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DET TALTE ORD GÆLDER 

 

Først og fremmest tusind, tusind tak for hæderslegatet.  Tak !!  

Jeg må være den heldigste kartoffel i kongeriget! At få et legat giver en 

helt speciel følelse af at blive set, forstået og værdsat i sit arbejde, en fø-

lelse der er så uvant fra den man har, når man sidder alene og mudrer i 

sit værksted.  

Jeg fik i juni et brev fra Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, hvor der 

stod at jeg fik dette legat, og beskrev mig som "den fineste uforfinede 

keramiker her til lands". 

Det synes jeg var en fantastisk formulering. Sådan har jeg ikke tænkt på 

at beskrive mig selv. Men jeg synes det rammer ganske præcist.  

Der er både noget fint og ufint, forfinet og uforfinet i min keramik. Måske 

er der i det hele taget mange kontraster… på den ene side og på den 

anden side… og man kunne jo også lige prøve at vende det hele på ho-

vedet … - den formulering fanger nærmest hele min måde at arbejde på. 

Brevet beskriver også mit arbejde som "materialenært, undersøgende og 

legende, både fremstillings- og funktionsmæssigt". 

Det synes jeg også er lige på kornet, det er jo lige sådan mit arbejde er. 

Jeg er meget optaget af sammenhængen mellem fremstillings-teknikken, 

materialet, og det produkt jeg laver. Jeg eksperimenterer med at tilrette-

lægge produktionen eller arbejdsgangen, så der er plads til, at tilfældet 

og det uventede kan spille ind. Jeg plejer at sige, at jeg sætter noget i 

gang, og så gør det sig selv færdig. 

Tilfældigheden har næsten altid en naturlighed og selvfølge i sig, den er 

uanstrengt, og det bliver bare helt rigtigt. Ved at inddrage tilfældet får 

jeg en masse forærende, som jeg næppe selv havde fundet på, og jeg får 
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ikke mindst en variation, større eller mindre, alt efter hvordan jeg har til-

retteligt arbejdsgangen, og den synes jeg er meget værdifuld.  

Måske er den variation inkarnationen af håndværket, det bliver lidt for-

skelligt hver gang man laver det – i modsætning til det der er målet i en 

industriel produktion. Og jeg gør så virkelig en dyd ud af det. 

Det funktionsmæssige er jeg, som brevet siger, også interesseret i, men i 

disse år ikke som noget  hard core funktionelt. Jeg er mere optaget af 

det, der er på færde før det bliver hard core, det der foregår inden tin-

gene finder deres form – der hvor det hele ligger åbent. 

Jeg har her i banken dækket et bord med nogle af mine stel lavet gen-

nem ca 25 år. Stellene giver tilsammen et godt indtryk af mine arbejds-

metoder, det med tilfældighederne og det med at kredse om nogle basa-

le funktioner. 

Men jeg laver nu også andet end stel…. 

Jeg vil stoppe her og endnu engang sige mange, mange tak !! Jeg lover 

at bruge pengene fornuftigt, og ikke lade rosen stige mig til hovedet.  

 

TAK 


