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Agnete og Havmanden

Amagergarn på uld
broderi
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Kunstner eller hvad?
Over tag og spir… og endnu længere ud

Drømmer du om at blive kunstner?  
Har du lyst at sætte tiden i stå og bare være kreativ?

Så læs her, men vær på vagt.
Det ubevidste forstår ikke spøg.

Man skal passe på, hvad man ønsker sig, det kan 
nemlig ske, at man får det…
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Spørgsmål:
Hvis man giver sig i kast med en umulig opgave, er 
det så bedst, at man ved, den er umulig lige fra be-
gyndelsen, eller skal man hellere bare begynde og 
arbejde sig langsomt frem mod afgrunden?
Jeg tror godt, jeg var klar over, at det, jeg ønskede at 
bruge mit liv på, var uden for min rækkevidde, men 
jeg ville så gerne, og min trang til at give udtryk for alt 
det, der kogte og boblede inde i mig, var slet ikke til at 
bremse.
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Fra jeg kunne holde på en blyant eller et stykke far-
vekridt, har jeg tegnet og malet, og det gør jeg stadig. 
Da jeg skulle vælge erhverv, blev valget betinget af 
de forliggende muligheder. Gedved Seminarium lå 3 
km fra mit hjem, så jeg blev lærer. Men selv ville jeg 
have været kunstner.
Det kunne jeg så blive i min fritid, sagde man. Jeg 
blev altså fritidskunstner og fik aldrig nogen form for 
kunstnerisk uddannelse.
Jeg arbejdede derefter som billedvæver, forfatter eller 
maler og tegner samtidig med, at jeg underviste børn, 
unge eller voksne i de mange forskellige fag, som jeg 
gennem livet har beskæftiget mig med. 
Først, da jeg blev pensioneret, fik jeg den ultimative 
frihed til at arbejde med det, jeg brænder for fra mor-
gen til aften, og det har jeg gjort i et hæsblæsende 
tempo lige siden august 2003.
Hellehave den 1. april 2012
Ragnhild Bach Ølgaard 
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Om at arbejde som kunstner uden at 
være det

I begyndelsen var det nok at sy og strikke, føde børn, 
indrette hjem, holde fester, dyrke have, besøge foræl-
dre, skrive sange, tegne broderimønstre, sy korssting, 
dække smukke borde, male akvarel, opdrage tre 
kreative børn, undervise og lave sine egne opgaver til 
eleverne i skolen og hele tiden læse et hav af bøger. 
Det gik rigtig godt, indtil jeg havde opgivet mit skole-
arbejde for anden gang for at blive hjemmegående 
landhusmor, og selv troede, at jeg aldrig mere ville 
komme til at undervise. Det gik faktisk godt, lige til jeg 
fyldte 40. Det gjorde jeg den 11. august 1976.

Uro
Der kom nu en frustrerende tid, hvor jeg ikke var til-
freds med noget som helst. Glæden og optimismen 
havde forladt mig, og jeg ledte desperat for at finde 
begge dele igen.
Jeg fandt et udklip i en avis, hvor et menneske skrev: 
“Hvis man først er mærket af den store ensomhed, så 
er man nødt til at gå ud og lede efter det, man mang-
ler.”
Her var noget, jeg forstod. Det gik langsomt op for 
mig, at jeg blev nødt til at gøre noget ved mit liv.
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Jeg, der tilsyneladende allerede havde fået alt, mang-
lede i virkeligheden den ene halvdel. 

Agnete på Højelandsbro

Jeg besluttede i mit stille sind, at jeg ville begynde på 
noget helt nyt. Jeg ville være kunstner. Nu skulle det 
være. Mit liv skulle lægges om, men jeg ville gøre det 
forsigtigt. Jeg ville ikke ødelægge noget af det, jeg al-
lerede havde, og som jeg satte meget stor pris på. 

Ændringen skulle kun ske for mig, den måtte ikke 
genere eller berøre mit liv sammen med min familie. 
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Derfor skulle jeg finde et projekt, som kunne udføres 
fra min hjemlige base gården, Hellehave, i den mikro-
skopiske landsby, Skræ, midt på den jyske højderyg.
Den opgave ville blive krævende, det vidste jeg, så 
jeg gik i tænkeboks med mig selv.
Jeg har altid levet i to verdener, den ydre sammen 
med alle andre og så den anden verden, livet inde i 
mig selv, hvor jeg er alene med tanker, følelser, bille-
der, drømme og planer.
Jeg er ikke særlig god til at involvere andre i mit indre 
liv, det er så komplekst, at ingen anden person gider 
høre på mig i den tid, det ville tage at beskrive bare et 
hjørne af min “anden verden”.

