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DET TALTE ORD GÆLDER 

 

 

Anne, da jeg besøgte dig for at stille dig lidt opklarende spørgsmål i for-

bindelse med skrivning af denne tekst viste det sig at du troede, jeg skul-

le holde et helt foredrag om dit virke. Det slipper du for. Halvlang er ta-

len dog blevet, lidt ekstratid skal du da få heroppe på overbliksdækket, 

så du kan nå at nyde, hvor meget der bliver smilet op til dig og hvor fa-

belagtigt smuk en udstilling du har fremtryllet.    

Apropos overblik, ser man på design og kunsthåndværk i Danmark i dis-

se år, lyser keramikken op. Talentmassen er ganske stor, og i fuld sving i 

dejligt mange forskellige retninger. 

Keramikere er et særligt folk. I nærkontakt med jeres materiale i en grad 

så det i proces kan være svært at skelne hvad der er krop og hvad der er 

ler. Også når man er så heldig at møde jer uden for jeres værksteder er I 

vitterligt lidt anderledes end resten af os. Stærkere hænder. Større øjne. 

Ligner ofte nogen, som bærer på en rar hemmelighed. Hvilket I jo også 

gør. Leret og glasuren, med alle deres mysterier, er jeres, i disse har I be-

friende frit slag. 

Der er et godt fællesskab, keramikerne indbyrdes. I løfter i flok. Og vover 

at klappe ad hinanden, når en enkelt af jer, som i dag, udpeges til – eller 

udsættes for – særlig opmærksomhed. 

Nationalbankens Jubilæumspris går i år til dig, keramiker Anne Tophøj. I 

dag er det er dig, og kun dig, som fremhæves. 
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Hædret er du blevet flere gange før, men overeksponeret er du ikke just. 

Der findes heldigvis mange billeder og en hel del tekster om dit virke, 

men man skal være gravelysten for at finde dem. Du presser dig jo ikke 

ligefrem på. Din hjemmeside byder indtil videre på kontaktoplysninger, 

ét foto og fem ord.  

Det er heller ikke ligefrem let, at sætte ord på det, du laver. Som på en 

gang er så uhyre simpelt og avanceret.  

Der ligger én lillebitte film om dig på nettet. Den er klogt nok ordløs. Op-

taget på dit værksted, man får lov at se tre processer, en, som involverer 

udskæring af en centimetertyk skive ler, en, hvor meget vådt ler får svup-

pende skålform gennem centrifugalkraften og en, hvor en fed lille skål 

presses op i en indrejningsmaskine. 

Man kan kun høre leret. Det laver afsindigt lækre lyde. Ellers er der blot 

dig, keramikeren i fuldstændig symbiose med dit enestående arbejde. 

Det er en virkelig god film. Igennem den begynder man at forstå en smu-

le om en masse. Om hvor meget erfaring betyder. Hvor koncentreret og 

fysisk arbejdet med keramikken er. Hvor dramatisk og alligevel stille der 

er i de øjeblikke, hvor det hele sker. Hvordan dit særlige greb, din lynhur-

tige respons på hvad leret gør i en given situation, uanset om det er tykt 

eller flydende, er altafgørende for resultatet. 

Resultat er ellers et forkert ord at bruge – se bare, det er svært med ord - 

i forbindelse med dit arbejde. Fordi alt, du gør, er procesorienteret. Du 

sætter nødigt et punktum, helt færdig med noget hverken kan eller vil du 

blive, spørgsmål og undersøgelser skal afprøves, ikke afbrydes af for me-

gen færdiggørelse; så snart du er igennem et forløb, påbegynder du 

straks et nyt.  

Dit arbejde ses bedst, som det er udstillet her, som en kontinuerlig frise 

af undersøgelser af især måltidet. Frisen er samlet set hverken tids- eller 

stedstypisk; den er Tophøjsk. Inspiration er ikke kommet udefra. Nok har 

du været vidt omkring, men når der arbejdes, sker det i dit lukkede rum. 

Hvor der er ro til at lukke helt op for modtageligheden i forhold til hvad 

leret må byde af muligheder.  

Du får øje på det, andre ikke ser, leger med det, hjælper det i form. Du 

gør det på en usædvanlig måde. Du faciliterer overraskelser gennem 

gentagne forsøg med udvalgte teknikker, og så løber du ved siden af dit 

ler. Du har fået syn for på hvor korte øjeblikke helt store udsving i mate-

rialet kan finde sted hvis givet de rette betingelser – et pres, en vibration, 

et slip – og er selv blevet lige så hurtig til både at igangsætte og fange 
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disse øjeblikke. Du kalder dit arbejde en lang skitseproces, grundet tem-

poet og umiddelbarheden bag, men hvor en skitse er et forstudie, brin-

ges dine stykker helt til bords, og kan bruges, og har et lige værd med 

det tydeligt færdige, endda det forfinede, fordi det byder på sin helt 

egen kvalitet, det enestående øjebliks. 

