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INTRODUKTION 
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Fra brugsgenstand til kunstværk 

På FED LER –krukker i kunsten nu skal du og dine kammerater opleve store og små 

krukker af keramik – det vil sige brændt ler. Krukkerne er ikke almindelige 

hverdagskrukker men kunstværker, skabt af tyve danske billedkunstnere, som alle 

arbejder med ler i deres kunst.  

 

Du støder sikkert tit på krukker. I dit hjem for eksempel, hvor de måske står i 

vindueskarmen, på sofabordet eller på gulvet. Vi bruger dem til praktiske formål: til at 

opbevare grydeskeer, madvarer eller slik, vi vil gemme. I vaser sætter vi blomster i vand, 

så de kan holde sig friske og pynte i stuen.  

Krukker er brugsgenstande, hvis praktiske funktion er at være beholdere, vi kan putte 

noget i.  

 

På FED LER vil du opleve krukker, som er anderledes end dem, du kender. Kunstnerne 

har eksperimenteret med og tænkt over, hvad krukken også kan være – ud over en 

praktisk brugsgenstand. Og ud af det, er der kommet krukker, som du nok aldrig har set 

krukker før. Som kan sætte sanserne, fantasien og tankerne i gang. Og som samtidig kan 

ses som en slags kommentarer til både vores fælles fortid og den nutid, vi lever i i dag.  

 

Ler og keramik er en tendens i kunsten nu. Måske hænger det sammen med, at leret i 

består af jord og vand. Og at jorden og vandet danner grundlag for liv her på jorden. I 

dag står vi overfor en klimakrise, der ser ud til at være skabt af mennesker. Vi skal altså 

finde en ny respekt for naturen. Den problemstilling ser vi mange kunstnere tage med ind 

som en del af deres kunst. Værkerne på udstillingen er et godt afsæt til at tale om 

menneskers forhold til naturen og spørgsmål om hvad der egentlig er levende, og hvad, 

der er dødt? 

Vidste du… 
At ting, som er lavet af 

brændt ler kaldes for 

keramik? Keramik er både 

porcelæn, fajance, raku, 

stentøj og lertøj. Ler bliver til 

keramik når det bliver 

brændt i en 700-1900 grader 

varm ovn. Tidlig keramik er 

ofte brændt i bål. 



LER OG SKABELSE 
 Du kender sikket følelsen af en klump blød ler i hænderne. Den fugtige gråbrune masse, der let kan 

formes til næsten hvad det skal være. Lige indtil formen ikke kan holde sig oppe længere, og 

klasker sammen. Det er let at forme leret, og for eksempel kramme det, så tynde skiver vokser ud i 

mellemrummet mellem fingrene. 

 

Sætter du lerfiguren ind i en keramikovn, og brænder det ved høje temperaturer, bliver den fast og 

bestandig. Så har du skabt en genstand, der i princippet kan holde i tusindvis af år.  

Til gengæld går den let i stykker, hvis du taber den.  

 

Det er måske ikke så mærkeligt, at ler er en del af mange af fortidens skabelsesmyter. Altså 

religiøse fortællinger om hvordan verden og de første mennesker blev til. Kender du en skabelses-

fortælling hvor leret bliver levende? Både i den muslimske og  den kristne skabelsesmyte puster 

Gud liv i en klump ler, da han skaber det første menneske. 

 

Mennesker har lavet ting i ler og brændt det til keramik gennem mange årtusinder. De første 

keramikkrukker, vi kender til, har været brugt som gryder, til at ære og ofre til guder og ånder og til 

at indsamle og opbevare mad og drikke. På den måde har krukker spillet en vigtig rolle for at 

mennesker har kunnet overleve og føle en forbindelse til noget større: Guder. Eller ånder i naturen. 

  

Gennem historien bliver leret tit forbundet med skabelse – mange har syntes at leret har med liv at 

gøre.  

Vidste du… 
At den ældste menneskeskabte 

ting i ler går helt tilbage til den 

mellemste stenalder 28.000 år f.Kr. 

Lerfiguren ved navn Venus fra 

Dolní Věstonice var en ud af 

mange kvindefigurer, fundet fra 

den tid.  



KRUKKER, LIV OG FRUGTBARHED 
 

INDSÆT BILLEDE 
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Krukker symboliserer frugtbarhed og noget kvindeligt. Det kan kan man opleve i gamle myter og fortællinger. 

Men hvad er frugtbarhed? 

 

Når man taler om frugtbarhed, handler det om muligheden for, at noget kan leve. Hvis man siger, jorden er 

frugtbar, er den rig på næring. Den har med andre ord, hvad der skal til for, at planter kan gro. Når noget kan 

gro, er der mad og levesteder til mennesker og dyr. Frugtbarhed har også at gøre med at kunne få børn eller 

unger. Når en kvinde er frugtbar, kan hun blive gravid. Hun kan skabe liv (sammen med en mand, 

selvfølgelig).  

 

Hvordan kan det være, krukker bliver forbundet med frugtbarhed og noget livgivende? 

Det kan der være flere grunde til. Lerkrukker har som før nævnt været brugt til at opbevare de madvarer, 

mennesker har kunnet høste og samle fra naturen: korn, frø, olivenolie, vand mm. På den måde har den 

indeholdt det, vi skulle leve af. 

En anden grund til at se lerkrukker som et symbol på frugtbarhed kan være, at de er skabt af jord og vand 

(ler) og brændt i ild. Helt op til 1700-tallet mente man i Europa, at alt her i verden var skabt af en kombination 

af jord, ild, vand og luft (Den idé kaldes Elementlæren). De fire elementer var de ingredienser, alting var gjort 

af. Når en lerkrukke bliver fremstillet, er det let at se, at de fire elementer er i spil. Det kan måske være grund 

til, at man har set den som et billede på skabelse. 

