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FORMANDENS LEDER 
Af Finn Risom 

Bornholm er ganske vist et keramikcentrum, men 
lidt langt væk i det daglige for de fleste. Så meget 
desto større var glæden ved at gennemføre med-
lemsweekenden i april på den smukke ø. Utroligt 
hvad vi kunne nå på en forlænget weekend, var 
holdningen efter de mange indtryk. 
 
Fra natfærgen gik turen direkte til ”Hostel Møbelfa-
brikken”, hvor vi blev indkvarteret. Ud over at være 
et overnatningssted, der i modsætning til mange 
andre steder på Bornholm har åbent hele året, er 
det også et aktivitetscenter, hvor man kan leje sig 
ind i en periode i bl.a. fuldt monteret keramikværk-
sted. 
 
Besøget på Glas– og Keramikskolen 
Første punkt på programmet var besøget på Glas– 
og Keramikskolen i Nexø, der nu har eksisteret i 
1997, og som netop nu i 2010 er fusioneret med 
Danmarks Designskole.  
 
John Gibson, som er faglig leder af  keramiklinien 
gav os en grundig introduktion til uddannelsen, og 
vi så de meget fine rammer for skolens elever. 

BORNHOLM - BORNHOLM 
- BORNHOLM !! 

God travl sommer ønskes alle. 
Forhåbentlig står kunderne på nakken af hinanden 
hele sommeren – og hvis ikke, så bliver der måske 
tid til en enkelt fridag i solen. 
 
Dette nummer af foreningsbladet rummer nyheder 
om de ting der har været i fokus på det seneste: 
Weekenden på Bornholm, som nogen sikkert sta-
dig ærgrer sig over at de ikke deltog i. Og for delta-
gerne lidt billedmateriale fra de gode dage vi hav-
de der. Samarbejdet med Danmarks Designskole, 
hvor vi har fået positiv reaktion. Det bliver en ar-
bejdsopgave for bestyrelsen, når vi kommer forbi 
sommerperioden. 
 
Og ikke mindst foreningens næste fællesudstilling, 
som afholdes fra den 10. juni til 7. august 2011 på 
Gimsinghoved i Struer. Egentligt var planen først 
at holde fællesudstilling igen i 2012, men mulighe-
den på Gimsinghoved betød at vi allerede i 2011 
kan mødes til en fælles præsentation af pottema-
gernes kreativitet. 

Skulle der være medlemmer, der har været lidt lan-
ge i spyttet og ikke fik sendt tilmeldingen, så kan 
det stadig nås, men på et tidspunkt skal vi jo forde-
le pladsen mellem de tilmeldte udstillere, så kom 
ud af busken nu. 
 
En kommende opgave bliver også hjemmesiden, 
som trænger alvorligt til en gennemgribende forny-
else. 
 
Men lige nu ser vi frem til sommerens glæder og 
arbejde. 
 
Med venlig hilsen, Finn. 
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Der var kun enkelte elever på skolen under besø-
get. En elev håndopbyggede nogle store skålfor-
me. Senere gik det op for os, at det var hatte til en 
overdimensioneret paddehattegruppe. 

Som det fremgår andetsteds i bladet, så fik vi etab-
leret en god kontakt til John Gibson, som meget 
gerne ser et nærmere samarbejde mellem potte-
magere og skolen. Det arbejder vi videre med. 

Skolen har selvfølgelig et stort udvalg af både 
elektriske og udendørs placerede brændefyrede 
ovne af forskellige slags 

Hjorts Fabrik … 
... var næste programpunkt. Den gamle fabrik er 
nu et museum, men i drift som værksted med en 
produktion, som skal holde værkstedet levende og 
formidle det keramiske fag til de mange gæster, 
både de ’almindelige’ turister og dem, der besøger 
Bornholm netop på grund af øens særlige keramik-
historie. 
 
Hanne Stange viste rundt. Hun har været på Hjort i 
mange år og kunne med stor kyndighed svare på 
de mange interesserede spørgsmål. Der var også 
gensynsglæde, da nogle af deltagerne fik øje på 
deres gamle lærlingekammerat Claus Munch, som 
nu arbejder hos Hjort. 

