
Det gode fællesskab med det musikalske indhold 
Gennem to år mødtes 14 kvinder og den musikansvarlige bibliotekar på Københavns Hovedbibliotek for at lytte til 
kendt og ukendt musik og brodere pladecovers. 
Kvinderne kendte ikke hinanden på forhånd og de deltog af vidt forskellige grunde. Nogle for at lære ny musik at 
kende, andre for at stresse af gennem sytråd og nærvær og andre fordi den fælles interessere med tiden skab-
te nye venskaber. 
Brodøserne – som de nu kalder sig selv – har gennem de to års samvær skabt en række værker, der nu kan ses på 
RAGNAROCK i perioden 10. april – 16. juni 2019.  
 
 
Inge-Lise Kofod, 75 år 
”Min datter læste om syklubben og jeg var nem at lokke. Jeg nød selskabet med hende og de andre brodøser og 
hørte musik, som lå meget langt fra den, jeg lytter til i det daglige”. 
 
Laura Kofod, 41 år 
”Min mor og jeg havde lyst til at lave noget kreativt sammen. Hun er pensioneret og jeg arbejder meget, så det 
var en fin mulighed for os at ses, mens vi kunne høre LP’er og brodere med ee andre brodøser”. 
 
Lulu Marie Pedersen, 55 år 
”Jeg så et opslag på Facebook og inviterede to af mine gode venner med. Og så blev vi ved. Hver torsdag kl. 18-21 
på Hovedbiblioteket. Her mødte vi skønne mennesker, som alle var vilde med musik og gik meget til koncerter. 
Det viste sig at være et perfekt analogt pusterum”. 
 
Tina Holst, 39 år 
”Som metal-elskende brodøse var der ingen vej udenom end at deltage i en syklub baseret på god musik, broderi 
og ’helvede’”. 
 
Emilie Skeel, 33 år 
”Håndværks-nørderi mens man lytter til tråd… Hvad er federe?” 
 
Birgitte Ungar Thomsen, 47 år 
”Det var kombinationen af en lytte-klub, hvo jeg blev præsenteret for ny eller ukendt musik, og en kreativ syssel, 
hvor jeg kan koble fra den digitale hverdag, der trak!”. 
 
Kikki Mortensen, 44 år 
”Jeg er frisk på at prøve nye ting og ret musikinteresseret og synes at kombinationen af en analog lytte-klub og 
broderi lød sjov. Det har været interessant at blive ’udsat’ for forskellig musik, man måske ikke selv ville ha’ sat 
på, og så har det at brodere vist sig at være ret afstressende”. 
 
Signe Moe, 41 år 
Ivrig koncertgænger med baggrund som grafisk designer. Jeg elsker at bruge mine hænder og skabe nyt. Klub-
ben var et kreativt fællesskab, hvor jeg kunne dyrke min interesse for håndarbejde, min passion for musik og 
møde nye mennesker”. 
 
Annette Hansen, 38 år 
”Jeg startede med at sy korssting for nogle år siden, da jeg røg ind med en depression. Det har en beroligende 
effekt at bodere, man koncentrerer sig om noget, så tankemylderet stopper og man kan se et produkt, der kom-
mer ud af det. Siden da er jeg blevet bidt af at brodere. Jeg kan godt lide at kombinere den husmoderagtige 
hobby med makabre og tragiske motiver som torturofre, gadeprostituerede og børn i naturkatastrofer”. 
 
Sif Sneum, 19 år 
”Jeg har altid godt kunnet lide håndarbejde og derudover kan jeg godt lide musik. Det lød derfor fedt med en 
klub, hvor man kunne hygge sig analogt og også møde nogle vidt forskellige mennesker”. 
 
Rebekka Mie Bohm, 30 år 
”Jeg hørte om klubben igennem min daværende roomie, der havde været med til at starte projektet op. Jeg er 
glad for håndarbejde, så jeg synes, det var et rigtig spændende projekt”. 
 
Pernille Larsen, 30 år 
”Jeg elsker broderi og rockmusik. Syklubben var den perfekte kombination med mulighed for at lære ny musik at 
kende”. 
 
Ditte Melgaard, 30 år 
”Jeg var medarrangør på projekt Syklub fra Helvede og havde på forhånd lysten til at prøve kombinationen af!”. 
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Lulu Marie Pedersen 
Plade Raw Power rummer så meget 
energi. Når den høres højt, så vir-
ker den som en firedobbelt es-
presso. I 1991 så jeg Iggy Pop på 
Roskilde. Jeg havde pressefoto-
grafadgang, som udsendt for bla-
det El-Nyt og kunne vinke til ham 
fra fotograven. 
 
