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Nyuddannet tekstilformidler med kærlighed til broderi fra 1700- og 1800 tallet:

Empirekjole og spencerjakke med håndbroderi
I januar 2013 kunne jeg kalde mig 
færdiguddannet professionsbache-
lor i tekstildesign, -håndværk og 
formidling med specialisering i bro-
deriformgivning og kulturel formid-
ling. 

Jeg har en stor passion for bro-
deri, som startede, da jeg som lil-
le pige var på sommerferie hos min 
mormor, og med hendes hjælp før-
ste gang broderede en nålepude 
i korssting. Min mor var god til at 
støtte min nyfundne interesse, som 
resulterede i et overvæld af små 
æsker, bordlø-
bere og juledu-
ge i korsstings-
broderi. Men 
det var ikke før 
jeg startede på 
Håndarbejdets 
Fremme, at jeg 
virkelig fik øj-
nene op for de 
mange mulig-
heder inden-
for broderi. Mit 
bachelorpro-
jekt er derfor 
for mig ikke 
blot et afslut-
tende projekt, 
men også en indikator for, hvor me-
get jeg har udviklet mig som brod-
øse, med stor tak til den dygtige un-
derviser i broderi Trine Andresen. 

Bachelorprojektet består af en 
skriftlig opgave og et tekstilt pro-
dukt. Jeg har i min opgave skrevet 
om Jane Austen – hendes liv, forfat-
terskab og om fascinationen af hen-
des romanunivers der, godt hjulpet 
på vej af de mange filmatiseringer, 

stadig eksisterer 200 år efter hun 
skrev bøgerne. 

Det tekstile produkt er et ko-
stume, der afspejler moden fra Ja-
ne Austens tid (1775-1845) og består 
af en empirekjole og en spencerjak-
ke med håndbroderi. Kjolen er in-
spireret af datidens musselinkjoler, 
og spencerjakkens snit er taget fra 
en spencerjakke, som Jennifer Eh-
le bærer i rollen som Elizabeth Ben-
net i Pride and Prejudice serien fra 
1995.

Jeg har en stor kærlighed til bro-
deri fra 1700- 
og 1800 tallet, 
og har valgt 
emnet for pro-
jektet alene 
af den grund. 
Jeg er ret glad 
for fransk bro-
deri og fladsy-
ning, som al-
tid har indgået 
i mine eksa-
mensopgaver 
på Håndarbej-
dets Fremme. 
Til bachelor-
projektet har 
jeg atter valgt 

at bruge fransk broderi og fladsy-
ning, men denne gang i kombina-
tion med kædesting, spiral- og fran-
ske knuder for at give broderiet me-
re struktur, og jeg har arbejdet med 
dybde og skyggeeffekt (silkshading) 
for at give motiverne mere liv og di-
mension.

Broderidesignet afspejler den 
skriftlige opgave, og er derfor sam-
mensat af elementer fra originale 

Bachelorprojekt er til venstre og forbilledet til mus-
selinkjolen til højre.
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broderier fra 1700- og 1800 tallet, og 
elementer fra introen til filmatiserin-
gen af Pride and Prejudice fra 1995, 
kombineret med motiver, som jeg 
selv har tegnet. Jeg 
ville gerne have, at 
det færdige broderi 
skulle have samme 
æstetiske udtryk 
som originalt bro-
deri fra den tidspe-
riode, men jeg har 
forsøgt at nytænke 
kompositionen ved 
at lade motivet fort-
sætte hen over 
skulderen, således 
at spenceren frem-
står meget tidsty-
pisk og voluminøs 
fra bagsiden, men 
er mere enkel i sit 
udtryk fra forsiden. 

Farveinspirati-
onen har jeg fun-
det i bogen Crewel 
work af Tracy A 
Franklin. De douce 
farver skaber ro og 
balance, og kombi-
nationen af de kol-
de blå og grønne 
farver med de var-
me røde, jord- og 
gyldne farver, giver 
et godt farvesam-
menspil i broderiet. 
Spencerjakken er 
syet i en mørkeblå 
vævet uld af god 
kvalitet, og til bro-
deriet har jeg brugt 
både uld-, silke- og 
DMC bomuldstråd – det meste er 
købt i Pelse Asboes skønne butik 
Broderi Moderne i Århus.

Silkshading er en ny teknik jeg 
har arbejdet med, som jeg på ingen 
måde har mestret endnu, men det er 
virkelig noget, der giver motiverne 

liv og dimension, 
og gør dem me-
re interessante at 
se på. Denne tek-
nik har jeg typisk 
brugt til blomster-
ne, der er broderet 
i flere nuancer af 
silketråd med fran-
ske knuder i mid-
ten broderet med 
bomuldstråd. Jeg 
kan rigtig godt lide 
denne kombination 
af fransk broderi og 
franske knuder, og 
jeg synes, det gi-
ver et fint udtryk, 
når man mikser de 
forskellige typer af 
tråd med hinanden.

Det færdige bro-
deri har taget mig 
omkring 130-140 ti-
mer at brodere. Det 
har været et projekt 
under tidspres, så 
det har ikke været 
en fornøjelse he-
le vejen igennem, 
men det har været 
lærerigt og har ud-
viklet mine færdig-
heder som brod-
øse.

Maj-Britt Winther 
Pedersen

Broderi på spencer jakkens rygstykke.

Note: Læs om Tekstilformidleruddannelsen 
Håndarbejdets Fremme i TENEN 22 /4. Red.
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Grønland rejsefortælling

En tur til Grønland havde i mange 
år stået højt på ønskelisten, og for et 
par år siden blev det så til alvor. Den 
lokale foreningen NORDEN arran-
gerede turen, og en grønlandsk født 
dansker var vores guide. Målet var 
nordboernes Østerbygd, som ligger 
på vestsiden af Sydgrønland: Nassar-
suaq, Brattahlið/Qassiarsuk, Gadar/
Igaliku, Hvalsø 
Kirkeruin og Julia-
nehåb/Qaqortoq.

Der er grønt 
om sommeren – 
området minder 
mest af alt om 
Nordnorge, hvis 
det ikke lige var 
fordi, vi så isbjer-
ge hver dag! Tu-
ren varede 10 da-
ge og var fyldt til 
bristepunktet med 
natur og kultur.

Narsarsuaq be-
tyder den store 
slette. Det var 
her, amerikaner-
ne byggede en 
luftbase i 1941. 
Landingsbanen er 
nærmeste nabo til 
Eriks Fjord. Går 
man lidt væk fra 
barakkerne, er 
det et særdeles 
smukt område med stor frodighed, 
og der er mulighed for at vandre 
ind til Den døde Bræ – det eneste 
sted, hvor man selv kan gå ind til 
indlandsisen, og undervejs kunne vi 
se rigtig mange smukke blomster – 
heraf flere sjældne orkidéer. 

