pent så blir det totalt intetsigende hvis du ikke 

tillegger det noe annet, noe uskjønt. Hun lager store hull og lar rennetrådene stå frem helt 

synlige i ellers korrekte billedvever. Hun bruker materialer vi kjenner igjen fra hverdagen som 

de glorete dagligvare plastposene. Hun utnytter den feminine tekstilen og billedveven som en 

feminin syssel vi forventer å se. Men så bryter hun når du som publikum kommer nærmere og 

ser at den sirlige blonden er en ihjel skutt silke som er kastet over en trepinne i taket. 

Realiteten er at man ofte forventer noe når man skal se en tekstilutstilling, og dette mener jeg 

Haarr vrir til sin fordel. Hun bruker alle de lagene som finnes i tekstilhistorien og gjør den til 

sin historie. På samme måte som feministene tok kroppen sin tilbake og viste den frem slik 

den egentlig er, tar Haarr tekstilen og viser verden hvordan kvinnene egentlig er eller har det. 

Hadde hun forsøkt å bli anerkjent som maler hadde hun mistet hele den undertrykkede 

tekstilkunsthistorien og kvinnekampen som allerede finnes i materialet. Forventningene om at 

hun skal sitte rolig og underdanig med en billedvev blir kraftig redusert når man ser at hun har 

vevet en dame som skriker HUS MAT BARN RENT ALENE.  
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Elisabeth Haarr valgte sitt materiale med overlegg. Det ligger så mange kvinnelige 

fordommer og historier i tekstilen, og som hun sa til meg så ligger det at man er kvinne i bånn 

hele tiden. De kvinnelige kunstnerne er viktige fordi halvparten av samfunnet vårt består av 

kvinner. Hvis ikke vi hadde kvinnelige kunstnere ville det si at halve samfunnet ble 

ekskludert fra kunstscenen. Vi ville da ha mistet hele deres erfaringsgrunnlag og deres måte å 

se verden på. 

 

Elisabeth Haarr vokste opp uten en mor, men med en tilstedeværende far og onkel. Hun giftet 

seg med tre forskjellige menn og fikk til sammen tre sønner. Hennes nærmeste familie har, 

med andre ord, bestått av menn. Gjennom hele sin kunstneriske karriere har hun holdt seg tro 

mot tekstilen, et svært kvinnelige uttrykksmiddel. Selv da hun måtte oppgi veven fortsatte hun 

å bearbeide tekstilen men brukte andre teknikker, som broderi. Hennes andre mann, Morten 

Krohg, er en anerkjent maler og grafiker. Dette kunne ha ledet henne inn i hans maleriverden, 

men Haarr har aldri tvilt på tekstilen som sitt medium. Hun sier selv at hun aldri har skjønt 

seg selv som kvinne. Det hun derimot, til fulle har skjønt, er seg selv som tekstil kunstner.  

Alle disse paradoksene som gjør Elisabeth Haarr til den hun er uttrykkes best gjennom 

tekstilen. Hennes forakt og beundring av eget kjønn, hennes hat mot regler samtidig som hun 

insisterer på å uttrykke seg gjennom et håndarbeid fullt av nedfelte regler og hennes søken 

etter det uperfekte og stygge i et tradisjonelt vakkert medium.  

 

For Elisabeth Haarr og flere av hennes kolleger som startet kunstnerkarrieren sin på 

begynnelsen av 70-tallet var det ikke et valg å bruke tekstil eller ikke. Det var livsnødvendig. 

Jeg har skrevet om noen nåtidige kunstnere og hvordan de bruker tekstilen i sin kunst, og de 

lagene med historier de henter fra dem. Men, for Haarr og flere av hennes samtidige var det 

ikke noe valg, det kunne bare være tekstil.  

 

Elisabeth Haarr hadde og har et budskap som hun bruker tekstilen og kunstverden for å 

formidle. Det er skrevet lite om henne tidligere, og det er også blitt skrevet lite om norsk 

samtidig tekstilkunsthistorie. Selv om hun kan hende ikke er en Michelangelo eller en Warhol 

er hun en kunstner som har holdt på i over førti år. Hun har stilt ut på anerkjente juryerte 
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utstillinger som blant annet Høstutstillingen og Kunstnerforbundet og hatt separatutstilling på 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Hun innehar professorkompetanse på tekstil. Det er 

med andre ord ikke en amatør eller en dame som har syslet litt med kunsten på si. Dette er en 

kunstner som har brent for det hun har holdt på med, som har ofret mye på sin vei og som det 

er viktig at det blir skrevet om. Det er viktig at kunsthistorien rommer alle de som hadde en 

stemme og brukte den, uavhengig kjønn og materiale. Kunsthistorien blir ufullstendig om 

man kun skriver om de såkalt største. Og, hvem skal bestemme hvem som er størst? Er det 

han eller hun som selger mest, eller blir skrevet mest om?  

 

Tekstilen, som et spesifikt kvinnelig materiale med kvinnens erfaringer og kamp i seg, tok 

blant annet Elisabeth Haarr inn på billedkunstarenaen på egne premisser. Slik tok hun egen 

kropp tilbake. 
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(Fig. 1) Frustrasjonsteppe (1981), Elisabeth Haarr  

150x120 cm, billedvev, polyester, plast handleposer. 

Innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. 

 

(Foto: Reanto Langfeldt) 
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(Fig. 2) Slitte Fraser (1983) – to faner, Elisabeth Haarr 

245x135x2 cm. Billedvev, nylon 

Kunstnerens eie 

 

(Foto: Renato Langfeldt)  
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(Fig. 3) Syria-Forheng (2013), Elisabeth Haarr 

290x600 cm, Broderi, applikasjon, diverse tekstile materialer. 

Kunstnerens eie 

 

(Foto: Niels Fabæk)  
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(Fig. 4) Bleak Blonde (2014), Elisabeth Haarr 

300x190 cm, silke beskutt av HM Kongens Garde, under kommando av Kaptein Alan Jensen. 

Kunstnerens eie 

 

(Foto hentet fra Kunstnerforbundets nettside i forbindelse med utstillingen: Forbannad vare du)  
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(Fig. 5) Accession II (1968), Eva Hesse 

30 3/4 x 30 3/4 x 30 3/4 in. 78.1 x 78.1 x 78.1 cm, stål med plastrør 

 

(Foto: hentet fra nettsiden wiki.art)  
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(Fig. 6) Contingent (1969), Eva Hesse 

(variabel) 350.0 (h) x 630.0 (w) x 109.0 (d) cm, gasbind, lateks og fiberglass 

 

(Foto hentet fra National gallery of Australia sin nettside)  
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(Fig. 7) Untitled (Rope Piece) (1970), Eva Hesse 

variabel størrelse, rep, tau, lateks, metalltråd  

(Foto hentet fra http://pictify.saatchigallery.com/) 
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(Fig. 8) Hilsen til silkespinnerskene i Bangladesh/Svanesang (1977/83), Elisabeth Haarr 

110x160 cm, billedvev, silke/ull 

Tilhører Kunstmuseet i Sogn og Fjordane 

 

(Foto: Jette Petersen) 
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(Fig. 9) Etter flommen (2001/2005), Elisabeth Haarr 

160x300 cm, broderi, ull, silke, viskose 

Kunstnerens eie 

 

(Foto: Renato Langfeldt) 


