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Jeg er uddannet lærer fra Herning Seminarium i 1969. Under 
uddannelsen var jeg med formningsholdet på ekskursion 
til Bornholm. På et værksted der så jeg for første gang 
demonstreret, hvordan en klump ler anbragt på en sparkeskive 
kunne vokse mellem hænderne og formes til en smuk form. 
Denne hændelse forandrede fuldstændigt mit liv. Jeg måtte  
lære at dreje ler! Så jeg lånte nøglen til seminariet i sommer-
ferien, og udstyret med en pakke ler og en bog om drejning af 

ler lærte jeg mig selv at dreje. Så jeg er autodidakt. 
De følgende år deltog jeg i sommerkurser i glasurkemi på 
Aarhus Kunstakademi.

Jeg afsluttede lærergerningen i 1986 og fik endelig eget værk-
sted. Siden har jeg haft over 450 udstillinger på gallerier 
og kunstmuseer i Danmark og i udlandet. Jeg har netop i år 
udstillet på to kunstmuseer i Tyskland: Künstlermuseum 

Havets forunderlige verden

Kirsten Holm
Sommerminde
Foto: Kirsten Holm

Kirsten Holm
Østerslinjer
Foto: Kirsten Holm

I NYT

af Kirsten Holm, keramiker

Mød keramiker Kirsten Holm. I en artikel fortæller Kirsten Holm om sit liv med keramik og om sine meget 
omfattende udstillingsaktiviteter i ind- og udland. I artiklen indgår også beskrivelser af selve håndværket 
og fremstillingen af markante unika værker, hvoraf nogle kan ses og købes i CLAY Shop.
Kirsten Holm bor og arbejder i Hinnerup og på Læsø, hvor hun også har værksted. 
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Heikendorf ved Kiel og Friesen-Museum på Föhr. Den sidst-
nævnte udstilling slutter først 30. oktober. To spændende 
oplevelser.

Jeg har solgt værker til Statens Kunstfond og er repræsenteret 
på Keramik-Museum Berlin og på Danmarks Keramik-
museum Grimmerhus, nu CLAY Keramikmuseum Danmark.  
Da Dronning Margrethe i 2012 besøgte Grimmerhus, havde 
man fra museets side udvalgt to af mine keramiske værker, 
som dronningen fik overrakt.

Jeg er kommet på Læsø siden 1970 og har også værksted der.  
I 2012 startede jeg Læsø Kunstfestival. For dette initiativ og 
flere års efterfølgende arbejde modtog jeg Læsø Kommunes 
Kulturpris i 2019.

På Læsø er ture langs havet en uendelig inspirationskilde til 
mine værker. Naturens spor ses i mine keramiske arbejder i 
valg af materialer, form, udtryk, overfladebehandling og ikke 
mindst brændingsmetode.
Jeg tager ofte udgangspunkt i fund fra havet - en eroderet 
østersskal, en spændende sten eller et forstenet søpindsvin. 
Disse fund bliver så at sige både start- og slutpunkt for mine 
værker.

Jeg drejer en form, bearbejder videre med modellering, 
bankning, ridsning, prægning i overfladen og fremkalder  
linjer, der strømmer ned over formen som en fortsættelse 
af skallens formsprog. Overfladen bemaler jeg med terra 
sigillata for at få sporene i leret til at fremstå uden dækkende 
glasurlag. Efter almindelig forglødning i el-ovn venter det 
sværeste, som er den sidste brænding. Den foregår i en muffel, 
en beholder, hvori jeg kommer brændbart materiale omkring 
værkerne, som er nøje udvalgt efter, hvad jeg tror vil have den 
ønskede effekt. Det kan være blade, fyrrenåle, halm og altid 
Læsø ålegræs og Læsø sydesalt.

Jeg brænder de keramiske værker op til ca. 800°. Efter afkø-
lingen er jeg altid spændt på at se resultatet af brændingen. 
Er værket mon blevet, som jeg håbede? Denne svære 
brændingsmetode tilfører yderligere organiske udtryk til 
værkerne. Min idé er, at den udvalgte østersskal eller sten så 
at sige er vokset ind i formen og udgør en helhed med værket.

Der venter en usædvanlig og spændende opgave for mig i 
november. På Johannes Larsen Museet i Kerteminde skal 
jeg dække et bord. Temaet for min opdækning er Havets 
forunderlige verden.