Inden vi skulle tilbage til Møbelfabrikken for at hol-
de generalforsamling, blev der tid til at køre om-
kring GRØNBECHs GÅRD i Hasle. Her har sam-
menslutningen af kunsthåndværkere på Bornholm 
– ACAB kaldet – lækre fælles udstillingsmulighe-
der i en renoveret Købmandsgård. Stedet er her-
med anbefalet: Har man kun tid til ét besøg, mens 
man er på Bornholm, så besøg Grønbechs gård.  
 
Gården er som sagt et udstillingssted, som man 
skal betale entré til. Der er dog også en lille butik 
tilknyttet, hvor man kan købe noget af det, man har 
kunnet se i udstillingen. 2 



Generalforsamlingen 
Selve generalforsamlingen foregik i god ro og or-
den i mødelokalet på ”Møbelfabrikken”. Der var i 
alt 22 deltagere, hvoraf 16 stemmeberettigede. 
(Hver medlemsvirksomhed har kun 1 stemme) 
 
A. Valg af dirigent og referent. 
Karl Ole Knudsen blev valgt til dirigent og Lone 
Simonsen til referent. Da  Lone umiddelbart efter 
generalforsamlingen fik en virus på balancenerven, 
er referat færdiggjort af formanden. Dirigenten tak-
kede for valget og konstaterede at generalforsam-
lingen var lovligt indkaldt. 
 
B. Formandens/ bestyrelsens beretning.  
Formand Finn Risom aflagde beretning. Læs be-
retningen på side xx. Beretningen  blev enstem-
migt godkendt. 
 
C. regnskab og revisors bemærkninger. 
Kasserer Lone Simonsen uddelte regnskab, som 
blev gennemgået. Det blev fremhævet, at regnska-
bet indeholder bestyrelsens beslutning om at af-
skrive en del tilgodehavender for en række gamle 
medlemsrestancer. Endvidere er egenkapitalen  

Udstillingen beundres på Grønbæchs Gård 

reduceret p.g.a. afholdelse af fællesudstillingen i 
Åbenrå, hvor det var besluttet at dække en del af 
omkostningerne af foreningens opsparing. 
 
Revisor Lisbeth Kring oplyste at hun havde kontrol-
leret at der var overensstemmelse med den førte 
kassekladde, og at hun havde kontrolleret at bilag 
var til stede. 
 
Formanden fremhævede, at regnskabet var fær-
diggjort så sent, at bestyrelsen ikke havde haft mu-
lighed for at gennemgå det på et møde. For fremti-
den vil der blive en tidsplan for regnskabsfærdig-
gørelse, så der bliver mulighed for gennemgang på 
et bestyrelsesmøde før forelæggelse på general-
forsamlingen. Regnskabet blev enstemmigt god-
kendt. 
 
D. indkomne forslag 
Der forelå 2 forslag til ændring af vedtægternes § 
1. foreningens navn, idet forslag 2 fra Gertrud Berg 
”Forening for danske pottemagere og keramikere” 
var trukket tilbage. Der blev foretaget skriftlig af-
stemning om de 2 øvrige  forslag. 
 
Forslag fra Askel Krog: ”KERAMIK.DK” opnåede 
ikke nogen stemmer. Forslag fra Lene Kaas og 
Gertrud Berg: ”Danske Pottemagere og Keramike-
re” opnåede 4 stemmer for, 10 imod, 2 blanke. 
Lene Kaas stillede på den baggrund forslag om at 
udsætte beslutningen, jf. vedtægternes § 9. Gene-
ralforsamlingen besluttede i stedet at udsende af-
gørelsen til urafstemning blandt alle medlemmer. 
 
Øvrige forslag: 
Der forelå forslag fra Meike Diederichsen om som 
redaktør af bladet at blive fritaget for kontingent på 
lige fod med bestyrelsen. Forslaget blev enstem-
migt vedtaget. 
 
