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FORMANDENS LEDER 

Af Finn Risom 

Sidste frist for indsendelse af artikler, læser-
breve, annoncer,  kommentarer, ris og ros er: 

 

1. MAJ 2014 
 
Næste udgave af Danske Pottemagere ud-
kommer i JUNI 2014 

Ansvarshavende redaktør:  
Meike Diederichsen 

Malling Bjergevej 66 

8340 Malling 

meikeskeramik@hotmail.com 

Tlf: 26 37 78 30 
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Nu er det op over med tepotterne.  20 tilmeldte ud-

stiller på Fussingø Slot, og forhåbentligt rigtigt 

mange andre lerfolk vil komme forbi for at se ud-

stillingen og konstatere: Her burde jeg selv have 

været med.  

 

Signe og Lars Henrik Kähler har arbejdet flittigt for 

at forberede fællesudstilling og medlemsweekend. 

Stor tak til jer. Vi har gode forventninger om både 

markedsføring i hhv. midtjyske og landsdækkende 

aviser og blade og om tv-dækning. Og, som der 

plejer på Fussingø, med mange gæster. 

 

 

Som det kan ses i dette blad, har vi fået rigtig man-

ge nye medlemmer på det sidste. Nogle af dem 

deltager også på Fussingø. Velkommen til jer alle. 

Vi håber at se jer i mange kollegiale sammenhæn-

ge i fremtiden. 

 

Vi ses i marts! 

NYE MEDLEMMER 

Som vi før har oplevet det, så trækker en god fæl-

lesudstilling nye medlemmer til - således også i år. 

Danske Pottemagere præsenterer i det følgende 

ikke færre end syv nye medlemmer: 

Anne Henning-Olsen 
er født i 1956 i Kristianssand i Norge. Hun tog på 

Højskole i Holstebro i 1976 og kom derefter i lære 

hos Anna Bjerre. I 1978 flyttede hun til England og 

blev uddannet som Bachelor of Arts in Ceramic i 

Barth. Tilbage i Danmark fik hun en læreruddan-

nelse på seminariet i Lemvig fra 1987-1991. 

Krus og kande af An-

ne Henning-Olsen 

SÆRTILBUD 
Kun for medlemmer: 

Dansk Keramisk Bibliografi  
v. Gunnar Jakobsen, 950 sider 
Udkommer på forlaget Vandkunsten. 
Normalpris 625,- medlemspris 400,- inkl. fragt 

Fad af Anne 

Henning-

Olsen 



Anne skriver om sit arbejde: 

”At arbejde med ler har været en stor del af mit liv, 

siden jeg som helt ung deltog i keramikkurser og 

senere uddannede mig til keramiker. At mestre 

drejeprocessen, se leret forvandles fra en klump til 

en krukke, er dybt fascinerende og tilfredsstillende. 

  

Drejeskiven er mit værktøj til at fremstille keramik, 

der er både funktionel og dekorativ. Jeg er glad for 

farver. I en kombination af voks og pensel kombi-

nerer jeg ofte flere farver, der giver et unikt resul-

tat. Keramikken bliver brændt til 1250 grader.”  

 

Anne Henning-Olsen 

Portvænget 10 

Nr. Nissum 

7620 Lemvig 

Tlf. 24842692 

anneho@mvb.net  

www.ahokeramik.dk 

 

Kirsten Birkedal 
har de sidste 16 år haft keramik som fuldtidser-

hverv med fremstilling af både raku og traditionelt 

begittet lertøj. Kirsten er aktiv på markeder og ud-

stillinger. Hun er selvlært, suppleret med undervis-

ning hos flere keramikere, bl.a. pottemager Hans 

Rasmussen, og hos billedhuggere og billedkunst-

nere. 

Kirsten Birkedal Wagner 
Middelfartvej 569 
5491, Blommenslyst 
Tlf. 65967436 
birkedal@post.cybercity.dk 
www.birkedal-ler.dk 

Raku og lertøj af Kirsten Birkedal 

Vase af Anne 

Henning-Olsen 

Rakuskåle af Kirsten Birkedal 
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Lars Ibsen 
er oprindeligt uddannet som arkitekt og har profes-

sionelt arbejdet bredt med formgivning. Han har i 

30 år beskæftiget sig med keramik og har supple-

ret sin formgivningsmæssige baggrund med kera-

misk håndværksmæssige færdigheder bl.a. med 

kurser på Århus Kunstakademi. Han fremstiller 

stentøj og raku. Lars har en stor udstillingserfaring, 

bl.a. på baggrund af sit medlemskab af Kunstgrup-

pen Djurs.  

