
Er du vild med at brodere?  
Så vær med i det store 
broderi projekt ”Broderi 
og grænser”, som Grænse
foreningen Vejle Vesteregn, 
Give Egnens Museum og  
VejleMuseerne står bag i  
anledning af den udskudte 
fejring af 100året for  
Genforeningen. Alle inte
resserede inviteres til fire 
workshops i efteråret. Du 
kan også deltage i projektet  
hjemmefra.

Broderi og grænser 
– Genforeningen 2020



Grænser og  
national  
identitet før,  
nu og i  
fremtiden

Jane Ingerslev er uddannet 
tekstildesigner fra Designskolen 
Kolding og bachelor i Etnografi. 
Hun er lektor på VIA Design i 
Herning, hvor hun underviser i 
broderi, design og kulturfag og 
er kreativ iværksætter med det 
lille brand Outdated og kultur-
stedet Paulunet i Viborg, som 
hun driver sammen med sin 
samlever Lars Hamann. Jane 
har undervist i design og kreati-
ve fag i forskellige sammenhæn-
ge siden 2001. Hun har deltaget 
på censurerede markeder og ud-
stillinger i Danmark og Norden.

Kirsten RykindEriksen er 
etnolog, mag.art., forfatter, 
foredragsholder og tidligere 
museumsinspektør på Vejle-
Museerne. Hun er formand for 
Grænseforeningen Vejle Ve-
steregn og har i de seneste år 
arbejdet med projektet ”Kampen 
om broderierne 1850-1950”.  
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I 2020 fejrede vi 100-året for Sønderjyllands 
genforening med Danmark, hvilket er den nyere 
Danmarkshistories største begivenhed. Kampen 
for at få Sønderjylland tilbage fra Tyskland skabte 
grobund for et mere bevidst dansk design, som 
stadig er aktuelt. For 100 år siden brugte mange 
kvinder broderiet til at fortælle om deres nationale 
tilhørsforhold som et led i kampen for dansk sprog 
og kultur. F.eks. fortalte et broderet Dannebrogs-
flag på en pude eller en lysedug i udklipshedebo, 
der regnedes for en særlig dansk broderistil, at 
man hyldede danske værdier og sympatiserede 
med sønderjydernes kamp.

Broderi er andet og meget mere end mormor, 
sofapuder og klokkestrenge. I dag er broderi fri leg 
med nål og tråd i hånden. Broderi oplever et boom 
i modebilledet, og der er en fornyet interesse for 
håndværket. Du kan med sting brodere motiver, 
mønstre, ord og tanker. Med et broderi kan du for-
tælle noget om dig selv. Det er tankevækkende og 
fredeligt at brodere – og derfor er det atter blevet 
moderne at brodere midt i den nutidige globale 
malmstrøm og den restriktive coronatid. 

Projektet 
Tekstildesigner Jane Ingerslev definerer de kunst-
neriske rammer for projektet. Hun har udvalgt 
stoffer, farvepalet, garntyper og format, du som 
deltager må benytte for at sikre det samlede værks 
æstetiske udtryk. Det står dig frit for inden for  
disse rammer at udtrykke dig i forhold til det  
overordnede tema. 

Dugen
Du broderer således dit personlige bud på temaet: 
”Grænser og national identitet før, nu og i frem-
tiden” på et eller flere sekskantede 40 x 40 cm 
stykker stof. Hvad er grænser for dig? Hvad vil det 
sige at være dansk? Bryd egne grænser omkring 
det individuelle og det fælles. Dit broderi kan være 
både abstrakt og figurativt. Du kan brodere på de 
fælles broderiworkshop og hjemme.