Den første hele dag sejlede vi 

over fjorden til Brattahlið, hvor den 
fredløse Erik den Røde i år 982 slog 
sig ned med sin familie og sine folk. 
Her er der både markeringer i land-
skabet og rekonstruktioner til at stu-
dere nærmere. Hvis det var i dag, 
ville Erik ikke kunne slå sig ned på 
stedet, da der er alt for mange is-
bjerge at manøvrere udenom i fjor-

den. Brattahlið er i 
dag et fåreholder-
sted, som hedder 
Qaqssiarsuk. Det 
mærkelige er for-
resten, at hvor der 
er får, er der in-
gen fluer og myg 
– dem mødte vi 
ellers meget gene-
rende i trilliontal 
alle mulige andre 
steder. Vi måtte 
bruge hoved-
myggenet for at 
kunne være ude.

Igaliku er nok 
et af de skønne-
ste steder i det 
sydlige Grønland. 
Fåreholderstedet 
ligger nedenfor 
Nuuluk-fjeldet 
ved fjorden. Det 
er et lillebitte sam-
fund med 16 post-
adresser. I nord-

botiden var det et vigtigt centrum, 
for her lå bispesædet Gardar. I dag 
er der kun lidt mure og en bunke 
sten tilbage. Igaliku ligger godt pla-
ceret på et overgangssted mellem to 
fjorde, og den er rimelig let at nå 
frem til –  enten ved at sejle direkte 
fra Julianehåb eller gå ad Kongeve-

Billedet af den lille nordbo skåret i rens-
dyrtak, er fremstillet i Qaqssiarsuk, og må-
ske fortæller det os lidt om, hvordan man 
opfatter, at en nordbo gik klædt. Selv synes 
jeg nu, den ligner en grønlænder i vintera-
norak.
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jen fra den nærliggende Eriks Fjord. 
Når den hedder Kongevejen, er det 
fordi Kong Frederik IX i 1952 gik på 
denne stenede grusvej.

Det første man får at vide, når 
man kommer til Igaliku, er: Træd 
ikke på græsset, brug kun veje og 
stier. Og hvorfor nu det? Jo, de 
grønne områder er vokset til med 
blødt timothe-græs og kamille, der 
er godt som vinterfoder for fårene. 

Igaliku har et skolehus for de 
mindste; men efter tredje klasse går 
børnene i skole i Julianehåb, hvor 
der er kostskole. I kirken havde et 
lokale tidligere været skolestue, 
men nu var det nærmest lokalhisto-
risk billedarkiv. Mange lidt ældre 
billeder viste den lokale befolkning 
i deres smukke grønlandske dragter 
– ikke mindst brugt ved konfirmati-
on og bryllup.

Julianehåb eller Qaqortoq, som 
byen hedder på grønlandsk, er den 
største by i Sydgrønland. Den far-

verige by ligger malerisk spredt ud 
over klipperne med havnen som 
centrum. Her mødte vi den tekstile 
kultur.

På Arbejderhøjskolen, hvor vi 
boede, hang der på væggen i spi-
sesalen både skitsen og det færdigt 
vævede arbejde af et af Aka Høeghs 
tekstiler. Det vil sige Aka Høegh har 
lavet skitsen, mens Mette Lise Rös-
sing og Solveig Bruun har vævet 
de tre små billeder. I 1993 og 1994 
havde byen på foranledning af den 
grønlandske kunstner Aka Høegh, 
der er vokset op i Julianehåb, et 
kunstprojekt kørende, som hed Sten 
og Menneske. Projektets resultater 
var synlige mange steder i byen, 
og på klippen bag turistinformatio-
nen har Aka Høegh selv udsmykket 
fjeldsiden med vestvendte ansigter 
ud mod havet.

På garveriet Great Greenland så 
vi, hvordan sælskind fra hele Grøn-
land kommer ind, sorteres, vaskes, 
garves og evt. farves, inden de bli-
ver solgt som skind eller færdig for-
arbejdede produkter. Stedet er det 
eneste af sin art i Grønland, og der 
er eksport til store dele af verden. 
Det var spændende, og jeg tror, det 
var første gang, jeg så et garveri. Fo-
tografering var forbudt, så man må 
selv rejse til Julianehåb for at opleve 
fabrikkens arbejdsgange.

I Julianehåbs ældste lille røde 
trækirke – Frelserens Kirke – byg-
get i 1832 findes det eneste minde 
om forliset af grønlandsskibet “Hans 
Hedtoft”. Det forliste en januardag 
1959 syd for Kap Farvel. Grunden 
til at redningskransen er her, er at 
det var den sidste havn, skibet hav-
de lagt til i. Det var en smuk nyma-
let kirke med mange minder. Hans 
Egede og Gertrud Rask findes også 

En af turens mange pudsigheder var, da 
en grønlandsk kvinde kom løbende fra 
havnen i Julianehåb. Hun råbte: Hval på 
Brættet. Brættet er det sted i en hvilken 
som helst by eller bygd, hvor de lokale kan 
komme med deres fisk, fugle eller hvad de 
nu har fanget og gerne vil sælge. Her var 
det en 18 m lang pukkelhval, der vejede ca. 
18 t. Hvalen blev parteret og fordelt til Syd-
grønlands øvrige bygder, så dagen efter var 
der “Hval på Brættet” i hele området.
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portrætteret her. De kom til Grøn-
land i første halvdel af 1700-tallet.

At turen til stadighed blev kryd-
ret med anekdoter fra vores rejsele-
der pirrede i den grad sanserne hos 
os alle, så glæden og respekten for 
befolkningen og naturen smittede 
af. Sprogblomster var der mange af, 
men generelt var befolkningen både 
venlige og meget nemme at snakke 
med på dansk.

På Greenland Sagalands, der er 
byens turistinformation, havde de 
en meget flot udstilling med gamle 
grønlandske festdragter. Desuden 
forhandlede de materialer til frem-
stilling af en ny dragt, og de hand-
lede med bøger, der kunne være en 
stor hjælp til fremstillingen både 
med hensyn til materialer, mønstre 
og teknikker. Stedet handlede des-
uden med div. redskaber så som en 
ulo, der er en kvindekniv. Den bru-
ges i Grønland, Canada og Alaska – 
både til at skrabe skindene med og 
til at skære de tynde læderstrimler, 
der i flotte mønstre sys på kamik-
kerne og skindbukserne. Desuden 

erhvervede jeg mig et rynkeben – 
en Tigusaat – der bruges til at danne 
rynkerne og glatte dem på kamik-
kens sål dér, hvor den er påsyet 
støvlen i tåen og hælen.