Krukker af Lars Ibsen 

Anna Johannsdottir 
er født og opvokset i Island og inspireret af de is-

landske landskaber - bjerge, vulkaner, grønne da-

le, vandfald, skarpe kanter på sten, fisken og dens 

finner. Også eksotiske mennesker, der maler de-

res kroppe og smykker sig med koralperler og kob-

bersmykker er en fascination. Samt - dyr som øg-

ler, krokodiller, slanger og drager.  

 

Hendes arbejde er keramik, masker, relieffer, frie 

former - rakubrændt og højtbrændt stentøj med 

alverdens funktioner og applikationer. Også invol-

veret er malerier med makabre og vidunderlige far-

vespil med op til flere motiver og tankevækkende 

koncepter. 

Vase af An-

na Johanns-

dottir 

Kontaktoplysninger: 
Lars Ibsen 
Holmbjergvej 99 
8420 Knebel 
Tlf. 24255403 
ibsenlars@gmail.com 

Lars Ibsen: firkantede krukker 
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Anna er uddannet på kunstskoler i Island i både 
kunsthistorie, keramik og maleri og har gået på 
Kolding Designskole fra 1983-84. Hun har både 
deltaget i og arrangeret mange udstillinger i ind– 
og udland.  
 
Hun har siden 1986 haft eller været medejer af for-
skellige værksteder og undervist på en del work-
shops, sidst en i Egypten. 

Kontaktoplysninger: 
Anna Johannsdottir 
Aalborgvej 187 
9700 Brønderslev 
Tlf. 98801032 
anna@mylund-keramik.dk 
www.mylund-keramik.dk 

Joan Kristensen 
er uddannet faglærer i keramik ved Seminariet for 

kunst og håndværk i Kerteminde med lærersted 

hos Rupert Spira ceramics, England. Herefter blev 

hun udlært som pottemager ved Dorte Visby i Løn-

strup, Nordjylland. 

Joan startede eget værksted/galleri i 2005. Her 

fremstilles serier af hånddrejet keramik i et enkelt 

og funktionelt design. Ved unikakeramikken udfor-

skes overfladestrukturen med fokus på kontraster 

og effektglasurer. Hun er medlem af Nordjyske ke-

ramikere.     
 

Kontaktoplysninger:  

Mygdal Pottemageri 
Højtvedvej 2 
9800 Hjørring 
Tlf. 25127119 
Mail: info@mygdalpottemageri.dk 
Web: www.mygdalpottemageri.dk 

Krukke af Anna 

Johannsdottir 

4 

 

  

  

 Brændeovn til salg: 

 Mærke: Scandia 

 Rumfang: 350 l 

 Styresystem: EL 63 UT 

 Næsten ny 

 Prisidé: 10.000,- kr. 

 

 Kontakt: 

 Elin Korsgaard 

 Tel: 22181464 

  

Kander af Joan Kristensen 

Skål af Joan Kristensen 

mailto:anna@mylund-keramik.dk
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Rikke Barlebo  
fik sin første keramikintroduktion under et ophold i 

USA i 1973, og lærte derefter i 1974 – 79 hos pot-

temager Leif Hansen, Blovstrød. Rikke har siden 

haft eget værksted. Værkstedet ligger i Thorupled 

på kanten af Dronninglund Storskov i Vendsyssel, 

men Rikke driver desuden værksted med undervis-

ning for FOF i Aalborg. 

Janice Hun-

ter 
 

Kontaktoplysninger: 

Janice Hunter 

G. Skolevej 4a 

9850 Hirtshals 

Tlf.: 98977668 

 

Janice blev præsenteret for foreningen i sidste 

nummer af bladet, da hun holdt oplæg om sit te-

kandeprojekt i Kina til vores efterårsarrangement. 

Janice blev i 1971 uddannet som keramisk formgi-

ver i England, men har i mange år haft værksted i 

Tornby. Hun er aktiv i det nordjyske keramikmiljø 

og regionsformand for Danske Kunsthåndværkere. 
 

janicehunter20@hotmail.com 

Kontaktoplysninger: 
Rikke Barlebo 
”Thorupled” Lilleskovvej 1 
9330 Dronninglund 
Tlf. 98 85 70 07 
rikkebarlebo@dlgmail.dk 
www.rikkebarlebo.dk 

Rikke ved drejeskiven 

Vaser af Rikke Barlebo 

POTTER PÅ NETTET? 

Kommentar af Finn Risom 

Vi har tidligere luftet ideen om at følge tepotteud-

stillingen op med etablering af en særskilt hjemme-

side www.tepotter.dk, som kunne blive til en ny 

markedsføring for de enkelte medlemmer. Siden 

skulle være uafhængig af foreningshjemmesiden, 

men en – helst gratis – reklame for foreningens 

medlemmer, når nogen søger på nettet efter tepot-

ter, altså ikke en webbutik. Fra tepottesiden skulle 

man kunne klikke sig videre og handle direkte hos 

medlemmerne. 