E. Fastsættelse af kontingent 
Vedtaget at kontingentet uændret er 500 kr. årligt 
 
F. Valg til bestyrelsen 
Ulrikka Buskov, Lone Simonsen og Lene Kaas er 
på valg. Ulrikka ønsker ikke at genopstille. Lone og 
Lene genvælges. Esben Langkilde nyvælges til 
bestyrelsen. 
 
G Valg af suppleanter 
Per Bo Christensen blev genvalgt 
 
H. Valg af revisor og suppleant 
Lisbeth Kring blev genvalgt til revisor. Jytte Lys-
gaard blev valgt til revisorsuppleant. 
 
I. Eventuelt 
Lisbeth Kring indbød til keramikmarked på Grim-
merhus. Jytte Lysgaard opfordrede til afholdelse af 
nogle workshops. Hun foreslog Spinderihallerne i  3 



Silkeborg som mulighed for fællesudstilling. 
 
Afslutningsvis takkede formanden Ulrikka Buskov 
for hendes arbejde i bestyrelsen og overrakte en 
erindringsgave. Til sidst takkede dirigenten for god 
ro og orden. 

Aftenen på restaurant ”INDSEJLINGEN” i Nexø 
levede op til sit navn. Her kunne man næsten røre 
de både, som sejlede ind i havnen. Og deltagerne 
mindes også den fortræffelige festmiddag. 
 
Cassius Clay 
Cassius Clay er for de fleste en bokser, indtil han 
blev Muhammed Ali. Men på Bornholm – og blandt 
lerfolk – er det navnet på et fællesværksted syd for 
Nexø, som blev startet af nyuddannede elever fra 
Glas- og Keramikskolen. Deltagerne er skiftet lidt 
ud undervejs, men det har givet flere unge mulig-
heden for at komme i gang som selvstændige - 
noget der ellers for mange er den første store 
hurdle, når de forlader skolens kuvøse. 
 
På Cassius Clay var medlemmerne ved at forbere-
de deres deltagelse i et symposium i Korea, men 
der blev dog tid til en fælles snak om keramikerfa-
ringer og til at kigge på den lille butik, som de dri-
ver. Snart bliver de fysiske rammer i den nu lejede 
tidligere købmandsbutik skiftet ud med en gård på 
landet. 

FORMANDENS  
BERETNING 2010 
Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsam-
lingen 2009 med Finn Risom som formand, Marie 
Würtz som næstformand og Lone Simonsen som 
kasserer. Bestyrelsen har desuden bestået af Lene 
Kaas, Ulrikka Buskov og Jette Egelund. 
 
Velkomst til nye medlemmer. 
Foreningen har fået 6 nye medlemmer i det forløb-
ne år. Vi byder velkomme til ”Pottemageren på 
Reersø” Hanne Christensen, til Lillian Jensen 
”Jensen Potter” i Præstø,  til Malene Hansen og til 
det ny ”Kähler Design A/S” ved Franz Longhi, som 
løfter arven fra det hæderkronede Kähler værk-
sted.  
 
Senest har vi som nyt medlem kunnet byde vel-
kommen til Stig Korsholm, ”Korsholm Keramik. 
Endelig også velkommen til Susanne Veigert, som 
tidligere repræsenterede det ”gamle” Kähler”. Su-
sanne er nu fortsat som personligt medlem af for-
eningen. 
 
Fællesudstilling 2009. 
Arbejdsmæssigt har fællesudstillingen på Banegår-
den i Åbenrå nok fyldt mest - ikke mindst for Lene 
og Ulrikka, der udgjorde udstillingsudvalget. 
 
Der har vist været bred enighed om, at udstillingen 
var en succes, både i forhold til publikumsbesøg 
og i forhold til at være en platform for præsentation 
af bredden i det keramiske udtryk, som forenin-
gens medlemmer repræsenterer. At der dertil var 
et hæderligt salg undervejs, er jo heller ikke til at 
kimse af. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende evalueret udstillin-
gen og foreslår, at vi gør fællesudstillinger til en 
tilbagevendende tradition, f.eks. hver 3 år, med  
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afholdelse forskellige steder i landet. Aktuelt over-
vejes udstillingssted i Vestjylland som mulighed for 
den næste fællesudstilling. Men andre gode for-
slag efterlyses stadig. 
 