Der er i Julianehåb sågar en vej, 
der hedder Kamikôrfik - kamik-ste-
det eller noget i den retning.

Den grønlandske kvindedragt 
har altid fascineret mig. Jeg synes, 
den er meget smuk, og så er der 
brugt utrolig mange håndarbejds-
teknikker i fremstillingen. Har man 
først fået en dragt, gælder det om 
at passe godt på den kostbare vare 
og – tag ikke på i vægt, for skind-
bukserne giver sig ikke en tomme, 
som de siger.

Ud over de to bøger, der er an-
meldt i tidsskriftet TENEN 22/2 og 
22/3, har jeg fundet viden og mate-
rialer om de grønlandske national-
dragter mange forskellige steder.

Det mest spændende er naturlig-
vis at nærstudere tingene selv. Der-
efter er det en god ting at lytte til 
fortællinger fra folk, der har samlet 
viden sammen og måske kommer 
med en anderledes udlægning, som 

Mit rynkeben er udskåret rentak og meget 
glat at røre ved. Der er bundet en hunde-
tand ved ulo-en.

På tur rundt i byen var der pludselig én, 
som stoppede op: I et boligkompleks hang 
der på altanen en tørresnor med 6 ka-
mikker! Mon ikke de hang til luftning, så 
beboerne kunne være fine, når dronning 
Margrethe II kom til byen en god uges tid 
senere – hvem ved?
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da Sørine Gejl fortalte, hvordan en 
lokal grønlænder berettede, hvorfor 
der er blonder på kamikkerne: Mæn-
dene var ofte sømænd, og som kæ-
restegaver hjembragte de bl. a. sil-
keundertøj med blonder. Undertøjet 
blev slidt op, men blonderne var der 
ofte en bid tilbage af. De grønland-
ske piger kunne godt lide at pynte 
sig, derfor syede de blonderne på 
deres kamikker – intet skulle gå til 
spilde! Sørine var i en periode vikar 
ved Nanortalik Museum, og hun for-
tæller også, at grønlænderne elsker 
rødt. Der er meget lidt rødt naturligt 
i Grønland. Blandt de mange hvide, 
gule og orange valmuer finder man 
ingen røde fordi, “dem har grønlæn-
derne allerede plukket!”

Om den perlesyede grønlænder-

krave, der i dag vejer flere kilo, for-
tælles det, at den oprindeligt bare 
var en lille smal krave, der siden har 
fået vokseværk! I dag bruges den 
grønlandske nationaldragt ved sær-
ligt festlige lejligheder. Et barns al-
lerførste skoledag i begyndelsen af 
august, er en meget stor festdag i 
Grønland. Små piger og drenge er 
ofte klædt i nationaldragter på den-
ne dag.

Et andet sted, jeg har mødt no-
get om grønlænderdragten, er i 
den danske folkeskole. Materialet 
“Matematik over alle grænser” har 
et emne, der hedder “Grønlænder-
dragten”. Materialet dækker hele 
skoleforløbet med sine forskellige 
emner så som historier om de for-
skellige dragter, trommedansen, 

Et grønlandsk kor afsluttede vores sidste aften i byen, og hvor var de flotte i deres farvestrå-
lende dragter. Foto: Marie D. Kærgård
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anorakken, kamikkerne, skindbro-
deri, perlesyningerne, muffedisser-
ne med perlestrik, hæklerierne og 
de broderede stykker.

Frimærker med kongefamilien 
har flere gange været et blikfang, 
ligesom der findes et godt websted 
på nettet http://groenlaenderdrag-
ten.blogspot.com/

Nationalmuseet har en pæn stor 
samling af både grønlandske dame- 
og herredragter fra forskellige egne, 
og de er meget forskellige – fra at 
være helt i skind til at være de far-
vestrålende, vi nok mest forbinder 
med dragterne i dag.

Tidsskriftet TENEN 18/3 viser på 
for- og bagside et par meget fine ka-
mikker fundet på et loppemarked i 
Farum. De er også med i publika-
tionen “TENENs frynser”, som kan 
hentes fra TENENs hjemmeside på 
Internet.

Tilbage i Nassarsuaq var vi fyldt 
helt op, og det var derfor med et 
forhåbentligt på gensyn, vi rejste til-
bage til det sydlige Danmark igen. 
År og måneder efter denne tur i 
sommeren 2011 og med mange 
andre rejseindtryk fylder minderne 
fra Grønland stadig meget i min be-
vidsthed.

Vibeke Lilbæk

• • • • • • • •

Textilnet.dk – Dragt og tekstilpuljens ordbogsprojekt

Textilnet er en digital ordbog over 
historiske og moderne tekstilord.

Vi arbejder med udgangspunkt i 
dr. Phil. Erna Lorenzens seddelkar-
totek. Hun var museumsinspektør i 
Den Gamle By fra 1959-1979. Hen-
des seddelkartotek indeholder for-
trinsvis tekstilord.

Senere skal vi i gang med Ellen 
Andersens seddelkartotek, som in-
deholder flere dragtord. 

Med hensyn til illustrationer til 
Textilnet, så vil vi bruge Ingeborg 
Cock-Clausens navngivne og ubrug-
te tekstilprøver fra bogen Tekstil-
prøver fra danske arkiver og museer 
1750-1975, som hun publicerede i 
1987. Dette ubrugte illustrationsma-
teriale kommer uden tvivl til at være 
et fantastisk illustrationsmateriale til 
Textilnet. Ingeborg Cock-Clausen 
har foræret billederne til Dansk De-

signmuseum, og nu scanner pro-
jektmedarbejderne i Den Gamle By 
i Århus disse billeder, så det er end-
nu et digitaliseringsprojekt i projek-
tet – ikke af sedler denne gang, men 
af mindst lige så vigtigt et materiale.

Textilnet.dk går altså ud på at få 
etableret en termbase/en encyklo-
pædi over dragt- og tekstilbegreber 
gennem tiden, og projektgruppen 
har arbejdet med ordbogsdatabasen 
siden 2004.

Det meste af arbejdet er blevet 
finansieret af fondsmidler, og vi har 
igennem årene fået støtte fra  Dron-
ning Margrethe og Prins Henriks 
Fond, Kong Frederik og Dronning 
Ingrids Fond, Augustinus Fonden 
samt Farumgård Fonden. Vi fik be-
vilget 1,1 mio kroner fra Kultursty-
relsen med en støtteerklæring fra 
Centre for Textile Research, CTR, 
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som også støtter projektet, og hvor 
jeg er tilknyttet som gæsteforsker 
med min baggrund i tekstiltermino-
logi.