  

I foreningen har vi ikke økonomi til at lade et pro-

fessionelt webfirma drive en sådan side. Hvis vi 

skal arbejde videre med ideen, så kræver det for 

det første, at der er bred interesse for ideen. For 

det andet, at vi kan finde nogen, der vil drive siden 

for en ”vennepris”. Mon der findes en sådan ven? 

 

Foreningens oprindelige hjemmeside passes nu af 

Karl Ole Knudsen, (Marie Würtz’ mand). Han har 

bedt om at blive frigjort for denne opgave pga. tids-

nød. Indtil videre har Karl Ole dog lovet at vedlige-

holde hjemmesiden, men han har ikke tid til at va-

retage udvikling af den. 

  

Så ud over tanken om at lave en selvstændig 

hjemmeside for tepottemarkedsføring, så mangler 

vi en ny webmaster til foreningshjemmesiden. Pro-

blemet - undskyld ”udfordringen”  -  er det samme  
5 

mailto:rikkebarlebo@dlgmail.dk
http://www.rikkebarlebo.dk/


som med tepottesiden: Vi har ikke økonomi til at 
betale et professionelt firma. Så også her har vi 
brug for en ”vennepris”. Hvor mange venner mon 
vi kan finde til it-opgaver? 

DEN DYBE TALLERKEN 

FLYTTER IGEN... 

Af Lisbeth Kring Jensen 

Den 31. januar lukkede Den Dybe Tallerken værk-

stedet hos Galleri Hindhede i Middelfart, og er nu 

klar til at byde kunderne velkommen i helt nye ram-

mer i Tommerup St. På fredag den 14. februar slår 

jeg dørene op i de nye flotte lokaler i Tommerup 

Erhvervspark.  

 

Jeg har arbejdet hårdt på at få indrettet de nye lo-

kaler til butik og værksted lige inden for porten i 

Tommerup Erhvervspark, og glæder mig rigtig me-

get til at komme i gang igen. Selvom jeg har drevet 

Den Dybe Tallerken i snart 14 år, er det første 

gang jeg indretter mit værksted helt fra bunden, så 

forhåbentlig bliver det en anden og endnu mere 

spændende butik, kunder og gæster kan opleve.  

 

Samtidig forventer jeg mig også rigtig meget af mi-

ne nye omgivelser. Jeg har allerede nu oplevet en 

helt særlig ånd og engagement i Tommerup Er-

hvervspark, som jeg er sikker på, får stor betyd-

ning for mit lille firma. Det er jo fantastisk at have 

andre selvstændige kolleger lige ved siden af, som 

jeg kan sparre med, og som forhåbentlig også kan 

se fordele ved at få mig som kollega.  

 

En af de nye udfordringer det giver at flytte værk-

stedet til Tommerup efter så mange år i Middelfart, 

bliver naturligvis at få lokket både de gamle og nye 

kunder hertil. Men jeg er overbevist om, at det nok 

skal lykkes. Beboerne i Tommerup skal selvfølge-

lig lige lære, at TEP nu er et sted hvor 

man gerne må køre ind gennem porten, fordi der 

faktisk ligger en spændende butik lige inden for 

den port, og at det ikke bare er et lukket industri-

område, hvor folk går på arbejde. Det vil jeg lære 

dem, ved at holde nogle ÅBEN-VÆRKSTED-

DAGE, hvor jeg vil arbejde ved drejeskiven og for-

tælle om selve processen i fremstillingen af kera-

mik. Det er vigtigt for mig at vise mit håndværk 

frem. Der er efterhånden ikke mange pottemagere 

tilbage, som hånddrejer alt og også selv dekorerer, 

glaserer og brænder det hele.  

...OG OGSÅ LENE KAAS ER 

FLYTTET 

Bestyrelsen har været på besøg i Lene Kaas’ nye 

værksted. Adressen er: Sønderholmvej 73, Krai-

bjerg, 8543 Hornslet 
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Pressemeddelelse 

  
 

Fussingø -gruppen 
Marts 2014 

TEPOTTER I TRÆNGSEL 

på Fussingø Slot 
Tepotter over det hele! Der vil være tepotter alle steder, når Fussingø Slot ved Randers åbner dørene for jubi-

læumsudstillingen Tepotter i Trængsel den 15. - 30 marts 2014. Anledningen er, at Pottemagerforeningen af 

1894 fejrer sit 220 års jubilæum i 2014. Hver af pottermagerforeningens medlemmer er blevet bedt om at 

fremstille 10-20 forskellige tepotter, og den samlede udstilling vil vise mindst 220 tepotter af nogle af Dan-

marks dygtigste keramikere og pottemagere. En vellykket tepotte kræver teknisk dygtighed og giver samtidig 

vide rammer for de forskellige kunstneriske udtryk og det mangfoldige design, som foreningens medlemmer 

kan præstere i leret. Den kan være buttet og organisk, eller stram i designet. Tepotterne kan være af funktio-

nel, semi- funktionel eller ren skulpturel karakter. Mulighederne er mange og talrige for at udtrykke sig gen-

nem leret, og de besøgende til udstillingen skulle gerne få et indtryk af forskelligheden i det endelige udstille-

de resultat, selvom opgaven har været nøjagtig den samme for hver kunstner. Hver kunstner får også mulighed 

at dække et tilhørende tebord med alt dertil hørende: service, vaser, sukkerskåle, flødekander, og hvad man 

end måtte kunne forestille sig, som publikum vil kunne købe med hjem. 

