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KUNSTHANDVtERK 
VED BIRTHE LINDBERG 

Hun 

�-

vrevet 

sin verden 
Nordisk mytologi, naturindtryk og 

personlige oplevelser i et liv med 
mange rejser danner udgangspunkt 
for den 37-arige dansk-amerikanske 
vrever Inge N0rgaards arbejde med 
billedtrepper. Disse pavirkninger gi
ver hun videre i sin vrevning pa en 
forstaelig og udtryksfuld made, sa 
gobelinernes billedsprog har•noget at 
s_ige et vreveinteresseret publikum 
bade i Inge N 0rgaards f0deland og 
hendes nye hjemland, USA. 

Det mrerker hun i 0jeblikket pa to 
mader. Dels pa en udstilling med 
k-vindelige kunstnere fra staten
Washington, vist i den amerikanske
hovedstad Washington DC pa Natio
nal Museum of Women in the Arts.
Dels ved foredrag pa danske h0jsko
ler, hvor hun viser en billedserie om
sine trepper og•fortreller om sine op
levelser.

Hovedkvarte1· ved Moss� 
I hjemmet i den gamle, historiske 

by Port Townsend i Washington-sta
tens nordvestlige del venter Inge 
N 0rgaards mand, Charles Haniford, 
og deres syv-arige s0n, mens hun har 
opslaet seks ugers hovedkvarter hos 
forreldrene Ellen og Knud Jensen ved 
Moss0. Her modtager hun bestillinger 
pa foredrag, men allerede for afrejsen 
fra USA var en cl,el opgaver aftalt. 

- -rl0j,§}{6Ien ,hl'!(:ha�. afi0ren1I'Fbe
tycliiing for Inge N01·gaard. Efter ud-

dannelse som skiltemaler kom bun pa 
Askov og blev strerkt optaget af Inge 
Bj0rns vreveundervisning. Bagefter 
lrerte hun mere hos den dygtige fyn
ske kunsthandvrerker Annette Hol
densen. Hun traf sin senere mand, da 
han - succesrig amerikansk forret
ningsmand - havde besluttet at lregge 
tilvrerelsen om og fik lyst til at srette 
en gammel bad i stand. Han kom til 
Skandinavien for at finde et passende 
fart0j. 

Rejsen satte spor 
Efter nogle ar i Svendborg, hvor 

han restaurerede bad, og hun vreve
de, drog de ud i verden. Den lange 
rejse satte spar i Inge N0rgaards 
vrevninger. Et af hendes billedtrepper 
viser en situation i en havn i Portu
gal, hvor baden under en voldsom 
storm var ved at blive slaet i stykker 
mod molen. Og da baden uhjrelpeligt 
forliste ved · de vestindiske 0er, slog 
parret sig ned her i tre ar. Naturen og 
livet pa disse 0er afspejlede sig ogsa i 
vrevearbejdet, og Inge N0rgaard ud
stillede flere gange i :vestindiske gal
lerier m.v., inden turen gik til USA. 

Inge N0rgaard er eneste billedvre
ver pa udstillingen i Washington DC. 
A.rbejder af 15 kvindelige kunstnere 
blev udvalgt blandt 650 i staten 
Washington, hvor udstillingen senere 

�slfai-pa-tw·ne. HtuRidstiller-et-ste-r 
treppe med titlen "Heimdal's ni m0d'-

Da Inge N0rgaards og Charles Hanifords bad var ved at blive slaet i stykker i en
portugisisk havn, so. hun lokale beboere stci parat til at afvrerge katastrofen - og
gengav senere oplevelsen pci sin vrev. Billedet hedder "Belgen" 
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Vreveren Inge N0rgaard 
hjemme pa bes0g hos for
reldrene ved Moss0 - med
afstikkere til h0jskoler, 
hvor hun viser billeder og 
holder foredrag 

re". Det bar lige som treppet "Balders 
dr0mme", som hun har med til Dari
mark, samt en lang n:ek:ke andre 
vrevninger, hentet emnet i den nordi
ske mytologi, hvis skikkelser Inge 
N0rgaard er fortrolig med efter man
ge a.rs interesse. 

R�dder i mytologien 
»Vi har jo vore r0dder i mytologi

en,« siger Inge N0rgaard. »Hvis man 
virkelig vil forsta folk, skal man til
bage til de myter, som de i sin tid 
skabte for at forklare, hvad de ikke 
kendte og ikke forstod. De brugte 
myter og symboler for at forsta, hvad 
der skete omkring dem. Trenk f.eks. 
pa Thor og tordenvejret. Nar vi 
dr0mmer, bruger vi i underbevidst
heden ofte symboler, eventyrskikkel
ser osv., og derfor kan mytologien 
hjrelpe os til at forsta mere af vore 
dr0mme - og dermed lrere os at leve 
livet.« 

Inge N 0rgaard har fundet ligheds
punkter mellem nordisk mytologi og 
mytologien andre steder i verden, f. 
eks. gar de tre namer og livets trre 
igen pa forskellig vis. Hjemme i Port 
Townsend lreser Inge N0rgaard en 
masse b0ger om mytologiske emner, 
men inspireres ogsa af hverdagsople
velser, at se en fugl i bevregelse, nogle 
b0lgetoppe, enrrekke trreer osv. 

_ Landskabet er meget lig det skan
dinaviske, »Det er sa heldigt, at der 
kan gro mange af de planter, vi har 
herhjemme. Jeg bruger handspundne 
garner og farver selv med plantefar
ver. Kun pa den made kan jeg opna 
de rigtige, bl0de farver, som passer til 
mine emner.« 

Inge N0rgaard med et af sine nyeste, mytologiske billedtrepper, en dramatisk udlregning af "Bal- Fugle er et af Inge N0rgaards foretrukne naturmotiver
ders dr0mme". Hun anvender isrer uld og h0r 
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