Væven

Som 40 årig ved jeg alt om det, så jeg prøver ikke at 
finde en sparringspartner. Jeg begynder selv. I begyn-
delsen sker det noget famlende, men jeg har en idé 
om, at jeg gerne vil have en væv. Jeg har ikke nogen 
egentlig plan, jeg vil bare gerne sidde og væve. Vi har 
masser af plads i huset, og at finde et hjørne til en 
skaftevæv er ikke noget problem. Nu gælder det bare 
om at finde selve væven.
Det lykkes med en smule besvær. Jeg finder en brugt
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væv, men den er alligevel ikke til salg. Jeg tager skuf-
fet hjem. Den væv skulle have været min, jeg kunne 
mærke det ganske tydeligt. Kort tid senere får jeg den 
alligevel, da sælgeren skifter mening.

Her ses væven i den vævestue, som jeg senere får 
indrettet på loftet..

Banen er kridtet op, og uden at være klar over det be-
gynder jeg på mit livs største projekt.
Jeg begynder på samme tid at skrive dagbog. Jeg  
har behov for at holde fast i alle de tanker, der kører 
rundt i mit hoved. 
Min verden er travl, men der er brudstykker af tid til 
overs hele døgnet igennem, de er bare ikke sammen-
hængende. 
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Jeg synes rengøring, madlavning, vask og strygning 
er kedeligt at beskæftige sig med. Jeg mener faktisk, 
det er spild af tid. Min tid altså. Jeg vil meget hellere 
fordybe mig i en skabende proces, hvor jeg glemmer 
alt omkring mig og går på jagt i de kreative huler og 
gange, som jeg ved mindste anledning smutter ned i, 
hvis jeg ikke holder mig selv i meget stram snor.
Jeg havde malet med mellemrum gennem alle årene, 
men de mange afbrydelser passede ikke til malepro-
cessen. Jeg blev en rasende furie, som skældte og 
smældte på alt og alle, der kom i nærheden af mig, 
når jeg malede. Jeg kunne selv se, at det ikke var 
holdbart, så jeg pakkede mit malegrej langt væk. Der 
skete sådan set det samme, hver gang jeg fandt staf-
feliet frem, så jeg kendte resultatet på forhånd.
Jeg følte sult, jeg var en underernæret kunstner, jeg 
led af en farlig mangelsygdom. Hvad kunne jeg gøre?
Nu havde jeg den gamle, svenske skaftevæv. I be-
gyndelsen var meningen, at jeg skulle væve kjolestof. 
Jeg kunne allerede sætte væven op, det havde jeg 
lært ved at hjælpe min mor med hendes væv, så jeg 
kom hurtigt i gang. Jeg vævede en 5 - 6 meter blåt 
kjolestof, men selv om det var sjovt, var det alligevel 
en skuffelse. Det var alligevel ikke det. Jeg følte mig 
ikke tilfreds.
Jeg vidste godt, at jeg ikke måtte blive alt for vanske-
lig. Jeg havde givet 3.000 kr. for den væv, og det var 
jo bare en hobby, sagde de andre.
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Jeg følte mig såret og ramt helt ind i sjælen, for det 
var jo ikke en hobby, jeg var på jagt efter. Jeg ville 
noget mere, noget større, noget rigtigt. Mine ønsker 
fyldte mere og mere i mit indre, og fordi jeg ikke 
nævnte dem for nogen, blev de ved med at vokse og 
vokse.

På kursus

Tilfældet kom mig til hjælp, som det har gjort rigtig 
mange gange både før og siden.
En veninde lokkede mig med på et weekendkursus 
i plantefarvning og lidt senere til et andet i billed-
vævning. Det var plantefarvningen, der fangede mig 
mest. Billedvævningen blev tung og klodset, den tog 
oceaner af tid, og resultatet var langt fra pænt. Det 
gad jeg slet ikke.