Jeg har skrevet ph.d. om den fag-
lige kommunikation på tekstilområ-
det.

Projektet går ud på at bevare og 
videreformidle den kulturarv, som 
dragt- og tekstilbegreber er.

Vi vil også gerne skabe et grund-
lag for en mere ensartet og historisk 
korrekt registrering af dragter og 
tekstiler på de danske museer.

Vores mål er også at formidle en 
korrekt terminologi inden for dragt- 
og tekstilområdet både til offentlig-
heden og i mere faglige sammen-
hænge, fx undervisning.

Rent praktisk skal projektet mun-
de ud i en slags “digital ordbog”, 
som kommer til at ligge offentligt 
og frit tilgængelig på nettet. Vi har 
købt domænenavnet textilnet.dk, så 
det bliver også det officielle navn på 
“ordbogen”, som alle kan koble sig 
på enten direkte eller via Dragtpul-
jens hjemmeside dragt.dk.

Der er 4 forskellige målgrupper:
•	Registratorer på museerne
•	Forskere med behov for kend-

skab til tekstil- og dragtfaglige 
begreber og udtryk

•	Sprogforskere
•	Den brede offentlighed

Der er 4 hovedgrupper for indhol-
det af tekstilbasen:
•	Tekstiler og fremstillingsteknikker
•	Dragter og dragtdele
•	Dekorationer og dekorationstek-

nikker
•	Talemåder, fx “at gøre sine hoser 

grønne”.
Der er den geografiske afgrænsning 

at det er udtryk brugt i Danmark, vi 
tager med.

Mange af dem er af udenlandsk 
stamme/herkomst, så der er især 
mange franske og engelske termer, 
der på sigt vil kunne sammenkøres 
med andre lignende internationale 
projekter.

Den tidsmæssige ramme er fra 
år 1600 og frem til nyere tid i mu-
seal sammenhæng. Men vi håber, at 
der engang i fremtiden kan udvides 
med middelalderlige og forhistori-
ske termer også.

I første etape tager vi heller ikke 
boligtekstilerne, kirketekstilerne og 
uniformerne med, og på det felt kan 
andre klart udbygge yderligere.

Hvert eneste af opslagsordene får en 
ordforklaring med kildehenvisnin-
ger til de kilder, der ligger til grund 
for opslaget. Desuden forsøger vi os 
med en datering og at tage højde 
for den historiske udvikling af selve 
begrebet. Forstået på den måde at 
fx leggings, gamacher og giraftrus-
ser jo er tre forskellige opslagsord, 
men de dækker omtrent den samme 
ting, men til forskellig tid.

De begreber, vi behandler, ta-
ger som nævnt udgangspunkt i to 
håndskrevne kartoteker udarbejdet 
af Erna Lorenzen og Ellen Ander-
sen. Derudover henter vi supple-
rende oplysninger i relevante teks-
tilafhandlinger, artikler og anden 
faglitteratur om tekstiler. Med til den 
ældre del af materialet regner vi Ma-
thias Moths håndskrevne ordbøger 
fra slutningen af 1600-tallet og til 
den yngre ende Poul Sterms Textil-
bogen fra 1946.

Erna Lorenzens seddelkartotek 
har vist sig at bygge meget på Brun 
Juul Vareleksikon fra 1908, som er 
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en gennemgang af alt, hvad 
man handlede med på det 
tidspunkt. Derfor arbejder 
vi med disse to kilder side-
løbende, og det drejer sig 
især om betegnelser fra for-
skellige stoftyper, men også 
råmaterialer. 

Samtidig tjekker vi i 
Ordbog over Det danske 
Sprog og Otto Kalkars ord-
bog, som dækker perio-
den 1300-1700-tallet samt i 
Sterms Textilbog for at se, 
om de samme termer bruges 
i 1900-tallet.

Det er som nævnt tanken 
at knytte illustrationer til op-
slagsordene. Ingeborg Cock-
Clausen fra arbejdsgruppen 
har stillet sine fotografier af 
mange navngivne stofprøver 
til rådighed. Fotografierne er 
fra arbejdet med Tekstilprø-
ver fra danske museer og ar-
kiver fra 1750-1975. Da man-
ge af hendes billeder endnu 
ikke er brugt, har vi her et 
fantastisk materiale at illu-
strere vores Textilnet med.

Variationer er endnu en 
styrke ved Textilnet. Vi får 
mange varianter med, f.eks. 
for vævebindingen satin og fra fibe-
ren abaca/manilla. Det er en af de 
store ekstra gevinster ved Textilnet, 
at vi kan søge og krydsreferere til de 
forskellige variationer.

Susanne Lervad
Noter:
•	 Se også i dragt.dk
•	 Læs artikel i kristeligt-dagblad.dk
•	 For evt. demo, kontakt tem@dengam-

leby.dk

Watteau-læg er brede læg, der udgår fra halsudskæ-
ringen. De har navn efter den franske maler Antoine 
Watteau. Silkekjole 1770-75 i Den Gamle By i Aar-
hus.  Foto: Den Gamle By/Bodil Brunsgård.



TENEN - 24. årgang nr. 1 - 201312

The land of maybe:

Færøerne i august

Aldrig har jeg mødt så stor en 
gruppe fleksible mennesker, som i 
Færøerne.

“The land of maybe” blev Færø-
erne kaldt af den engelske besæt-
telsesmagt under 2. verdenskrig – 
og vi forstår: Solskin blev efter 5 
minutter afløst af tæt tåge, der ik-
ke lod flytte på sig. Regn og blæst 
hindrede os i at komme i land på 
Færøernes vestligste ø Mykines. 
Alligevel var det en vidunderlig 
tur med oplevelser, der i den grad 
krøb ind under huden.

I andet forsøg – efter at turens 
program var blevet lagt om efter 
vejrudsigten – fik vi sommeren at 
føle på Mykines. Deriblandt også 
den oplevelse at være midt imel-
lem de tusindvis af søpapegøjer – 
eller lunder, som de faktisk kaldes 
– hvor det nok var et spørgsmål 
om, hvem der var mest nysgerrig!

Lunder er nu fredede i Færøer-
ne, men tidligere var de en stor de-
likatesse at spise.

Det er Færøernes grønne skif-
tende natur, der entydigt har bidt 
sig fast i hukommelsen – med et 
trylleslag forandres fjeldsiderne, 
når det regner og får lodrette hvi-
de striber fra alle de små vandløb. 