Iggy and the Stooges: Raw Power 
1973 
Columbia Records 
Fotograf: Mick Rock 

Ditte Melgaard 
Velvet Underground er et legenda-
risk rockband og et must have i 
pladesamlingen. 
Warhols ikoniske albumcover var 
oplagt at få med i syklubbens sam-
ling. 
 
The Velvet Underground and Nico 
1967 
Verve Records 
 

Kikki Mortensen 
David Bowie er for mig en ikonisk 
kunstner og Aladdin Sane coveret 
et ikonisk motiv. Jeg kan godt lide 
at brodere portrætter - i starten 
tvivler man på, at det kommer til 
at ligne, men pludselig træder per-
sonen frem. 
 
David Bowie: Aladdin Sane 
1973 
RCA 
Kunstner bag coveret: Brian Duffy 
 

Rebekka Mie Bohm 
Jeg har et nostalgisk forhold til 
albummet, da det minder mig om 
min barndom og tidlige teenageår. 
Coveret var fedt, fordi det viste 
profiltegninger af bandets med-
lemmer. 
 
Blur: The Best Of 
2000 
Parlophone 
 

Pernille Larsen 
Jeg hørte albummet for første 
gang, da jeg var 15 år og blev fan 
og musikinteresseret herfra. Jeg 
lytter stadig til albummet og min-
des ungdomsfester, koncerter og 
for mange breezer’s. 
 
Muse: Origin of Symmetry 
2001 
Mushroom Records 
Kunstner bag coveret: 
William Eager 
 

Birgitte Ungar Thomsen 
Radiohead er et af mine all-time 
yndlingsbands. Det blev så det her 
cover, da det er et grafisk billede, 
som også er meget fragmenteret, 
og på den måde passede det fint 
til musikken. 
 
Radiohead: Kid A 
2000 
Parlophone 
Kunstner bag coveret:  
Stanley Donwood 
 



Annette Hansen 
The Wall har altid været noget speci-
elt for mig. Det dystre univers er fa-
scinerende og det er et gennemført 
værk, hvor album og film fungerer 
både sammen og hver for sig. 
 
Pink Floyd: The Wall 
1979 
Columbia Records 
Kunstner bag coveret: 
Gerald Scarfe 
(Genudgivelsen i 2012) 
 

Kikki Mortensen 
Da Kim Larsen døde, havde jeg lyst til 
at brodere noget fra hans karriere. 
Jeg valgte coveret, fordi det er et 
fedt motiv - en traditionel sømandsta-
tovering. 
 
Gasolin: Stakkels Jim 
1974 
CBS 
Kunstnere bag coveret: 
Tato-Bob 
Peder Bundgaard 
 

Birgitte Ungar Thomsen 
For at citere Kristian Leth, så ligger 
Bowie nok ”nr. 1 på min Top 1” over 
yndlingskunstnere, ligesom sangene 
også ligger deroppe af. Det er et af de 
mest kendte albumcovers i musikhisto-
rien, som Bowie selv valgte at 
’genbruge’, da han vendte tilbage efter 
10 års pause i 2013 på The Next Day. 
 
David Bowie: Heroes 
1977 
RCA 
Kunstner bag coveret: 
Masayoshi Sukita 
 

Signe Moe 
Jeg hører meget psykedelisk rock, og 
er meget betaget af den musik, Uffe 
Lorenzen laver. Illustrationen på cove-
ret er utrolig smuk og iøjnefaldende og 
gav mig lyst til at ’forme’ og ’male’ det 
med nål og tråd. 
 
Baby Woodrose: Blow Your Mind! 
2001 
Pan Records/ Animal REc/ Bad Afro Records 
Kunstner bag coveret: 
Malleus Rock Art Lab 

Lulu Marie Pedersen 
Jeg har været fundraiser på pladen og 
fulgt den fra skitser til færdigt værk. 
Når pengene kom ind, købte jeg studie-
tid hos Flemming Rasmussen til min 
mand Peter Peter og hans Bleeder 
Group. Så den er udgivet uden gæld, 
lån og stort pladeselskab - og kunstne-
ren ejer derfor selv masteren. 
 
The Bleeder Group: Sunrise 
2004 
Glorious Records 
Kunstner bag coveret: 
Nis Bysted 
 

Kikki Mortensen 
American IV: The Man Comes Around 
er det sidste Johnny Cash album, der 
blev udgivet inden hans død. Albummet 
består primært af fortolkninger af 
andres sange, og især hans version af 
NIN’s Hurt er blandt mine farvoritter. 
 
Johnny Cash:  
American IV: The Man Comes Around 
2002 
American Records, Lost Highway 
Kunstnere bag coveret:  
Martyn Atkins 
Christine Cano 
 



Gertrud Elisabeth Tanggaard 
Jeg har altid været vild med præ-
cis det album. Tekster og musik er 
suveræne. Coveret er super flot; 
farverne, kontranterne og den 
tunge røde velour i baggrunden. 
 
