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Skulpturen ”Kaja” Akutmodtagelsen. Regionshospitalet Nordjylland i Thisted.

”Kaja” opmures i 2013.

Tvorup Klitplantage.

Folderen viser keramik jeg har arbejdet med i Thy                                                                                                                        

I  2001 modellerede jeg skitserne til  ”Det Store Relief ” på mit lille værksted ved Lild Strand på Han-
næs og senere kom skulpturerne  ”Mine små venner i Hjardemål Klit” som var med på udstillingen, 
Omkring Nyholm på Silkeborg Kunstmuseum i 2002. 
 Jeg har haft værksted mange steder siden endt uddannelse som keramiker på Kolding Kunsthånd-
værkerskole sidst i halvfjerdserne. Først i kunstnerkollektivet på Lund Gl. Skole ved Herning, siden 
hen mit eget værksted på Sydmors og derefter på Nordmors, så et lille værksted ved Lild Strand, nær 
Bulbjerg og derefter et dejligt værksted på Korsgaard, Hellebjerg ved Tvorup Klitplantage.
 I 2014 er vi flyttet til Den Gamle Skole i Faddersbøl, hvor værkstedet skal bygges op. Ålvand 
Klithede, som er en del af Nationalpark Thy, er lige udenfor, enestående natur, ligesom klitplanta-
gen og havet mod vest. De keramiske arbejder som vises i folderen,  Keramik  naturlig  vis  Thy  , er 
inspireret af naturen herude vestpå  i perioden 2001 til 2013.
 Skitserne til ”Det Store Relief ” er tænkt meget stort, cirka 40 tons ler modelleres i et naturinspireret 
udtryk. Forslaget var til facade på den nye Kolding Teknisk Skole, tegnet af arkitektfirmaet Schmidt 
Hammer Lassen. Det blev ikke mig, der fik opgaven, men skitserne er jeg glad for og vil gerne bruge 
dem som igangsættende idé til en stor reliefudsmykning engang. ”Mine små venner i Hjardemål 
Klit”, 3 små relieffer og 37 små skulpturer er inspireret af den dejlige klithede, Hjardemål Klit, en 
af skulpturerne er skitseidé til skulpturen ”Vandbæreren”.  Til arbejdet med skulpturen modtog jeg 
produktionstilskud fra Billedkunstrådet, Statens Kunstfond og den var hovedværket på udstillingen 
Vandbæreren. Vendsyssel Kunstmuseum i 2007.
 Skulpturen ”Kaja” er min seneste store udsmykning. Er fra 2013 og placeret i gårdhaven ved Akut-
modtagelsen, Regionshospital Nordjylland i Thisted. Til arbejdet med den, modtog jeg fondsstøtte 
fra Det Obelske Familiefond og Grosserer L.F.Foghts Fond. 
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”Kaja” modelleres på værkstedet i Hellebjerg, 2012-13.

Skulpturen ”Vandbæreren” under modellering. 2006 Fad d. 37 cm. Fad d. 35 cm.

Fad d. 33 cm.

Fad d. 36 cm.

Fad d. 42 cm.

Fad d. 70 cm, haw.

Fad d. 32 cm. ”Klitplantage”

Fad d. 75 cm.



”Fyrkrat” h. 24 cm.

Skitser til ”Det Store Relief ”. Lild Strand 2001 (lille mand angiver størrelsesforholdet).

”Hedetue” h. 33 cm.

Detalje.



Skulpturen ”Vandbæreren” Vendsyssel Kunstmuseum i 2007. Skulpturen ”Vandbæreren” Vendsyssel Kunstmuseum i 2007.



”Klitkrukke” h. 48 cm.

Skulptur h. 25 cm.

”Jydepottetræ” h. 44 cm.

Kaja og far.Relief 45 x 220 cm, ”Klitplantage”.

Relief 30 x 30 cm. Relief 25 x 25 cm. 
”Elskede Randi”.

Relief 57 x 57 cm.

Relieffer ”Elskede Randi”.



Kaja 3 år.