Lukning af pottemageruddannelsen.  
Det er jo en trist kendsgerning, at det sidste skole-
ophold for de sidste lærlinge netop er afsluttet i 
dagene før generalforsamlingen. En del lærlinge 
har dog nogen frist endnu, hvor de kan indstille sig 
til svendeprøve. 
 
I Sønderborg fratræder Johann Grasberger på ef-
terløn. EUC-SYD  beholder et lille keramisk værk-
sted, som de kan bruge til ungdomsuddannelse, 
og som står til rådighed for de sidste lærlinges 
svendeprøver. 
 
Bestyrelsen har besluttet at tilbyde de sidste lærlin-
ge en svendegave i form af et års gratis medlem-
skab af foreningen. Vi vil dog også se fremad. At vi 
holder generalforsamlingen her på Bornholm må 
gerne ses som et udtryk for at vi ønsker et styrket 
samarbejde med Glas- og Keramikskolen.  
 
Det er bestyrelsens holdning, at foreningen som en 
vigtig aktivitet skal arbejde for at sikre professionel 
keramisk uddannelse i Danmark, med et stærkt 
fokus på de keramiske håndværksfærdigheder, 
som pottemageruddannelsen hidtil har repræsen-
teret. 
 
Navnespørgsmålet. 
På denne generalforsamling skal vi have taget stil-
ling til om foreningen skal skifte navn. Det er en 
debat der er poppet op med jævne mellemrum, så 
derfor besluttede vi sidste år at der skulle være en 
ordentlig medlemsdebat, så emnet kunne finde en 
afgørelse i år. 
 
Uanset udfaldet af afstemningen senere i dag, er 
det vigtigt at huske, at det ikke er en beslutning om 
at ændre medlemskredsen. Vi er -  og vil fortsat 
være - en interesseforening for en bred vifte af pro-
fessionelle lerfolk, uanset om de har et svendebrev 
som pottemager eller har deres baggrund på an-
den måde. 
 
Medlemsbladet ”Danske Pottemagere”. 
Heldigvis er Meike fortsat som redaktør af bladet, 
efter hun gik af som formand. Nu kan Meike ikke 
være her i dag, men der bør lyde en tak til hende 
for det store arbejde med bladet. Det fortjener at 
blive bakket op som en central aktivitet i forenin-
gen. Den bedste opbakning vil være, at flere bidra-
ger med materiale eller ideer til, hvad der skal i 
bladet. 

Elektroniske nyhedsbreve. 
Medlemsbladet kommer jo kun få gange om året. 
Så derfor har vi i år oprustet med udsendelse af 
hyppigere mail kontakt til medlemmerne. Denne 
kontakt skal ikke erstatte, men være et supplement 
til bladet. Enkelte medlemmer har ganske vidst ik-
ke e-mail adresse. Men det er den eneste realisti-
ske og overkommelige måde at forøge medlems-
kontakten på, så vi håber snart at alle kan nås på 
denne måde. 
 
Hjemmesiden. 
En velfungerende hjemmeside er af yderste vigtig-
hed for foreningen. Der har været en del snak med 
vores webmaster om manglende opdateringer og 
opfølgninger på ændringer. Karl Ole Knudsen har 
overtaget opdatering af den medlemsliste der lig-
ger på hjemmesiden, og det har været en forbed-
ring. Denne medlemsliste er nu foreningens offici-
elle medlemsliste, som holdes så aktuel som mu-
lig. Sidste nyt er, at vores webmaster Jacob har 
meddelt at han ikke har tid til at fortsætte som 
webmaster. Der er et tilbud fra Karl Ole om sam-
men med sin og Maries datter Henriette at overta-
ge opgaven helt. 
 
