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LoveMePleaseaf Kit Kjølhede Laursen

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst 
broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails 
Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. 
Kit har gjort det digitale analogt. Det hurtige er blevet 
langsomt. Spam mailens lokkende sprog om køb og 
consume er blevet til smukke visdomsord som på næsten 
taoistisk vis indbyder til fordybelse.«
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Intet udsagn står alene. Alt sagt eller skre-
vet optræder i en sammenhæng, hvor det 
almindeligvis formodes at give mening. I 
det øjeblik man ændrer ved konteksten 
og begynder at jonglere rundt med enkelt 
ord og sætninger uden for deres egen for-
nuftsbase, så sker der noget. De begynder 
at skabe sig. Skabe sig og nye verdener, og 
dermed spejle den gamle og så velkendte.

Man kender det fra avisen, hvor der af og 
til bliver byttet om teksterne til to forskel-
lige billeder. Det kan virke højst over-
raskende og for kortere eller længere tid 
få en til at spekulere over sammenhænge, 
man ellers ikke havde fundet det nødigt 
at tilkaste spekulationer.

I begyndelsen var ordet, og ordet var… rigtig interessant.
af Bjørn Ignatius Øckenholt

Når Kit Kjølhede Laursen indsætter inter-
nets-ukrudt i højstemt ramme – og oven 
i købet i en, hvor tid, møje og andre gode 
konservative dyder vægtes, så maner det 
til eftertænksomhed og muligvis smil på 
læbe for den kække. Man kan se det som 
tant og fjas eller samfundsomstyrtende 
provokation, men begge dele bliver for 
beskuerens egen regning. Kit Kjølhede 
Laursen er ingen barrikade-rytterske og ej 
heller en lurendrejer. Næ nej, dertil stik-
ker hendes kunstneriske interesse langt 
dybere. Derimod er hun konceptualist og 
en munter formalist tillige.
 
Der er ikke meget, der ikke kan forundre, 
hvis man tænker over det, og hvorfor 
skulle man ikke det, når man nu har fået 
tankens kraft?
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Mange vil huske, at der i deres bedste-
forældres hjem hang et broderet skriftsted 
med et ord fra bibelen, som for eksempel 
”Alt af nåde”, ”Herren er min hyrde” eller 
”Gud er kærlighed”. Sentenserne var bro-
deret på mørk baggrund med bogstaver 
i gylden tråd. Fra 1880’erne og langt op 
i 1900-tallet kunne man i mange hjem 
finde disse fine, broderede pyntestykker 
ophængt i stue og soveværelse. De fine 
broderede pyntestykker med citater fra 
Bibelen eller salmebogen var særligt 

Broderede skriftsteder og broderet spam
Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum

udbredte i indremissionske kredse, men 
fandtes også i grundtvigske samt i al-
mindeligt kirkelige hjem, og broderierne 
skal ses i sammenhæng med 1800-tallets 
åndelige vækkelser. Et broderet skriftsted 
over døren var et tydeligt og let aflæseligt 
signal om hjemmets åndelige ståsted. 
 
At brodere til hjemmet var en kvindelig 
syssel. Piger blev undervist i broderi i 
skolen, og mange fik videreuddannelse 
i håndarbejde på højskolerne, hvor 
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man også har opdaget og udvekslet nye 
mønstre og teknikker. Mønstre på de 
snirklede bogstaver samt fortrykte tekster 
kunne også købes i broderiforretninger. 
Broderierne vidner om stor teknisk dyg-
tighed; det var svært at få stingene til at 
ligge rigtigt og vanskeligt at sy i filt, uden 
at stoffet trak sig sammen. Der blev lagt 
stor omhu og sikkert også megen from 
inderlighed i de broderede sentenser. 

I løbet af 1900-tallet gik de religiøse 
broderier efterhånden af mode, og nu 
møder man dem hyppigere på loppe-
markeder end i private hjem. I dag 
signalerer plakater og kunst på væggene 
om beboernes kulturelle ståsted, mens 
religiøse billeder som regel kun findes 
i hjem, hvor religionen spiller en særlig 
fremtrædende rolle. 

Udstillingen LoveMePlease genopliver 
på sin vis traditionen med de gamle bro-
derede skriftsteder, men gør dem samtidigt 
højst nutidige: Kit Kjølhede Laursen har 

ladet sig inspirere af udtrykket i de gamle 
broderede skriftsteder til at sy en række 
moderne broderier. Umiddelbart ligner 
de nye broderier fuldstændigt de gamle 
– kunstfærdige bogstaver sirligt broderet 
med gylden tråd på sort stof – men et 
nærmere eftersyn byder på en overraskelse. 
Teksterne rummer nemlig ikke, som ved 
de traditionelle broderier, et religiøst bud-
skab, men derimod udvalgte overskrifter 
fra e-mail spam, som kunstneren selv 
har modtaget. En kombination, der med 
tekster som ’Enjoy it’, ’LoveMePlease’ 
og ’Urgent reply’, undersøger såvel sit 
traditionstunge broderede ophav som 
nutidens kommunikationshastighed og 
informationsoverflod. 

Lemvig Museums faste samling rummer 
flere af de gamle religiøse broderier. 
Museet havde i 2008 en særudstilling 
med broderede bibelske skriftsteder, og 
i relation hertil vises de broderede spam-
tekster og udstillingen LoveMePlease i 
sommeren 2010. Udstillingen er blevet 
til i samarbejde med kunstneren. 
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Alle broderier er fladsyning 

DMC mouliné nr. 783 

på sort 100% bomuld
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Født 19�9 i Lemvig
Uddannet Cand.Merc.Int. i Udenrigshandel på Handelshøjskolen i Århus
Videreuddannet på Bjørn Ignatius Øckenholt Frederiksbergske Billedkunstskole
Medstifter og medlem af kunstnernetværket Udgangspunkt
Medlem af atelierfællesskabet PRAG �1
Medlem af skolerådet på Bjørn Ignatius Øckenholts Billedkunstskole
Bestyrelsesmedlem i Udenrigsministeriets Kunstforening
Medforfatter til dialogbogen ’Der hvor alting kommer fra’ 
Står bag tegneseriestriben ’P, Ernie & Enzo’
Bor og arbejder i København 

Kit arbejder med akryl, tusch, fotografi, ord, konceptkunst, tegneserier, vingummibamser, 
is, badges og broderi – og på at udvide listen over, hvad hun arbejder med. 

Hun har over �0 udstillinger bag sig og har solgt til flere private samlinger.

www.kit-k.com

Kit Kjølhede Laursen 
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