
At tegne og male med tråden
– en del af Kreativ sommerhøjskole 2022

Vi tager udgangspunkt i malerier med genkendelige 
motiver med fokus på at få det særlige udtryk frem, 
som billedvævningen kan.

3.– 9. juli 2022

Billedvævning



Billedvævning kræver teknisk kunnen og materialeforståelse. Vi tager udgangspunkt i malerier med 
genkendelige motiver med fokus på at få det særlige udtryk frem, som billedvævningen kan. De 
naturalistiske malere fra begyndelsen af 1800-tallet gengav naturen romantisk og næsten fotografisk. 
De tegnede og malede ud fra et videnskabeligt perspektiv, hvor alt skulle kunne ses og forstås. Vores 
arbejdsmetode bliver ikke så detaljeret som hos naturalisterne, men stadig så det valgte motiv fremstår 
genkendeligt. Vi skal væve både to- og tredimensionelt.
Vi bruger malerens teorier og erfaringer med lys og skygge, linje og perspektiv, form og størrelser 
til at skabe et visuelt bedrag. Vi mennesker ser og oplever verden hver dag, men reflekterer ikke 
nødvendigvis over, hvordan det er, vi med øje og hjerne opfatter rumligheden. Den evne skal vi arbejde 
med. Vi vil endvidere arbejde med garnernes egenskaber - blødt, hårdt, blankt, mat – for garner kan 
med deres tekstur være med til at understrege et udtryk.

Vi vægter følgende: 
-   At få indsigt i, hvad det kræver af farver, former og størrelser i motivet for at et billede kan væves 

teknisk og håndværksmæssigt. 
-   At forstå teknikkerne og arbejde med dem, uden at de kommer til at dominere det endelige resultat.
-   At anvende det lærte til at skabe et billede med et personligt nærvær.

Underviseren vil have flere skitseoplæg med, der er lige til at gå til, og hvor der arbejdes med en simpel 
farveholdning: sort, hvid og grå og blandingerne imellem dem. 
Er du øvet billedvæver, og ønsker du at arbejde med et særligt motiv og i farver, så tag garner med, 
der matcher motivet – så prøver vi at løse udfordringen sammen. Vil du gerne arbejde i større skala, da 
medbring gerne egen væv og materialer (karton, garner til trend og islæt).
Har du særlige ønsker for motiv (også hvis du er nybegynder), skal du tage motivet med i digital form,  
og så prøver vi at gøre det vævemuligt ved lidt billedbehandling. 
Underviser vil medbringe væverammer, som man kan låne og arbejde på i løbet af ugen.

Tilmelding 
Pris: 5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse). 5.750 kr. på 
dobbeltværelse med bad. Tilmelding via vores hjemmeside: www.rhskole.dk (under KORTE KURSER). 

Materialeudgifter
Der skal regnes med en udgift på 150 kr., som afregnes med underviser.

Underviser
Gina Hedegaard Nielsen
Gina Hedegaard Nielsen er mesterlært væver og uddannet billedkunstner. Hun arbejder som tekstil- og 
billedkunstner på eget værksted og har mere end 35 års undervisningserfaring. Gina har været formand 
for Danske Kunsthåndværkere, aktiv i bestyrelsen ”Dansk Tekstillaug – væv, tryk og broderi” siden 1982 
og siden 1987 redaktør af bladet ”Rapporter – fra tekstilernes verden”. Medredaktør på den nyligt 
udgivne bog ”Tekstilkunst i Danmark 2008-2018”.

Medvirkende
• Anja Rykind-Eriksen, højskoleforstander, væver og mag.art. i kunsthistorie.

• Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi.

• Pia Dahl, foredragsholder, blokfløjtenist, organist, dirigent. Se mere på www.plus50.nu.

• Josephine Nielsen-Bergqvist, museumsinspektør ved Ribe Kunstmuseum, cand.mag.

• Mette Geil, cand.theol., frimenighedspræst i Rødding Frimenighed.