Det bliver en opgave for den ny bestyrelse at få 
lavet en ny aftale og kontrakt om, hvordan webma-
sterfunktionen skal varetages, og at vi får beskre-
vet til medlemmerne, hvad der kan forventes af 
service. 
 
Aktiviteter i årets løb. 
Det er en god tradition, at vi mødes forår og efterår 
til to større medlemsarrangementer. Men hvorfor 
nøjes med det? I bestyrelsen har vi forsøgt at sø-
sætte ideer om f.eks. fællesbrændinger eller kur-
susdage. Indtil nu er det blevet ved ideerne. Initiati-
ver behøver ikke kun at være taget af bestyrelsen. 
Ethvert medlem kan udmærket tage initiativer, som 
formidles via foreningsnetværket. 
 
Medlemslisten på hjemmesiden indeholder med-
lemmers e-mail adresser. På den måde kan det 
enkelte medlem selv skabe kontakt til alle øvrige 
medlemmer, lige så let som bestyrelsen kan. Men 
det har også været bestyrelsens holdning at for-
eningen kan bakke op om sådanne initiativer. 
 
Kontingentrestancer. 
Under regnskabsaflæggelsen kommer vi tilbage til 
de konkrete tal, og til de relativt store restancer 
som er overført gennem flere år fra år til år. Men 
her under beretningen vil jeg fremhæve, at besty-
relsen har besluttet at stramme en hel del op om-
kring manglende kontingentindbetalinger. 
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I forbindelse med udsendelse af kontingentop-
krævning for 2010 er der udsendt et særligt tilbud 
til de medlemmer, der har restancer for 2008 eller 
tidligere. Tilbuddet lyder på, at hvis man indbetaler 
kontingent for 2009 og 2010, så sletter vi ældre 
restancer. Ellers bliver man slettet som medlem. 
 
Derfor vil regnskabet for 2009 også indeholde en 
post om at vi afskriver restancer fra 2008 og ældre 
som tab. De gamle restancer er delvis opstået 
p.g.a. manglende kræfter til opfølgning, som det 
blev udtrykt på sidste års generalforsamling. 
 
Man kan synes, at det ikke er fair, at nogen på den 
måde slipper for en gammel restance, men vi vur-
derer, at hvis vi fastholder kravet, så mister vi alli-
gevel pengene + medlemmet. Så forsømmelsen 
har ligget både hos medlemmet og i den manglen-
de opfølgning fra bestyrelsen. Det bliver der nu 
rettet op på. Samtidig bliver proceduren omkring 
opfølgning, som vi vedtog i de nye vedtægter. Så 
hvis man ikke betaler årets kontingent efter 2 ryk-
kere, vil bestyrelsen tage stilling til at slette ved-
kommende som medlem. 

KERAMIK-LINIEN 

Tidligere havde ’Danske Pottemagere’ en jævnt 
tilbagevendende rubrik, der hed ’Køb-Salg-Bytte’. 
Den har vi nu glæden af at annoncere nedlagt, for 
der er kommet et meget bedre alternativ - på Net-
tet. Det hedder Keramik-Linien, og er, selvfølgelig!, 
kommet i stand på initiativ af vores allestedsnær-
værende keramikentusiaster, Ane og Annimi Holst-
Schmidt. ’Danske Pottemagere’ har her fået deres 
egen beskrivelse af projektet: 
 
Keramik-Linien - hvorfor og hvad er nu det? 
  
Under arbejdet med projektet Spor i Keramikken & 
Keramiske Profiler er vi løbende fra mange sider 
blevet spurgt, om vi ikke kan hjælpe med kontakt til 
det keramiske felts fagfæller. Det sker typisk i for-
bindelse med: 
• Køb/salg/bytte/foræring af maskiner, redska-

ber, materialer og fagbøger  
• Efterspørgsel eller udbud af værksteds- og/

eller salgsfaciliteter 
(herunder brændingsmuligheder)  

• Efterspørgsel efter eller plads til medudstiller/
udstillere  

• Efterspørgsel eller udbud af kursusforløb, 
workshops etc.  