Kirsten Holm med mundbind
Künstlermuseum Heikendorf
Foto: Kirsten Holm
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Grupperejse med CLAY Venner til 
The Potteries i 2023

The Potteries Museum & Art Gallery
Foto: https://www.visitstoke.co.uk

Flaskeformet ovn til brænding af keramik
Foto: Bodil Lütken

The Potteries
The Potteries - en fællesbetegnelse for de 6 selvstændige 
byer, som i dag udgør byen Stoke-on-Trent i Staffordshire 
i Midtengland - har de seneste 400 år været centrum 
for fremstillingen af en mangfoldighed af keramik og 
porcelænsvarer lige fra middagsstel til teglsten, fliser til 
badeværelset og sanitet m.m. 
I begyndelsen af 17/1800-tallet var der mere end 300 fabrik-
ker i området. I dag kan vi stadig se de flaskeformede bræn-
dingsovne visse steder i området. 
En af pionererne inden for produktionen af lertøj og porcelæn 
var Josiah Wedgwood, som grundlagde sin virksomhed i 1759 
og eksperimenterede med ler og glasur i mange farver. Andre 
kendte navne er Royal Doulton, Twyford og Aynsley m.fl. 

Grupperejse for CLAY Venner
CLAY Venners arrangementsudvalg påtænker en grupperejse 
til The Potteries i slutningen af september i 2023. Programmet 
vil omfatte fabriksbesøg, bl.a. på Wedgwood fabrikken, 
en omvisning på Clay College, som lægger vægt på de 
håndværksmæssige drejetraditioner og selvfølgelig et besøg 
på The Potteries Museum and Art Gallery. Derudover afholdes  

i september 2023 British Ceramics Biennial i Stoke-on-
Trent. Vi besøger også denne biennale, der har udstillinger 
forskellige steder med værker produceret af både britiske og 
internationale samtidskeramikere. 
Der bliver således rig mulighed for at udforske Stoke-on-
Trents position som the World Capital of Ceramics dengang 
som nu. 
Der er stadig et år til denne rejse. Derfor kan vi endnu ikke 
fremlægge et detaljeret program eller en rejseplan med pris. 
Vi arbejder med en model med fly fra Billund og bus videre 
frem til Stoke-on-Trent med 5-6 overnatninger på hotel. 

Inden vi går videre med planlægning og indhentning af priser, 
vil vi gerne høre fra medlemmerne, om det er en rejse, som 
CLAY Venner kunne være interesserede i. På den måde kan 
vi få et cirka-overblik over deltagerantal, hvilket igen har 
betydning for pris m.m.

Send en e-mail til Bodil Lütken: bodiljlytken@gmail.com 
senest 1/12 2022 med en tilbagemelding til os, hvis du kunne 
tænke dig at deltage. Vi forventer at kunne give en mere udførlig 
beskrivelse af turen med pris og tilmelding i januar 2023.

af Bodil Toft, CLAY Nyt redaktion og 
Bodil Lütken, formand for CLAY Venner
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UDSTILLINGER ANDRE STEDER

Bodil Manz
Cylinder
Foto: Galleri Pagter

Generalforsamling 2023 i CLAY Venner 

CLAY Venners ordinære generalforsamling er fastsat til 
onsdag den 29. marts 2023 kl. 19.00 - 21.00 i Middelfartsalen 
på KulturØen, Havnegade 6-8, 5500 Middelfart. 

Indkaldelsen til generalforsamlingen 2023 forventes udsendt 
ultimo februar.

Kolding 

Galleri Pagter, Adelgade 3, 6000 Kolding 

I efteråret 2022 viser Galleri Pagter nye porcelænsværker af 
Bodil Manz.
Se flere Bodil Manz værker på http://galleripagter.dk/
udvalgte-vaerker eller besøg galleriet.
Galleriet har åbent fra tirsdag - fredag kl. 13-17 og lørdage fra 
kl. 10-14.

Årets julemarked på CLAY

Onsdag den 7. december åbner museet for det årlige, hyggelige 
julemarked. Markedet bliver afholdt i den store udstillingssal, 
som på grund af byggeriet er ledig netop på det tidspunkt. I 
den store udstillingssal er der plads til flere boder og work-
shops med kreativitet, design og lækre smagsoplevelser. 

Julemarkedet er åbent fra kl. 14 – 19. 