Anne Linnet, Marquis de Sade: 
Glor på vinduer 
1983 
CBS 
 

Lulu Marie Pedersen 
Flowers Of Romance er en plade, 
jeg har hørt meget. Coveret er 
ikonisk for mig og minder mig om 
fest, høj musik og vinyl, der knaser 
og skal vendes. Og stilet-huller i 
mit sortmalede trægulv foran pla-
despiller og højttaler. 
 
PIL: Flowers Of Romance 
1981 
Virgin Warner Bros. 
Fotograf bag coveret: 
Jeannette Lee 

Kikki Mortensen 
Jeg har lyttet meget til U2, da jeg 
var yngre, og jeg er især glad for 
de gamle albums. Jeg er vild med 
portrættet af Peter Rowen på 
War-coveret. 
 
U2: War 
1983 
Islands Records 
Kunstner bag coveret: 
Steve Averill 
 

Kikki Mortensen 
Led Zeppelin er et af mine ynd-
lingsbands, som jeg har lyttet me-
get til siden min mor introducere-
de mig for dem, da jeg var barn. 
Og så kan jeg godt lide at coveret 
er farverigt i forhold til Led Zep-
pelins andre albumcovers. 
 
Led Zeppelin: Celebration Day 
2012 
Warner Music 
Kunstner bag coveret: 
Shepard Fairey 
 

Signe Moe 
Det er den første plade, jeg gav til 
min kæreste, der er pladesamler. 
Og fordi jeg elsker Pearl Jam’s 
musik. Jeg tænker altid på min 
kæreste, når jeg hører musikken 
fra pladen. Jeg valgte en anden 
farvekombination for at bruge min 
kreative frihed. 
 
Pearl Jam: Lightning Bolt 
2013 
Monkeywrench Records 
Kunstner bag coveret: 
Don Pendleton 

Laura Kofod 
Jeg blev som ung præsenteret for 
Public Enemy af min storebror - og 
det er en af få grupper, jeg har 
holdt fast i. De har helt klart lavet 
mere ikoniske covers, men jeg sy-
nes de røde hænder er fascineren-
de. 
 
Public Enemy: 
The Evil Empire Of Everything 
2012 
SPITdigital Distribution 
Kunstner bag coveret:  
Adam Wallenta 



Emilie Skeel 
Rammstein er et band, som alle 
årene har sunget på tysk. Men jeg 
forstår ikke så meget som en en-
kelt glose, så hele min betagelse af 
dem, er langt mere en fornemmel-
se end noget andet. 
 
Rammstein: Sehnsucht 
1997 
Motor Music / Slash Records 
Kunstneren bag coveret: 
Gottfried Helnwein 

Tína Holst 
Twisted Sister’s musik trækker 
minder tilbage til min barndom. De 
gange jeg har set dem live, har 
været nogle af mine bedste kon-
certoplevelser. Dee Snider er en 
gusbenådet frontmand! Stay 
Hungry er iøjnefaldende og inde-
holder alle de store hits. 
 
Twisted Sister: Stay Hungry 
1984 
Atlantic 
Cover: Twisted Sister 

Sif Sneum 
Det er mit yndlings Foo Fighters 
album. Og så synes jeg, at coveret 
er super flot, og jeg tænkte, at 
det ville være ret terapeutisk at 
brodere, da der er så meget af 
det, der er ensfarvet. 
 
Foo Fighters:  
The Colour and the Shape 
1997 
Capital 

Kikki Mortensen 
Jeg havde lyst til at brodere no-
get farverigt efter alle de grå-
hvide toner Aladdin Sane coveret, 
så FKA Twigs LP1 lå lige for. Jeg 
synes, det dukkelignende portræt 
er et flot motiv 
 
FKA: Twigs LP1 
2014 
Young Turks 
Kunstner bag coveret: 
Jesse Kanda 
 

 Inge-Lise Kofod 
Det var let at vælge coveret: Min 
søn er sanger i bandet Bethmoora 
og pladens cover fascinerer. 
 
Bethmoora: Succumb 
2016 
Hedensted Kamelvaskeri 
Kunstner bag coveret:  
Diaz Iñigo 
 



Kunstudsmykningen i patioen er skabt af 
 

Rose Eken 
 

Doneret af: 
Ny Carlsberg Fondet 



Er maden i orden? 
 
Ja, det’ en dejli’ mel’ma’ 
 
 
Jeg tror ikke den venlige servitrice helt forstod, hvad jeg svarede, da hun spurgte om maden var i 
orden. 
 
Lidt rigeligt grønt - men bortset fra det - kunne det ikke være bedre 