• Spørgsmål om materialer og teknikker  
 
Det gav os lyst til i maj 2010 at afprøve, om der er 
interesse for, at vi videresender henvendelser til de  

fagfæller, der har sagt ja-tak til at være en del af 
Keramik-Linien. Vores rolle er kun formidlende og 
tænkt som en hjælpende hånd. Det betyder, at den 
egentlige kontakt sker direkte mellem afsender og 
interesserede.  
  
Interessen har været rigtig god, og med meget po-
sitive tilbagemeldinger har mange allerede tilmeldt 
sig.  
  
Keramik-Linien er derfor en realitet, og den sidste 
dag i maj blev den første besked videreformidlet til 
linjens netværk - et netværk bestående af 
en facetteret gruppe, hvor den røde tråd er fagfæl-
lesskabet: keramikken og leret. Det ser ud til, at 
der med Keramik-Linien kan trækkes tråde til man-
ge egne af landet og til en mangfoldighed af typer 
af udøvere, tilgange til leret, kompetencer og inte-
resser. Så det er jo rigtig godt og spændende. 
  
Det er gratis for både afsender og modtager at del-
tage i Keramik-Linien. Som afsender skal du, for at 
få dit spørgsmål eller andet videresendt, maile det 
til linjen. For at tilmelde dig som modtager, er det 
blot nødvendigt at maile dit navn og din e-mail til 
Keramik-Linien, der naturligvis behandler de mod-
tagne data fortroligt og sikrer din anonymitet.  
 
Tilmeldingen sker på keramik@holstschmidt.dk.  
Vi tror og håber på et stærkt netværk. 

NAVNESPØRGSMÅLET 

Som opfølgning på navnedebatten og afstemnin-
gen på generalforsamlingen, sendte bestyrelsen 
navnespørgsmålet til afstemning blandt samtlige 
medlemmer.  
 
På bestyrelsesmødet blev konvolutterne derefter 
åbnet, og afstemningens resultat blev følgende: 
 
Der blev i alt afgivet 33 stemmer. 
10 stemte ja til at ændre foreningens navn. 
23 stemte nej til ændringsforslaget. 
 
Det betyder, at foreningens navn ikke bliver æn-
dret. 

HUSK AT SÆTTE KRYDS I 
KALENDEREN: 

FORENINGENS NÆSTE 
FÆLLESUDSTILLING FIN-
DER STED FRA JUNI TIL 
AUGUST 2011 PÅ GIM-

SINGHOVED VED STRUER 6 



SAMARBEJDE MED GLAS– 
OG KERAMIKSKOLEN 

Et resultat af medlemsweekenden på Bornholm 
var nogle meget positive drøftelser med skolens 
fagleder John Gibson. 
 
Efter lukningen af pottemageruddannelsen har be-
styrelsen fundet det naturligt at søge samarbejde 
med Glas- og Keramikskolen. Skolen har hidtil haft 
glæde af at få en del elever, som har gennemført 
grundforløb på pottemageruddannelsen i Sønder-
borg, og kommer nu til at savne elever med et 
grundlæggende keramisk kendskab. 
 
Fra foreningens side har vi drøftet, hvordan man 
kunne fastholde og udvikle det som har været pot-
temagernes specielle kompetencer, først og frem-
mest det produktionsorienterede håndværk og fri-
håndsdrejeriet. 
 
Under besøget blev vi enige om, at den fælles inte-
resse i samarbejde retter sig mod tre områder: 
Dels elvernes forberedelse før de bliver optaget på 
skolen. Dernæst mulighederne for at oprette flere 
praktikpladser hos vores medlemmer, nu hvor vi 
taler om elever der får SU og ikke skal have lærlin-
geløn. Endelig har vi talt om at styrke samarbejdet 
om kursusvirksomhed og efteruddannelse. 
 
