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Hans og Birgitte Börjeson

En rundtur mellem krukkerne/foredrag, H&B Börjeson

"Søn & Far", Sonny Schneider & Ole Andersen

Foredrag med "Søn & Far"

Henriette Hagelskjær

Per Henriksen og Birgitte Tvermoes Jensen

Lis Lindkvist

Julestue



Det er ikke mange forundt samtidig at fejre 50-års værkstedsfællesskab
og guldbryl lup - og stadig være i fuldt firspring på vej mod nye kerami-
ske udvikl inger og oplevelser. For os mange, der dagligt anvender de
fornemme brugsting fra Fulby, skabt af Birgitte og Hans Börjeson, er der
god grund ti l at kippe med flaget i den anledning og håbe på mange
flere gode år for Fulby.

Gennem et halvt århundrede har Birgitte og Hans Börjeson formået at
skabe sig et sted i verden, det smukke værkstedsmil jø i landsbyen
Fulby ved Sorø, og at præge det med en vital itet og keramisk kultur, der
gør det ti l en oplevelse at besøge dem. Man fornemmer, straks man
kommer over dørtærsklen, en soberhed og arbejdsomhed parret med
munter l ivsappetit, kval iteter, som gennemsyrer Fulbyproduktionen og
dermed beriger omgivelserne, hvad enten det sker i stort format med
udsmykninger el ler i form af den daglige mælkekande.

Hans og Birgitte Börjeson

Fulby Femti i Fuld Form

Men hvad er den røde tråd i det enestående makkerskab foruden det
rent personlige? Noget bærende har sikkert været lysten ti l at komme
rundt i verden, ti l at møde mennesker og skabe relationer. Denne
åbenhed har givet sig udtryk i ægteparrets keramik, som føles almen,
ukunstlet og selvfølgel ig, fordi den netop har indoptaget spor fra andre
kulturer, bl.a. den afrikanske og fra verdenskeramikkens centre i Østen.
Herti l kommer de mange forbindelser og venskaber med kolleger rundt
om i Europa, hvor Fulby er rigt repræsenteret på vigtige messer og
markeder.



Fællesskabet begyndte i læreårene i England omkring 1 960, hvor både
Hans og Birgitte arbejdede på Crowan Pottery hos Harry og May Davis,
hvorti l de begge kom efter at have gennemført kunsthåndværkets
grunduddannelser i henholdsvis Sverige og Danmark. Et gennemgåen-
de træk i Fulbysamarbejdet og en forudsætning for virksomheden her
har naturl igvis været det keramiske fællesskab, som er udviklet gennem
årene ti l en symbiose mellem de to keramikere i så høj grad, at de
betegner sig med det fælles Fulby.

I værkstedet er der arbejdet med både stentøj og porcelæn, med salt-
glasering, tenmoku- og celadonglasurer og sikkert meget andet. Man
når ikke resultaterne fra Fulby uden mange timers og års forsøg og
studier, og på parrets mange rejser har der været rig mulighed for at se
og suge ti l sig. Hans Börjeson har selv skrevet smukt om sin egen por-
celænshistorie, som begyndte på Victoria and Albert Museum i London
med beundringen af skåle fra Sungtidens Kina og inspirationen ti l
indsamling af prøver fra stenbruddene i Cornwall , som blev anvendt i
senere glasurforsøg. Sådan foresti l ler jeg mig, at tingene altid har
hængt sammen i det frugtbare Fulbysamarbejde.



Saltglasering er et speciale for Fulby, de er mestrene, som har opnået
det utrol ige med en præcision og kontrol af en udefra set ustyrl ig
proces, hvor de målrettet arbejder med samspil let mellem farver,
ornamentik og lerets strukturer. De skaber former: kanderne, som er et
særligt kapitel , fade, skåle, søjler, gadeudstyr og -belægninger, alt
perfekt ti l saltovnen. Vidunderl ige, store gulvkrukker med rørformede
halse og netagtig ornamentik og de store skåle fra 1 990'erne dekoreret
med satiriske og urovækkende sammenstød mellem dyr og
fuglel ignende mennesker.

Det svimler for en, når man tænker på de tusindvis af objekter, der er
udgået fra Fulby gennem femti år og som er spredt ud over vor verden.
Hvis der er noget, man kan være sikker på, er det, at tingene har gjort
fyldest. De er måske gået i stykker, keramik har den art, hvis man taber
det, men de er ikke blevet frivi l l igt udskiftede. Det enestående ved Fulby
keramik er, at det ’tåler øjets sl itage’ (Sven Lundh, Källemo). Og det er
for mig de smukkeste og mest værdiladede ord, som kan bruges i en
karakteristik af det af mennesker skabte.

Bodil Busk Laursen



 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

”En rundtur mellem krukkerne”

Foredrag med Hans og Birgitte Börjeson onsdag den 3. juni kl . 1 9.00
i Næstved Kunstforenings lokaler, Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C.
Arrangeret i samarbejde med DOF, Næstved Aftenskole.

Hans og Birgitte Börjeson fra Fulby Keramik i Sorø fortæller om deres
udsti l l ing, som kan ses i Næstved Kunstforening fra 30/5 ti l 21 /6
201 5. Hans og Birgitte Börjeson er mest kendt for deres saltglase-
rede stentøj, men de arbejder også i porcelæn. Hans og Birgitte
Börjeson kunne fejre 50 års jubilæum med Fulby Keramik i 201 3.

Tilmelding ti l DOF, Næstved Aftenskole på:
info@naestvedaftenskole.dk eller tlf. 5572 1 825 eller på DOF's
hjemmeside.

Pris: 50 kr.
Hold nr. 1 51 508