Der er også fårene, der findes i 
store mængder fastsat i Færøernes 
ældste lovbestemmelse med den 
virkning, at der ikke findes træer 
og buske med mindre, de er heg-
net forsvarligt ind.

Pludselig er der nogle andre 
skabninger på græs, kan det vir-
kelig være sandt – jo, det er gæs i 
små flokke!

Et færøsk broget får i det grønne. Strikkemøn-
ster og strikketøj i Blásastovu i Gøtu, som nu er 
lokalmuseum.
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Færøernes får har deres egen hi-
storie, og det er vistnok det eneste 
sted, der findes brogede får med 
helt op til fire farver. Ud over fiskeri 
bidrager fårene til færingernes over-
levelse.

Ulden blev tidligere anvendt 
til hjemmebrug og senere eksport, 
men det er gået meget tilbage. Fær-
ingerne bruger i dag den samme 
form for beklædning, som man gør 
i Danmark, men alligevel har ulden 
en vis rolle.

Som beklædning både yderst og 
inderst – og gerne valket – har uld 
holdt folk varme. Det nyttede ikke 
kun at bruge den bløde underuld, 
fordi den klistrede til huden, hvis 
den blev våd. Ulden skulle være 
blandet med den mere krasse del. 
Det sagde man havde den effekt, 
at det fik blodet til at rulle raskere 
i årerne, så man derved nemmere 
kunne holde varmen!

Det var lidt sporadisk, at jeg 
stødte på de gammelkendte teksti-
ler. Første gang var mødet med deg-
nen i Tjørnuvík, der er den nordlig-
ste bygd på Streymoy. Han bar som 
en del af søndagstøjet den typiske 
færøhue, vi kender fra folkedragten. 
Han fortalte, at han ganske ofte bru-
ger huen. Den er i dag vævet, men 
har helt sikkert i tidligere tid også 
været strikket. Den er rød med sort 
i striber og minder om kvindernes 
skørt. Øverst er den samlet med stå-
læg i en ring med et lille hul i mid-
ten.

I Tórshavn er der flere butikker, 
der handler med dragtstoffer og syr 
bunader på maskine – det strikke-
de er også maskinfremstillet og klip-
pes til. Det så ud til, at det er sådan, 
de fleste har dragten i dag. Jeg ken-
der mest damedragten for at være 
rød og herredragten for at have blå 
strikket trøje. Både dame- og her-
restrikket er småmønstret. Men far-
verne i folkedragten kan være me-
get mere mangfoldige for både da-
me- og herredragten, ligesom tøjet 

Hans Heinesen er degn i Tjørnuvík. Han 
er både kirketjener og kordegn på én gang 
- til daglig er han håndværker. Mange fær-
øske bygder har ikke egen præst, og så ta-
ger degnen over og holder gudstjeneste med 
oplæsning fra en prædikensamling.

Denne degn kan noget ganske særligt: 
Kingosang, der tager udgangspunkt i Tho-
mas Kingos salmebog fra 1699, som præ-
ster tog med til Færøerne. Her fik salmer-
ne forskellige liv fra bygd til bygd, fra hus 
til hus. Noder eller orgler havde man in-
gen af. Præsten eller manden i huset sang 
for, og menigheden eller familien sang ef-
ter. Eller mændene sang i forbindelse med 
for eksempel fiskeri eller fuglefangst. Kingo-
sangen begyndte at vige, da færøske kirker 
i begyndelsen af 1900-tallet blev forsynet 
med orgler, og nationalfølelse tog til. Byg-
den Tjørnuvík holdt fast i kingosang – og 
er nu stort set ene om at synge den sær-
egne sang, hvis rødder rækker gennem tre 
århundreder.
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kan være ensfarvet og være af væ-
vet og valket uld i stedet for strik. 
Vævning har været kendt meget 
længere tilbage i tiden end strik.

Midt på gågaden i Tórshavn lig-
ger den butik, hvor Sarah Lund i 
tv-serien Forbrydelsen har købt sin 
færø-sweater. Man kan også købe 
moderne designer-strik, som har 
det småmønstrede i sig. Farveud-
valget er stort; men finishen er ik-
ke helt som i gamle dage.

I en lille butik fandt jeg nogle 
håndlavede ting – og det naturfar-
vede hvide sjal er et såkaldt malke-
pigesjal efter original opskrift. 

Sjal til folkedragten er større og 
strikket i spindelvævstyndt garn i 
fine luftige mønstre. Og så er sja-
let dobbelt, idet det er foret med 
et mørkt eller lyst ligeledes strikket 
sjal. Til sidst er de sammenfæstede, 
og den ene farve danner en kant 
hele vejen rundt.

Alle de færøske sjaler, jeg har 
set, har et midterfelt. Dette er med 
til at give en god pasform.

Sidste aften var vi på Suðuroy, 
hvor vi dansede ægte færødans i 
den gamle kongelige monopol-
handel i Tvøroyri. En fantastisk 
aften med hjemmelavede specia-
liteter at spise og drikke, leven-
de musik samt en gruppe lokale, 
der havde lyst til at spise og danse 
sammen med os. Et par var truk-
ket i dragter, og de var meget fine.

Det virker, som om næsten alt 
er tilladt mht. færingernes dragt-
skik. Forklædet og skuldersjalet 
passer smukt sammen, og man fin-
der selv ud af, hvilket mønster, det 
skal dekoreres med. Således har den 
færøske kunstner og brodøse Astrid 
Andreassen stiliseret den i Færøer-
ne sjældne Fjallabrúður (Rypelyng) 

til kronprinseparret. Kvindedragtens 
brystsmæk kan være broderet silke, 
men bruges i dag ofte af sort fløjl.

Mandsdragtens ofte røde vest har 
undertiden den samme broderede 
udsmykning som konens forklæde 
eller skuldersjal. Kvindedragten kan 

Færødragter og -dans på Suðuroy.



TENEN - 24. årgang nr. 1 - 2013 15

desuden have store mængder sølv 
og også her bestemmer man selv, 
hvordan de enkelte dele skal ud-
smykkes. Der er ingen tvivl om, at 
der til folkedragten hører et hoved-
tøj, men det er som om det i dag er 
et tilvalg og ikke en fast bestanddel. 
Herrernes strømper er ofte blå, men 
kan også være sorte. Hvide strøm-
per brugtes tidligere til bryllup, li-
gesom kvinden her brugte et hvidt 
forklæde. Kvindernes strømper kan 
have mange forskellige farver, men 
de er vistnok altid ensfarvede.

En noget utraditionel måde at se 
“tekstil” på var, da vi på den sydlig-
ste ø så en meget imponerende ba-

saltrose, som er af vulkansk oprin-
delse. Vores guide, der til daglig er 
skolelærer, fortalte, at han nærmest 
opfattede det som en kjole, der er 
hængt op i fjeldvæggen!