Glas- og Keramikskolen er i år blevet en del af 
Danmarks Designskole, så vi har nu rettet henven-
delse til skolens rektor med tilbud om at indgå i 
samarbejde inden for disse områder, hvis der er 
interesse derfor, herunder at samarbejde om at få 
oprettet en ny basisuddannelse til erstatning af 
grundforløbet på pottemageruddannelsen. 
 
Fra foreningens side er vi helt åbne over for, hvor 
og hvordan en sådan basisuddannelse kan etable-
res, men vi har lagt vægt på, at det må være en 
uddannelse, hvor elverne har mulighed for at opnå 
SU. Vi tror der er perspektiv deri, nu hvor en sådan 
uddannelse ikke er begrænset af de rammer som 
lærlingeuddannelsen var omfattet af, fordi den var 
en del af erhvervsuddannelsesloven. 

Rektors reaktion på vores henvendelse har i øvrigt 
været positiv. Han fremhæver oven i købet, at 
praktikophold på foreningens værksteder ikke kun 
ville være relevante for studerende på den 3-årige 
basisuddannelse på Bornholm, men også for dem 
på den øvrige 5-årige udannelse. 

Undervisningslokale på Glas– og Keramikskolen 

KERAMIKBOD I KULTUR-
NATTEN PÅ GRIMMERHUS 

Sædvanen tro afholdes der KULTUR-NAT i Mid-
delfart for hele familien FREDAG D. 03. SEPTEM-
BER 2010, og på Danmarks Keramikmuseum vil vi 
i denne forbindelse igen afholde udendørs KERA-
MIKMARKED i gården fra kl. 17.00 - 22.00. I år vil 
der som noget nyt også være mulighed for at sæt-
te sit bord op i 2 af museets lokaler i underetagen. 
Tilmelding efter ”først-til-mølle-princippet”. 
 
Museet holder åben denne dag til kl. 22, og der vil 
være gratis entré, så vi håber på lige så stor suc-
ces med keramikinteresserede gæster, som vi har 
haft de sidste par år. 
 
Kunne du tænke dig at være med på dette marked 
og sælge dine ting? Det er gratis, og der er ingen 
kommissionsafregning til museet, men du skal selv 
medbringe følgende: 
 
• Bord på max 2 m (gårdspladsen er ikke så 

stor) evt. stole og parasol (i tilfælde af dårligt 
vejr) 

• Gerne effekter til det muntre køkken (kun for-
glødet keramik)  

 
Vi sørger for markedsføringen i avisen og sørger 
for skiltning (på dagen) fra Kulturøen langs havnen 
til Grimmerhus. Fra værftet sætter vi levende lys 
op gennem skoven – så der skulle være gode mu-
ligheder for at ”finde os”. Det endelige program er 
endnu ikke fastlagt, men så snart det er på plads, 
hører du nærmere fra os. Allerede nu kan du læse 
meget mere om kulturnatten på dennes hjemme-
side: www.kulturnatmiddelfart.dk  
 
Hvis du er interesseret og har lyst til at være med 
til dette arrangement, hører vi gerne fra dig snarest 
muligt.  
 
Du kan kontakte os pr. mail: helle@grimmerhus.dk 
eller på tlf.: 64 41 47 98. 
 
Vi håber, at vi ses fredag d. 3. september 2010! 
 
Med venlig hilsen 
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UDSTILLING PÅ  
GRIMMERHUS 

Et mangeårigt ønske går i opfyldelse for Danmarks 
Keramikmuseum på Grimmerhus, i og med at 
Gerd Hiort Petersen og Hans Munck Andersen nu 
sammen præsenterer en omfattende særudstilling 
på museet.  

Begge har med enkelte værker været repræsente-
ret på en række udstillinger, men denne udstilling 
er deres første separatudstilling på museet. Den 
retrospektive udstilling er arrangeret sammen med 
dem, sådan at publikum vil kunne nyde såvel par-
rets unikaværker som et udvalg af de mange kirke-
udsmykninger, der er blevet til i deres fælles værk-
sted på Bornholm. 
 
Udstillingen varer t.o.m. den 29. august 2010.  