• Erik Lindsø, højskolelærer, forfatter og foredragsholder.

Kursusbeskrivelse
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Kursusprogram

3.
juli

Søndag den 3. juli
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: Introduktion til ugens forløb i 
værkstedet v/ Gina Hedegaard Nielsen.

4.
juli

Mandag den 4. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Fra kultur til arkitektur”.  
Skolevandring i morgenstunden  
v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted. 
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: ”Man kan ikke blive sur på den, 
man synger sammen med”. På glædesrejse i 
Højskolesangbogen med Pia Dahl.
Den 12. november 2020 udkom 19. udgave af 
Højskolesangbogen. I løbet af det første år solgte 
den 200.000 eksemplarer og røg ind som den 
mest solgte bog i 2021. Der er 151 nye sange 
med, bl.a. sange af ganske unge forfattere og 
komponister. Nogle af de nye er også gammel-
kendte sange, der ikke har været med før. Pia 
Dahl præsenterer en række af sangene. Og vi 
synger, så taget letter.

5.
juli

Tirsdag den 5. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Se, nu stiger solen”  
v/ Mette Geil.
Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor 
vi ser kirken og kirkens præst, Mette Geil, fortæl-
ler den gribende historie om præsteparret, der 
mistede to sønner under Første Verdenskrig. 
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: ”Marskens maler. Om Emil 
Nolde” v/ Josephine Nielsen-Bergqvist.
Nolde er født i det sælsomme, flade marskland 
med brusende storme og et uhyre himmelhvælv. 
Hans kunstneriske udtryk er mange. Han er kendt 
for sine blomsterbilleder, men også for sine stærkt 
religiøse billeder. Forskellige rejser, blandt andet 
til Ny Guinea, kan spores i hans kunst. Emil Nolde 
er en af de fremmeste ekspressionister, og han var 
en kort periode medlem af kunstnersammenslut-
ningen Die Brücke. En stor udstilling i Berlin 2019 
gjorde op med det entydige billede af Emil Nolde, 
som den forfulgte kunster, der af nazi-regimet fik 
maleforbud. Hvordan blev Emil Nolde forført af 
det nazistiske regime? Hvilke forbindelser havde 
han, og hvordan gav det sig udtryk? Hvordan skal 
vi i dag med denne nye viden forholde os til hans 
kunst?  
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Kl. 21.00: Fernisering for alle kursister.
Derefter ostebord og festhygge m.m.

9.
juli

Lørdag den 9. juli
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit.” Morgensang 
v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afsked og afrejse.

Alle dage er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12,
aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kreativ sommerhøjskole 2022 på Rødding 
Højskole har aktiviteter på fire værksteder:
1)  Billedvævning – et værkstedskursus. At tegne 

og male med tråden.
2)  Mønster på skaftevæv. Gamle og nye teknikker.
3)  Papirmarmorering – et værkstedskursus.   

Ebru- og suminagashi-marmoreringsteknikker. 
4)  Frit maskinbroderi – et værkstedskursus.  

Magiske naturbilleder.

Morgensang, foredrag og udflugt er fælles  
for de fire hold.

Kreativ sommerhøjskole 2022 forløber 
 sideløbende med to andre kurser:
• Livsglædens nødvendighed. Livsfilosofisk uge 

om den muntre alvor og det gode liv.
• Naturvandringer. Vadehavets vidunder og 

marskens mystik.

Kursusprogram

6.
juli

Onsdag den 6. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Morgenstund har guld i mund. 
Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 13.00-17.30: Vi tager bussen ud i det syd-
jyske med kaffe, gåtur og kulturelt indslag. 
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted med vejledning.

7.
juli

Torsdag den 7. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Denne morgens mulighed”.  
Morgensang v/ Pia Dahl.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted med vejledning.

8.
juli

Fredag den 8. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Tit er jeg glad…” Morgensang 
v/ Erik Lindsø.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Udstillingsæstetik  
v/ Gina Hedegaard Nielsen.
Kl. 19.00: Afslutningsmiddag.