Ved afslutning samler Jane Ingerslev de færdigbro-
derede sekskanter til et fælles originalt værk – en 
lang dug. Hver af de enkelte særegne sekskanters 
grænser støder op til hinanden og føjes sammen til 
en større enhed – dugen - der udstilles på et langt 
bord. Dugen er et stykke stof, der bruges til at dæk-
ke en bordplade, for at pynte og skåne bordpladen. 
Men den er andet og mere end det. En dug repræ-
senterer det at dække et bord. Den symboliserer at 
dele et måltid sammen, at samles, være sammen 
med nogen om noget. Fællesskab, som mange 
har savnet i tiden med coronarestriktionerne. De 
enkelte sekskanters og det samlede værks visuelle, 
indholdsmæssige og taktile, sansemæssige, kvali-
teter kan både ses og mærkes af museets gæster, 
der kan sætte sig ved bordet og evt. brodere for en 
stund, på den måde kan processen fortsætte. 



Oplæg og workshop på Give Egnens Museum  
og VejleMuseerne

Give Egnens Museum,  
Donneruplundvej 2, 7323 Give:

Torsdag den 26. august kl. 19-22
Oplæg ved Kirsten Rykind-Eriksen, om ”Grænse landet 
og den nationale kamp med synåle og kniplepinde 
1860-1930”. 
Kort introduktion til idéen og tankerne bag det fæl-
les broderiprojekt og værket ud fra temaet; ”Grænser 
og national identitet før, nu og i fremtiden” ved Jane 
Ingerslev. Herefter starter deltagerne op med projektet i 
en workshop. 
Kaffe/te og kage.

Torsdag den 9. september kl. 19-22
Oplæg ved Jane Ingerslev, om ”Opgør med broderi-
politiet – broderi i dag”. 
Workshop ved Jane Ingerslev, hvor deltagerne arbejder 
videre med deres broderi eller nye deltagere introduce-
res til projektet og sættes i gang. 
Kaffe/te og kage.

VejleMuseerne, Vejle Kunstmuseum,  
Flegborg 1618, 7100 Vejle:

Søndag den 26. september kl. 11-15
Oplæg ved Kirsten Rykind-Eriksen, om ”Det individu-
elle og det fælles –broderier til hver en lejlighed”.
Workshop ved Jane Ingerslev, hvor deltagerne arbejder 
videre med deres broderi eller nye deltagere introduce-
res til projektet og sættes i gang. 
Kaffe/te og kage.

Søndag den 3. oktober kl. 11-15
Oplæg ved Kirsten Rykind-Eriksen, om: ”Den syd-
slesvigske håndarbejdscentral 1957-2004”. 
Workshop ved Jane Ingerslev, hvor deltagerne arbejder 
videre med deres broderi eller nye deltagere introduce-
res til projektet og sættes i gang. 
Kaffe/te og kage

Deltagere
Alle kan deltage, der kræves ikke specielle forudsætning 
eller alder. Børn fra 10 år er velkomne sammen med en 
voksen. De enkelte sekskanter vil afspejle deltagernes 
varierende tekniske broderifærdigheder og måde at ud-
trykke sig på, hvilket giver den færdige dug et dynamisk 
design.

Tilmelding til Kirsten Rykind-Eriksen, mail:  
rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489,  
senest den 23. august 2021. 
50 kr. for medlemmer af Grænseforeningen,  
75 kr. for ikke-medlemmer.
Efter tilmelding fremsendes velkomst og  
broderivejledning til deltagerne

Indlevering
Det færdige broderi bedes afleveret senest den 31. okto-
ber 2021 på et af museerne. Det endelige værk udstilles 
i en periode på henholdsvis Give Egnens Museum og 
VejleMuseerne. 

Covid19
Vi tager naturligvis alle gældende forhåndsregler i 
forhold til Covid-19 meget alvorligt og overholder alle 
restriktioner med sprit, afstand, antal deltagere mm. 

Facebookgruppe 
Der er oprettet en Facebook-gruppe, ”Broderi og 
grænser”, hvor alle deltagere kan lade sig inspirere, dele 
tanker omkring projektet og billeder.

Med venlig hilsen
Kirsten Rykind-Eriksen
Grænseforeningen Vejle Vesteregn 
Web: rykind-eriksen.dk

og

Jane Ingerslev  
web: Paulunet.dk 
instagram: https://www.instagram.com/paulunet.dk/ 
Facebook: https://www.facebook.com/paulunet/ 