   12

Copyright:  Ragnhild Bach Ølgaard, Forlaget Eventyrligvis

En dag i vinteren 1979 satte jeg mig alligevel af ren 
kedsomhed med en ramme og prøvede at væve et 
lille billedtæppe med mit eget plantefarvede garn. Jeg 
havde tegnet et billede af sorte fugle mellem gyldne 
og vinrøde blade. Garnet var tyndt, og det var et pro-
jekt, som ville komme til at tage lang tid.
Der skete noget, da jeg pludselig så det første gyldne 
blad vokse frem i hjørnet af mit billedtæppe. Det så 
helt anderledes ud, end det kluntede løg, jeg havde 
begået på mit weekendkursus. Her var nye mulighe-
der. Hvad nu, hvis jeg prøvede at væve noget større 
på skaftevæven?
Jeg klippede det vævede stof ned, viklede den lange 
bomuldstrend af og begyndte på det, der skulle blive 
min beskæftigelse de næste 10 år. Altså min kunstne-
riske beskæftigelse, min hobby og mit hemmelige liv. 
Samtidig arbejdede jeg med helt andre praktiske ting i 
den ydre verden.
Jeg kunne ikke male, hvis jeg blev afbrudt, men mær-
keligt nok kunne jeg væve. Det var som om, den uen-
deligt langsomme proces godt kunne tåle, at jeg gik 
til og fra. Det fungerede fint, at jeg sprang efter telefo-
nen, hentede børn eller lavede frokost indimellem de 
gyldne timer ved væven.
Nu fik afbrydelserne ikke mit temperament i kog.
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Planen

I slutningen af maj 1980 skriver jeg i dagbogen om en 
strålende ide, jeg har fået. Det er den spæde begyn-
delse til mit største projekt. Mine billedtæpper. Planen 
er at væve store tæpper med motiver fra H. C. An-
dersens eventyr. Ikke for sjov, men for at sælge dem 
rundt i hele verden.
Det første tæppe skal forestille den lille havfrue. 120 x 
180 cm, det er stort som en dør.
Jeg har jo mit weekend kursus, så jeg er sikker på, 
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at det nok skal lykkes. Hvis bare man vil tilstrækkeligt 
meget, kan man. 
Og jeg vil.

Jeg vævede to mindre tæpper for at prøve, om jeg 
overhovedet kunne væve billedvævning på den gam-
le skaftevæv. Det første var inspireret af Konen med 
æggene, og det næste forestillede en barnedåb. Vi 
byggede i den periode stuehuset om, så jeg sad i et 
hjørne af min mands ufærdige kontor. Garnet var alt 
for tykt, og min evne til at holde kanterne lige var ikke 
udviklet endnu.
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Begyndelsen
Jeg købte en tyk rulle brunt indpakningspapir i 120 
cm bredde, og på det papir kom jeg til at tegne næ-
sten alle de tæpper, jeg har vævet. Tallet er i dag 61 
stykker.
Jeg elsker H.C. Andersens eventyr og har fået dem 
læst højt af min mor. Den lille havfrue er mit yndlings-
eventyr. Derfor skulle det tæppe være mit flagskib.
Jeg tegnede, lagde farver på med kridt, plantefarvede 
en stor portion garn, satte væven op med en stærk, 
grå trend, og endelig kunne arbejdet begynde.
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Den lille Havfrue

Her har jeg vævet det første stykke af min drøm.
Jeg husker tydeligt, hvordan jeg følte, at jeg nu tog et 
stort skridt ud i noget både ukendt og farligt.
Mine to første tæpper var tegnet på løst karton, som 
jeg limede sammen. Det var vældig upraktisk, og det 
blev meget bedre, da jeg fandt på at bruge det brune 
indpakningspapir. 
Men jeg havde jo læst, at man satte ”kartoner” bag 
gobelinvævning, så det troede jeg, at jeg også skulle 
gøre. Man bliver hele tiden klogere.
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Jeg er selvlært væver, så det var et voveligt forsøg, 
og man kan også godt se på tæppet, at alt ikke blev 
helt perfekt. Billedets udformning, vævningens kvalitet 
og trendens spænding var absolut et begynderarbej-
de. Men jeg var helt høj af eufori over endelig at have 
sat mit mål, og nu arbejdede jeg på at nå det hver 
eneste ledigt minut, så derfor var min kritiske sans 
ikke rigtig vågnet til live. 
Jeg havde gjort mig vældig mange tanker om, hvor-
dan jeg ville beskrive havfruen. Jeg valgte et drama-
tisk sted, som gjorde stort indtryk på mig, da jeg som 
barn fik læst historien højt af min mor.
Stedet, hvor havfruen har besluttet sig for at ændre 
sin skæbne, der hvor hun går til Havheksen for at få 
den giftige drik, som skal splitte hendes fiskehale og 
give hende to ben i stedet, tiltalte mig. Øjeblikket før 
hun brænder alle sine broer, møder hun de store hav-
slanger, som prøver at spærre vejen til Havheksens 
hus for hende. Hun er skræmt, men fast besluttet 
på at gå videre. Det var sådan, jeg selv følte mig til 
mode, da jeg vævede mit første store billedtæppe.