Desværre har jeg endnu ikke 
fundet ret meget litteratur om fær-
ingernes folkedragt, og for en gang 
skyld har internettet ikke været til 
megen hjælp endnu.

Vibeke Lilbæk
august 2013

Redaktionen husker bl.a..:
•	 Susanne Nielsens artikel om Færøske 

klæder i TENEN - 11. årg. nr. 1, 2000.
•	 Færøske julefrimærker, bagside på TE-

NEN - 15. årg. nr. 2, 2004.

Frie fugle: Lunder Færøske husdyr: Gæs på græs i små flokke.

Basaltrose “… som en kjole i fjeldet” Malkepigesjal
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Boganmeldelser:

I 1989 blev der for første gang af-
holdt kniplingsfestival i Tønder. Ar-
rangementet løber over 3 dage og 
afholdes hvert tredje år, hver gang 
med deltagere fra hele verden. Hver 
festival har sit eget tema, og man 
forsøger at komme ud med relevante 
bøger i forbindelse hermed. I år var 
temaet tønderkniplinger, og det er 
derfor en stor glæde, at det er lykke-
des for Museum Sønderjylland Kul-
turhistorie Tønder at skaffe midler 
til at udgive to bøger:

• Iben Eslykke Kristensen: Tønder-
knipling – om kniplingshistorie i 
Vestsønderjylland fra 1600-tallet til 
i dag. Museum Sønderjylland Kul-
turhistorie Tønder 2013. Indbundet. 
Format 24,5 × 17,5 cm. 40 sider med 
s/h- og farveillustrationer. isbn 978-
87-88376-61-6. Pris 65 kr.

Ved at dele sin fortælling op mel-
lem de tre sociale lag (kniplings-
handlerne, kniplingskræmmerne og 
kniplerskerne), som stod for frem-
skaffelsen af mønstre, materialer, 
kontakten til kniplerskerne, salg og 
produktion m.m. er det lykkedes 
forfatteren på kun 40 sider at gen-
nemgå historien om tønderkniplin-
gen på en måde, så man sidder til-
bage med et ønske om at lære mere 
om emnet. Det er også en fin ting, 
at bogen sørger for at bringe læse-
ren helt ajour, med hvad der foregår 
på området i Tønder i dag. 

Jeg er klar over, at formålet med 
denne bog ikke er tænkt som vær-
ket om tønderkniplingens historie, 
men mere som en kort indføring i 
tønderkniplingens historie, og at 
man som læser derfor ikke kan for-
vente de mange henvisninger til an-
den litteratur, men alligevel sidder 
jeg tilbage med en skuffelse over, at 
der slet ikke angives nogen littera-
tur til den, der ønsker at fordybe sig 
i emnet. 

Ellers er det en fin bog, som er 
mere end velegnet som gave og som 
enhver, der interesserer sig for em-
net, gerne selv vil eje. Takket være 
den økonomiske støtte fra forskel-
lige fonde har det også været mu-
ligt at holde prisen på et meget lavt 
niveau samtidig med, at den er ud-
kommet i både en dansk, engelsk 
og tysk udgave.

• Bobbi Donnelly, Michael Giusia-
na, Iben Eslykke Kristensen og Nan-
cy Carnegie: Spindelvæv og drøm-
me. Tønderkniplinger på gamle 
huelin. Museum Sønderjylland Kul-
turhistorie Tønder 2013. Indbun-
det. Format 30 × 21,5 cm. 87 sider 

Boganmeldelser
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med farveillustrationer. isbn 978-87-
88376-60-9. Pris 200 kr.

For mere end tre år siden blev Mu-
seum Sønderjylland Kulturhistorie 
Tønder kontaktet af den amerikan-
ske kniplingskender Michael Guisia-
na og dennes to medarbejdere Bob-
bi Donnelly og Nancy Carnegie 
med ønsket om at få mulighed for 
at gennemfotografere museets sam-
ling af huelin. Efter et par år havde 
Michael Giusiana udført dette arbej-
de og foreslog nu, at han og hans 
medarbejdere skulle rekonstruere 
10 udvalgte huelin med henblik på 
udgivelse af en bog med nye prik-
kebreve og arbejdstegninger. Dette 
er også sket, og bogen blev udgivet 
netop i forbindelse med årets knip-
lingsfestival. 

Museumsinspektør Iben Eslykke 
Kristensen indleder bogen med en 
artikel om landbokvinderne og de-
res hovedtøj, som fortæller hvordan 
kvinderne i 1830-erne, netop som 
kniplingernes storhedstid gik mod 
enden, opdagede og havde råd til 
at anskaffe sig kostbarhederne til 
brug sammen med deres hovedtøj. 
Forfatteren går ind på traditionerne 
omkring brug af konehuen, som de 
unge piger fik påsat på deres bryl-
lupsaften (ved denne begivenhed 
fik mændene i øvrigt også påsat en 
rød strikket hue!). Dette viste, at de 
nu tilhørte de giftes laug med “pligt” 
til at bære hue ved særlige lejlighe-
der. Der var også stor prestige i at 
have en fin hue, og samtidig viste 
huen, hvorfra i landet kvinden kom 
– i modsætning til dragten i øvrigt, 
som ikke var så forskellig fra egn til 
egen.

Anden del indeholder prikke-
brev, arbejdstegning mm. for hvert 

af de ti hovedlin. Alle hovedlin be-
står af to eller flere forskellige knip-
linger, og for hver knipling vises 
først arbejdstegning i farver, dernæst 
et tydeligt foto af rekonstruktionen 
samt endelig prikkebrevet med ma-
terialeangivelse.

Bogen ligger i fin fortsættelse 
af bogen om Tønderknipling – om 
kniplingshistorie i Vestsønderjylland 
fra 1600-tallet til i dag, men de to 
bøger er i øvrigt helt uafhængige af 
hinanden, selv om jeg med glæde 
konstaterer, at der i denne bog fin-
des en lille litteraturliste.

Også i dette tilfælde er udgivel-
sen af bogen blevet mulig takket 
være fondsmidler, og en fin ting er, 
at al tekst er oversat til engelsk og 
tysk.