SOSE-LER: EN BORN-
HOLMSK SPECIALITET 

den slags ler, så vi tog det, vi kunne bære i et par 
plasticposer, men vi har indtil nu kun brugt det som 
begitning på almindelig rød- og blåler fra Sorring.  
 
Leret er meget plastisk og binder godt på Sorring-
leret. Farven kan diskuteres (og bliver det!), se 
selv på de nedenstående billeder. Det var en rigtig 
dejlig tur til Bornholm! 

AF Inge Sædam og Jens Christian Ørting 

I slutningen af april var vi med til Pottemagerfor-
eningens generalforsamlings-arrangement på 
Bornholm, som var en godt arrangeret tur med 
mange fine oplevelser. Besøget på Glas og kera-
mikskolen var uhyre interessant og bagefter var vi 
på besøg på Hjorts Fabrik i Rønne.  
 
Hjorts fabrik har altid brugt den specielle grå og 
fine ler, som kommer fra Sose strand, hvor leret 
skrider ud i havet. Da vi havde lidt tid til overs in-
den vi skulle med færgen hjem søndag, fandt vi 
stedet, hvor det skrider fra skrænterne ned til ha-
vet. Vi havde stor lyst til at eksperimentere med  

Piv-i-røv-heste dyppet i soselersbegitning: de 
bliver helt sorte. 

Nu er hestene blevet forgødet - her vist sammen 
med en almindelig rødlershest. 

Hest med sose-begitning og klar glasur samt en 
vase med samme begitning og med en klar glasur 
tilsat en slat jern. 
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BRÆNDING PÅ  
GULDAGERGAARD 
Her er to TILBUD til alle med interesse i at besøge 
Guldagergaard – International Ceramic Research 
Center. 
  
1. Stor brændefyring sidst i august 
Vi tænder op i vores ovn Embla i august. Ovnen er 
en stor brændefyret crossdraught ovn. Vi tænder 
den kun en gang om året, så dette er en unik 
mulighed. Man kan overnatte billigt på Guldager-
gaard under brændingen. Prisen for selve bræn-
dingen varierer, alt efter hvor meget plads dine ting 
optager i ovnen. Start: 23. august. 

 Læs mere og tilmeld dig her: 
 http://ceramic.dk/index.php?id=231 
 
2. Ophold på Guldagergaard sommer/efterår 
  
Vi har stadig nogle ledige pladser på Guldager-
gaard over sommeren og efteråret til keramiske 
kunstnere og designere. Send din ansøgning, når 
du er klar, og vores Keramikfaglige Råd vil tage 
stilling til den snarest muligt. 
 
Læs mere om ansøgningsproceduren her: 
http://ceramic.dk/index.php?id=184 

FERIETIP - RUMÆNIEN 

AF Inge Sædam og Jens Christian Ørting 

I maj måned var vi på en meget interessant og læ-
rerig tur til Rumænien med Schreiber-tours. 
Ud over alt det vi så og lærte om Rumænien, var vi 
så heldige at blive kørt til den bedste pottemager i 
området. Han hedder Ilyès v. Miha’ly fra Korond. 
www.fazekaspanzio.szekelyszallas.hu 
Forretningen ligger forholdsvis tæt på Ungarns 
grænse. 

EFTERÅRSWORKSHOP OM 
DREJETEKNIK! 
Så er årets efterårsarrangement faldet på plads: Vi 
ses til en spændende workshop søndag den 3. 
oktober hos Nina Lund og Francois Thierron i Ej-
strupholm i det midtjyske. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen! 
 
Nærmere indbydelse og program bliver udsendt 
per mail efter sommerferien.  
Se også deres hjemmeside www.keramik.dk 

Jean Francois drejer STORT på en workshop hos 
Anna Johansdottir 
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Sidste frist for indsendelse af artikler, læser-

breve, annoncer,  kommentarer, ris og ros er: 

 

1. OKTOBER 2010 

 
Næste udgave af Danske Pottemagere ud-

kommer i oktober 2010 