Lidt om dit sted for de, som ikke har været så heldige at besøge det: 

Der hersker fredsommelig aktivitet på værkstedet. Kun gennem glasdø-

ren bagest i det store atelier-rum kan man se ud på andet end himmel. I 

en lille baghave er tagetes plantet i bildæk. Der står en hvid havestol. Og 

tre små vilde killinger, som gerne vil – og godt må komme – ind. 

Det er et rigtigt atelier. Højloftet. Med store ovenlysvinduer. Et privat 

rum, til uforstyrret koncentration. Fyldt til bristepunktet med reoler, ar-

bejdsborde, maskiner, ler. Og grej. Glasurprøver. Uendelige hyldemeter 

med sorterede stabler af tidligere projekter. En kaktus samling. Landets 

formentlig mest velasorterede skrueskab.  

Din base. Opholdssted de fleste dage fra morgen til sen eftermiddag. I 

gang med leret. En disciplineret rutine. En hverdag.  

En regelmæssighed, som ikke tåler de store udsving, hvis arbejdet skal 

flyde frit.  

Nok er du berejst. Har løbende legende samarbejder omkring selvvalgte 

projekter i gang med forskellige værdsatte kolleger. Men værkstedet er 

omdrejningspunktet for det hele. Det er herinde, de store visioner, som 

gennemføres i en lind strøm en efter en, udvikles.  

Et simpelt, velkendt, tidløst emne er den røde tråd i dit arbejde. Stellet. 

Altså det, vi alle spiser og drikker af. Emnet er mellem dine hænder uud-

tømmeligt. For, hvor mange af dine kolleger søger ´den perfekte form´ og 

når de finder den, fastholder og forfiner denne og gerne kun denne, så er 

du slet ikke ude efter selv at finde det perfekte, tvært imod. Det perfekte 

er jo en løsning, og løsninger har det med at afslutte forløb. Dit mål er 

helt omvendt kontinuerligt at demonstrere, at der altid kan findes friske 

værdifulde muligheder og at man, når man forfølger disse med åbent 

sind, kun vil finde endnu flere. Blot et lillebitte ryk på den vinkel, man ser 

fra, og alt er atter nyt.  
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Feinschmeckere kender dine arbejder fordi du løbende takker ja til at 

medvirke på udstillinger rundt omkring i verden. Udstillingsmulighederne 

bruges som rammer inden for hvilke et projekt – eller med dine egne ord 

– en vision – kan gennemføres. Men hver vision kan forbindes direkte 

med sin forgænger eller sin efterfølger. Teknik forandrer sig, legens mere 

eller mindre gradbøjelige regler justeres, men tempoet og åbensindet 

fastholdes.  

Drivkraften er ikke forestillingen om det færdiges potentielle storhed, har 

absolut intet med økonomisk gevinst at gøre - du har alle årene ernæret 

dig som underviser for derved dels at vidensdele og dels at kunne forbli-

ve kompromisløs i dit eget arbejde - drivkraften kommer slet og ret af 

vaskeægte, uudtømmelig interesse og nysgerrighed. Udstillinger, aner-

kendelser, disse kommer af og til pludseligt dryppende, er formentlig vig-

tigere for alle os andre, som derved får lejlighed til at glædes over frug-

terne af dit arbejde end for dig selv; du ville være i gang uanset. 

Som du dog fortjener stor respekt og anseelse, altså hæder, Anne Top-

høj. Du hyldes i dag for din overlegne håndværksmæssige ekspertise, for 

din utrættelighed, din legesyge, din løbende duel mellem det kontrolle-

rede og det løsslupne, for din konsekvens og for modet til at være 100% 

din egen.  

Og så har du tilmed fødselsdag.  

Her i dette højtidelige rum, som man skulle tro, var så fjernt fra en kera-

mikers værksted, som man kan komme, findes faktisk fællestræk. Same, 

same, but different. Som hos dig, er her godt med plads og højt til loftet. 

Og heller ikke her kan verden udenfor forstyrre os, også her er vi i en luk-

ket boble. Og også her har vi noget ved hånden, som kan en hel masse, 

hvis vi bruger det rigtigt. Ikke keramisk, men tilsvarende elastisk, nemlig 

menneskestemmer. Tilhørende folk, som godt kan lide dig.  Du skal have 

en sang. Den med instrumenterne. Vil du derfor vælge to instrumenter, 

og lad os bruge det tredje vers på at synge hurra. Ole Jensen vil synge 

for. Giv den gas, dernede på gulvet, lad det buldre, så både guldbarre og 

slips rasler sig løs. 

Stort til lykke med både fødselsdag og hæderspris, Anne Tophøj. Og 

fortsat rigtig god arbejdsglæde. 

 

Louise Campbell 

Nationalbankens Jubilæumsfond 