Lis Slottved
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• Åsa Wettre: Spår av liv – andra 
boken om gamla svenska lapptäck-
en. Kabusa Böcker AB, Göteborg 
2013. 216 sider med s/h- og farve-
illustrationer. Indbundet – format 
25,5 × 20,5 cm.  isbn 978 91 7355 
314 8. Pris 279 sek. 
Hun har gjort det igen! I 1989 arran-
gerede Åsa Wettre, som er uddannet 
tekstilkunstner på Konstindustrisko-
lan i Göteborg, sin første udstilling 
af gamle svenske patchworktæp-
per. Det var i Göteborg. Udstillin-
gen blev en bragende succes, og 
det endte med en turné, som fore-
løbig har varet 20 år og er vist i 10 
lande fra Sverige til Mexico og Ja-
pan. Hele tiden forsøgte forfatteren 
at finde frem til, hvem der havde sy-
et tæppet, hvor og hvornår. På den 
måde blev det til en stor samling af 
fortællinger om kvindeliv, kvinde-
flid, kvindekultur, kvinders kreati-
vitet, og efterhånden opstod ønsket 
om at formidle alle de historier, hun 
havde samlet. Den første bog om 
tæpperne udkom i 1993. Som med 
udstillingen blev også denne bog 
en stor succes. Den er udkommet 
i 24.000 eksemplarer og er oversat 
til engelsk, hvor den er udkommet 
i 12.000 eksemplarer. Alt er udsolgt. 

På den baggrund er det naturligt, 
at Åsa ønskede at skrive en anden 
bog om de gamle tæpper. Den har 
været 20 år undervejs, men den var 
værd at vente på.

Bogen fortæller indgående om 
90 tæpper med tilhørende tydelige 
fotos og historie. Der er historien 
om kvinderne, som syede et brude-
tæppe, men som aldrig fik det brugt, 
fordi der alligevel ikke blev noget 
bryllup, eller om de tæpper, hvor 
børnene mange år efter har fortalt 
om moderens natlige flid med lap-

perne. Bogen indeholder desuden 
afsnit om baggrunden for, at man 
syede disse tæpper. Der er afsnit, 
som fortæller om den svenske fat-
tigdom, om den svenske stofmøn-
sterhistorie, om kvinders hverdag 
og emigrationen til Amerika. Bogen 
indeholder ligeledes afsnit skrevet 
af Åsa Wettres mand, Håkan Wettre, 
kunsthistorier og mangeårig muse-
umsinspektør ved Göteborgs Konst-
museum. Her skriver han om quilts 
i Amerika, ligesom han diskuterer 
spørgsmålet, om det at sy patch-
worktæpper er kunst.

Det er tydeligt, at forfatteren for-
tæller om et emne, der er hendes 
livs passion, og det er en sympatisk 
bog med et inderligt og lavmælt to-
neleje, der må gribe enhver, som læ-
ser den. Man behøver ikke at væ-
re “på stoffer” for at blive grebet af 
den.

Lis Slottved
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Boganmeldelser:

• Dansk på mode! – fortællinger om 
design, identitet og historie i og om-
kring dansk modeindustri. Marie 
Riegels Melchior. Museum Tuscu-
lanum 2013. 286 sider, illustreret 
(nogle i farver). isbn 978 87 635 3044 
6. Pris 348 kr.

Emnet dansk mode forekommer 
meget uoverskueligt og diffust, og 
det kan synes uoverkommeligt at 
karakterisere det. Det er heller ikke 
Marie Riegels Melchiors mål, da hun 
bedre end de fleste ser kompleksite-
ten, eftersom hun har arbejdet med 
emnet i årevis, men hun indkredser 
forskellige måder at opfatte det på.

I indledningen redegør hun for 
sit teoretiske og metodiske ud-
gangspunkt for den praksisbaserede 
modeforskning og forklarer, hvor-

dan hun forholder sig til fænomenet 
dansk modes tilblivelse og især for-
skellige versioner i både tid og rum. 
Dette kan forekomme meget aka-
demisk, men giver god mening, når 
man under læsningen vil forstå op-
bygning og tilgang til begrebet.

I 2009 forsvarede hun sin ph.d. 
afhandling Dansk på mode! En un-
dersøgelse af design, identitet og 
historie i dansk modeindustri og i 
2011 bidrog hun til antologien Snit 
udgivet af Museum Tusculanum. I 
forhold til disse er bogen flottere til-
rettelagt, bedre illustreret og mere 
læsevenlig. 

Den historiske oversigt starter 
med 1950-ernes udvikling fra hjem-
memarkedsindustri til eksporter-

Endnu i 1983 brugte man sloganer af ar-
ten “køb dansk” - her i tidsskriftet Textil.

 Foto: ukendt.

Mandemoden er ofte det, der vækker mest 
opsigt i modeugen. Her Henrik Vibskovs ef-
terår/vinter kollektion 2008. 

Foto: Carsten Snebjerg.
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hverv, og man ser hvordan 1960-er-
nes dyrkning af ungdomskulturen 
skaber et marked for industrielt 
fremstillet tøj til denne aldersgrup-
pe. Designere som Mugge Kølpin, 
Bent Visti, Søs og Ib Drasbæk, Mar-
git Brandt og Lennart Raaholt hu-
skes stadig. Fra 1990-erne tager det 
fart med modemesser, flagskibsfor-
retninger, magasiner og modebøger 
samt en mere selvstændig opfattelse 
af dansk mode.

2005 betegner et vendepunkt, 
idet modeindustrien bliver politise-
ret og får tilført millioner af kroner 
med det formål at løfte København 
op til det femte globale modecenter; 
modebranchen bliver fremhævet for 
potentialet til at omstille dansk er-
hvervsliv til en vidensbaseret øko-
nomi og synliggøre Danmark. Ordet 
“verdensklasse” fremføres naturlig-
vis også.

Siden er flosklerne nedtonet no-
get, men modeindustrien er dog en 

succeshistorie, hvis samlede omsæt-
ning og eksport er steget støt gen-
nem den sidste halve snes år.

At dette er lykkedes ved hårdt 
arbejde og en koordineret indsats, 
forstår man ved læsningen af denne 
grundige gennemgang. Man kom-
mer endda helt ind i designstudiet 
hos Mads Nørgaard Copenhagen, 
og får et godt indtryk af modeindu-
striens hverdagspraksis.

Noter, kilder, oversigter over mo-
de- og designpriser, uddannelses-
institutioner, organisationer, messer 
m.m. samt litteraturliste og navne- 
og stikordsregister afslutter bogen.

Marie Riegels Melchior er involveret 
i planerne om et dansk modemuse-
um på linje med de berømte i Pa-
ris, Antwerpen og London, og vi ser 
frem til, at de en dag kan realiseres.