 

Udstillingen er åben fra den 15. marts med fernisering søndag den 16. marts af museumsinspektør Majbritt 

Løland fra Randers Kunstmuseum, og bliver vist over en 2 ugers periode til søndag d. 30. marts 2014. 

 

Den frivillige FussingøGruppe, der arbejder for slottets bevaring, holder åbent i slotskøkkenet og sælger kaffe, 

te, kringle og kager. Men ingen potte uden te, og derfor vil forskellige slags teer fra hele verden vil kunne ses 

og købes i butikken. Skolestuen indrettes med plancher og andet informationsmateriale om teen og dens histo-

rie og mangfoldighed.  Duften af te og smagen af nybagt kringle kan derved blandes med det smukke syn af 

mindst 220 tepotter fra udøvende keramiske kunstnere i Danmark. Slottet bliver et mekka for tedrikkere og 

keramikelskere i netop de 2 uger i marts måned, hvor Tepotter i Trængsel kan opleves. 

 

Pottemagerforeningen af 1894 er en forening af pottemagere og keramikere i Danmark, hvis medlemmer har 

det til fælles, at de udøver keramisk virksomhed med salg for øje. Foreningen har udviklet sig i takt med tiden 

og dens skiftende medlemmer. Netop 2014 er året for Pottemagerforeningens 220 års eksistens.  

www.danskepottemagere.dk 

 

Alle entréindtægter går til FussingøGruppen, der arbejder for at give publikum adgang til det stemningsfulde 

Fussingø Slot ved Randers, og for at støtte økonomisk til den indvendige vedligeholdelse af slottet. Oprinde-

ligt blev udstillingen planlagt til at blive vist på keramikmuseet Grimmerhus i Middelfart, men på grund af 

ombygning og lukning af museet, måtte man finde et andet udstillingssted. Den frivillige forening, Fussingø-

gruppen, valgte at åbne Fussingø Slot og komme Pottemagerforeningen til hjælp. Yderligere oplysninger kan 

fås ved henvendelse til FussingøGruppens pressekoordinator Jens Aage Rasmussen på tlf. 86 45 29 28 eller 20 

21 18 70. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Aage Rasmussen 
pressekoordinator  

FussingøGruppen 

 

 

 

Entre kr. 30      Åbningstider: 10-16     Adresse: Vasevej 9, 8920 Randers NV 
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DANSK POTTEMAGERFORENINGS 
 

MEDLEMSWEEKEND 2014. 

 

Afholdes lørdag den 7. og søndag den 8. marts. 2014. 
 

Deltagelse er for alle medlemmer og evt. partnere og værkstedsfæller. 
 

Det er ingen betingelse, at man også deltager i fællesudstillingen 

 
Program: 

 

Lørdag den 7. marts. 

 

Fra kl. 10.00 til kl. 17.00  

Opstilling af fællesudstillingen på Fussingø Slot. 

Vasevej 9, 9820 Randers NV. www.fussingoeslot.dk  

For udstillere der er på stedet kl. 12.00 byder Fussingø udstillingsgruppe på frokost. 
 

KL. 17.00 - 18.00  

Ankomst og indkvartering på Hotel Motel X, Gl. Århusvej 2, 8940 Randers SV 

www.motel1.dk  
 

Kl 19.00 

Middag og hyggeligt samvær. 

 
 

Søndag den 8. marts  
 

Kl. 08.00 til 10.00  

Morgenmad 
 

Kl. 10.00 

Generalforsamling efter foreningens vedtægter. Holdes på Hotel Motel X 

Inden medlemsweekenden udsendes endelig dagsorden. 

Bemærk: Det er ikke en betingelse for deltagelse, at man udstiller på fællesudstillingen el-

ler deltager i medlemsweekend. Deltagelse er for alle medlemmer, der har betalt kontingent 

2014. (Opkrævning efter nytår) 
 

Ca. kl. 12.00 

Besøg på Lars H. Kählers værksted i Haslund ved Randers 

Adresse: Haslundkærvej 5, 8940 Randers SV 

Under besøget er foreningen vært for frokost. 
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e.mail: bennychristensen@c.dk 





 

 