Svær begyndelse

Min gamle skaftevæv var ikke det bedste redskab, 
man kunne væve billedtæpper på. Tæppet forsvandt 
ind under væven og blev rullet om en bom, der sad 

lige foran væverens knæ. 
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Hvis man lagde sig på gulvet og kiggede ind under 
væven, kunne man se et stykke af det vævede tæppe 
derfra, men det var svært at få et ordentligt overblik. 

Derfor anede jeg ikke, hvordan vævningen så ud, den 
dag jeg tog tæppet af væven, og jeg fik selvfølgelig et 
chok.
Jeg var rystet, fortvivlet og rasende, da jeg bredte mit 
første tæppe ud på gulvet. Det bulede og bølgede og 
lignede ikke mit drømmesyn den mindste smule. Ved 
at ringe til et kunstmuseum fik jeg opklaret, at man 
skal spænde et vævet tæppe ud, gøre det pjaskvådt 
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og lægge våde lagner over det, klappe mere vand 
ned i vævningen og til sidst lade det tørre en uges tid. 
Det gjorde jeg, og så hjalp det. Vævningen blev glat, 
og da tæppet til sidst blev hængt op med et koste-
skaft gennem de vævede stropper og anbragt på en 
hvid væg, var jeg ikke længere så ked af det.
Min havfrue kunne gå an. Farverne var slørede og en 
anelse støvede, men det skyldtes, at alt mit garn var 
plantefarvet, og det var efter min mening en fordel. 

Her er jeg halvt oppe på det næste tæppe.
Snedronningen sidder på væven, Amatøren har været 
heldig at få trenden til at sidde godt, og denne gang 
bliver kanten ikke skæv. 
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Snedronningen

Jeg var allerede færdig med planerne for det næste 
store tæppe. Jeg valgte eventyret, Snedronningen, og 
tegnede flere udkast og hele to færdige væveforlæg, 
før jeg begyndte. Nu skulle der ikke være nogen fejl i 
tegningen.
Denne gang valgte jeg et symmetrisk billede, hvor jeg 
mente, det ville blive lettere for mig at få den rette ba-
lance i motivet. Jeg tegnede en ramme i siderne, og 
så gjorde jeg mig virkelig umage med at få trenden, 
som er de tråde, der går på langs i væven, til at have 
fuldstændig samme spænding hele vejen. Jeg brugte 
stadig mit hjemmefarvede garn og tilføjede en masse 
tynde metaltråde i sølv for at få sneen til at virke knit-
rende kold.
Jeg lod stiliserede tulipaner vokse op af brune løg i 
bunden af tæppet, som en slags løfte om, at sneen 
og kulden ville blive overvundet til sidst, og lod tæppet 
ende langt ude i det iskolde univers, hvor Snedron-
ningen hørte til.
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Det tæppe blev mit gennembrud, ikke som kunstner, 
men som tæppesælger. 
Jeg ønskede at tjene penge. Jeg ville bevise for mig 
selv og verden, at jeg kunne skifte mit borgerlige er-
hverv som lærer ud med en tilværelse, hvor jeg ude-
lukkende beskæftigede mig med det, jeg brændte for 
og havde lyst til. Jeg er et menneske, som er afhæn-
gig af at arbejde med noget, som opsluger mig og får 
mig til at glemme tid og sted. 
Det er naturligvis en stor luksus, men min trang til at 
arbejde i flow er så stærk, at jeg ikke kan tænke mig 
nogen anden livsform. Jeg gik efter arbejdsglæden 
ikke efter mange penge, bare lige nok til, at jeg kunne 
følge mine lyster og ikke behøvede et “rigtigt” arbejde.
Den drøm blev ikke opfyldt, før jeg blev pensioneret, 
men mit liv kom til at forme sig efter drømmen, så at 
sige sno sig rundt om den, og hele vejen levede jeg 
i mine to verdener, den jeg delte med andre og den, 
der var helt min egen.
Jeg tilhører den generation af kvinder, som var mel-
lem de første, der fik mulighed for at uddanne sig. 
Jeg kom som den eneste fra min klasse til en skole i 
den nærliggende by, hvor jeg tog realeksamen. 21 år 
gammel var jeg færdig som lærer og klar til at begyn-
de at tjene mine egne penge.
Jeg var god til mit arbejde, jeg holdt af børn, jeg kun-
ne lide at undervise, alt var fint og godt, og alligevel 
var det ikke nok.