Lone de Hemmer Egeberg

• Trådens gang i billedvæv = The 
thread’s course in tapestry – Mette 
Lise Rössing. Bidrag af Ullrich Rös-
sing, Karl Ravn, Karen Finch m.fl. 
Eget forlag, 2013. 140 sider, illustre-
ret, nogle i farver. Parallelle tekster 
på dansk og engelsk. Med litteratur-
henvisninger. isbn 978-87-995744-1-
4. Bogen koster 295 kr. plus forsen-
delse og kan bestilles hos Mona Li-
se Martinussen på email ribevaev@
post6.tele.dk eller tlf. 75 42 35 46. 

Bogen er i A4 tværformat med spi-
ralryg og ligner et arbejdshefte. Det 
viser sig, at der snarere er tale om 
en teoribog for billedvævere, og at 
formatet er velegnet til store, over-

skuelige tegninger af bindinger, bil-
ledvævningsteknikker, kantninger 
og afslutninger. Denne første del 
om teknik er bogens hovedafsnit og 
er en grundig og systematisk gen-
nemgang. Det mærkes, at Mette Li-
se Rössing har vævet og undervist i 
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mange år og her bringer resultatet af 
et helt livs erfaring.

Andet afsnit beskriver og illustre-
rer en række beslægtede teknikker 
fra ti områder i verden, som forfatte-
ren har studeret på sine mange rej-
ser og her giver et destillat af. Norsk 
billedvæv og da især Baldisholfrag-
mentet fra ca. 1250 står hendes hjer-
te nær, og den særlige ”hakketek-
nik” beskrives. De nordamerikanske 
Navajoindianeres sadeltæpper med 
snoet islæt giver mulighed for man-
ge fascinerende mønstervariationer 
og er meget slidstærke. En lignen-
de teknik har været anvendt i Eti-
opien og andre steder i verden og 
er måske udsprunget af kurveflet-
ning. Koptisk teknik med skrålinjer 
illustreres tydeligt – især teknikken 
”flyvende nål”, der giver en særlig 

mulighed for udsmykning i figurteg-
ning og kanter og derfor også bru-
ges i moderne vævning. Det er det 
store spænd over tid og sted med 
mange illustrationer og henvisnin-
ger til yderligere studier, der giver 
bogen udsyn og dybde.

Til slut gengives fine eksempler 
på egne værker, som er inspireret af 
de mange forskellige teknikker og 
raffinementer.

Bogen henvender sig naturligvis 
først og fremmest til vævere, men i 
videre forstand til alle, der kan være 
i tvivl om teknikkerne og derfor og-
så museumsfolk.

Lone de Hemmer Egeberg

Side 118 med eksempler på anvendelse af kopternes teknik “flyvende nål”.
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Jeg har ledt i mine bøger efter, hvad der er skrevet: Om brændenælder 

“Vareleksikon” af Karl Meyer:
Nælde, Urtica ceae, er en plantefa-
milie, der omfatter en stor mængde 
arter, af hvilke den bedst kendte 
er den overalt i Europa udbredte 
Brændenælde, Urtica urens og den 
ligeledes i Europa, Nordasien og 
Nordamerika udbredte Hedenælde, 
Urtica dioica. Denne bliver ca. 1 m 
høj, har æghjerteformede, tilspidse-
de, takkede, matgrønne blade.

Før bomulden blev indført til 
Europa, blev Hedenælden benyttet 
til udvinding af stænglens basttaver, 
af hvilke man fremstillede garn, der 
vævet til stof gik under navnet net-
teldug.

Nælden høstes og befris for stil-
ke og blade ved kæmning og for-
arbejdedes derefter til spindetaver. 
Taven er 4 - 55 mm lang, 20 - 70 my 
bred. Nældens spindetaver er bløde 
og med en smuk silkeagtig glans. 
På grund af sit ringe udbytte på 6 - 7 
procent af stængelens tørvægt er 
spindetaven kostbar. Også af andre 
planter i nældefamilien kan der ud-
vindes fine spindetaver.

I “Danmarks vilde planter”:
Stor nælde: Urtica dioéca eller bræn-
denælde er velkendt af alle. Arten 
hører til de såkaldte ”nitrat planter”, 
der kun kan trives, hvor der er ri-
geligt med nitrat i jordbunden. Den 
hører til den oprindelige flora her 
i landet. Arten vokser i ikke alt for 
skyggefulde skove på blød og fug-
tig, næringsrig muldbund, f.eks. i 
askeskove. Her leverer jordbundens 
mikroorganismer de nitrater, som er 
nødvendige for artens trivsel.

I middelalderen anvendte man 
nældefibre i ret stor udstrækning. 
Man vævede netteldug.

Birthe Karin Fischer har i TENEN 
4/1 skrevet om hvordan man om-
kring år 1800 forsøger at fremstille 
nældefibre – det ser ud til at man da 
har glemt, hvordan det skal gøres.

Bent Bille skriver i TENEN 20/2 
om fund af nældefibre fra omkring 
500 f.Kr.

Elisabeth Munksgaard skriver i 
Oltidsdragter om gravfund af næl-
detøj fra yngre bronzealder i Vold-
tofte på Fyn.

I H C Andersens eventyr om De 
Vilde Svaner frelser prinsesse Elisa 
sine troldomsramte elleve brødre fra 
en svaneham ved at strikke brænde-
nælder fra kirkegården sammen til 
elleve panserskjorter, som hun ka-
ster over svanerne.

Det er meget fascinerende at noget 
så ubehageligt som brændenælder 
kan blive til det dejligste stof. Jeg har 
i overstadige øjeblikke følt stor lyst 
til at høste en stor eng med brænde-
nælder.

Annet Laursen Skjelsager 
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Bagsiden: Olaus Magnus

Til venstre sidder en kvinde på en bænk med rygstød. 
Hun væver på en opretstående væv, hvor trenden er lod-
ret udspændt mellem to vandrette bomme. Med venstre 
hånd løfter hun væveskellet og med den højre fører hun 
skytten med islæt-garnet.

Midt i billedet hænger en færdigvævet stofbane med 
striber på tværs. Den ser ud til at være udført med brug 
af teknikken oppluk.

Scenen til højre viser et værksted, hvor der males på 
tekstil. Mester sidder på en trebenet skammel og maler 
en grotesk figur på en stofbane. Ved siden af står sven-
den og river farve på en stenplade. På hylden ses en fir-
kantet og en rund æske med en konisk kolbe imellem. 
Under hylden hænger en passer, et vinkeljern og en op-
mærkningsstift. Forrest er en morter på en lav skam-
mel.

Kilde: Olaus Magnus - Historie om de nordiske folk, 13. bog, ka-
pitel 48. Rom 1555 - Med kommentarer af John Granlund 1951.

Oversættelsen af Granlunds billedkommentar kommentar er ved Frits Lilbæk 