Krukken er med sikkerhed et frugtbarhedssymbol, fordi den bliver sammenlignet med en kvindekrop. Og 

hvorfor gør den mon det? Ja - den kan ligge noget inden i – ligesom i en gravid kvindes mave. 

 

På udstillingen FED LER vil I opleve kunstneren Nour Fogs værk, Moders Skjold, der består af fire beholdere 

med forskellig størrelse. Her leger han med idéen om at krukken kan skabe nyt liv. Også andre værker på 

udstillingen kan se ud som om, de er levende. Eller som om de er lige ved at blive det… 

 

Vidste du… 
At det ikke kun er i den kristne 

skabelsesberetning, at mennesket 

bliver lavet af ler? Både i græsk, 

egyptisk, kinesisk og andre 

mytologier bliver mennesket skabt 

af ler. 



 
Titel: Moders Skjold 

Kunstner: Nour Fog 

Årstal: 2020 

Bag om værket: Værket har en lyd. Inde i hver af de fire 

beholdere er der placeret højtalere. Når du besøger 

udstillingen, kan du høre den lyd, der kommer fra værket. Det 

er en optagelse et lille barns hjerte, der ligger i sin mors mave. 

 

 
Arbejdsspørgsmål 

• Beskriv for din klassekammerat, hvordan værket ser ud. 

Hvis du skulle sammenligne det med skaller der findes i 

naturen - hvad minder de dig så om? Nævn gerne flere 

ting. 

• Hvorfor tror du der er kobberrør, der bugter sig ud af dem? 

Hvad får rørene dig til at tænke på? Hvad gør de ved din 

oplevelse af værket? 

• Hvorfor tror du, at værket har titlen Moders Skjold? Hvad 

får det dig til at tænke på? Nævn gerne flere ting. 

• Tror du værket virker som en levende eller en død ting? 

Hvad gør, at det kan virke levende? Hvad gør, at det ikke 

virker levende? 

 

Værk i fokus 
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LERET, KRUKKEN OG NATUREN I 

SAMTIDSKUNSTEN 
 

  

Tal om:  

 

Hvorfor tror I, mange kunstnerne arbejder med ler og krukker i deres kunst netop i 

dag? 

 

Hvad adskiller en krukke som er et kunstværk, fra en krukke, der er købt i 

supermarkedet? 

        

Illustration fra en middelalderbog om medicin og urter fra 1474. 

Her ses Alrunen med en rod, der ligner et menneske. 

Kunstneren Lisbeth Bank har skabt krukker med inspiration fra 

middelalderens overtro og mange fantastiske historier om 

alruneroden. 



Der kan være mange grunde til, at lerkrukker appellerer til nutidens kunstnerne. Ser man 

på værkernepå udstillingen FED LER er der noget, der går igen: 

I mange værker kan krukken se ud som om, den har sit eget liv. Måske har den et ansigt, 

eller ligner en slags krop eller dyr. Den kan også ligne ting fra naturen som planterødder 

eller mystiske organismer. I flere steder kan det se ud som om, selve leret er levende! 

Eller som om, der bor en ånd i krukkerne. 

Måske er kunstnerne optagede af naturens liv og frugtbarhed. Måske stiller de spørgsmål 

om, hvad der er levende og hvad der ikke? Er ler levende? Prøv at diskutere det 

spørgsmål seriøst med hinanden? Er der nogen grunde til at tænke sig, at ler er levende? 

Mange kunstnere har fundet inspiration i fortidens krukker, som arkæologer har fundet og 

gravet frem af jorden. Kunstneren Cathrine Raben Davidsen har skabt krukker med 

ansigter med inspiration fra såkaldte ansigts-urner fra jernalderen og yngre bronzealder. 

Man har fundet ansigts-urner både i Danmark og andre steder i Europa. 

En ansigts-urne er en krukke med et mere eller mindre tydeligt ansigt, der viser sig, når 

man ser godt efter. Der er blandt andet fundet én i Rugstrup i Nordjylland. Den står på 

Nationalmuseet i dag. Prøv at søge på ”Ansigtsurne Rugstrup” på nettet. 

Vidste du… 

At når man beskriver en vase, 

taler man om den, som om den 

var en krop. Dens dele kaldes 

munding, hals, ører, skulder, 

bug og fod.  

LERET, KRUKKEN & NATUREN I 

SAMTIDSKUNSTEN 
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Kunstneren Lisbeth Bank har lavet krukker med inspiration fra en plante, der hedder Alrune. Hendes værk hedder 

Vild vækst, og består af flere brune og rå keramikkrukker formet som planterødder. Rødderne ligner samtidig 

mennesker, trolde eller sære væsner.  

Alruneplanten er i familie med kartoffel- og tomatplanten. De er i det, man kalder natskyggefamilien. Alrunen er 

giftig. Og gennem århundreder har den været forbundet med overtro og trolddom. Måske fordi den med lidt god 

fantasi ligne en menneskekrop. I middelalderen troede man, at planten gav et dødbringende skrig, når man trak 

den op af jorden. Hov: Har du hørt det før? I Harry Potter-bøgerne har forfatteren, J.K. Rowlings skrevet om 

Mandrakerne, hvis skrig også er dødbringende. Idéen fik hun fra myterne om alrunen!  

Hvordan kan det mon være, at en kunstner i dag er interesseret i myterne om alrunen? Og i idéen om, at en 

plante er et levende væsen med sin egen ånd og kraft? 

Måske kan det have at gøre med, at vi i dag står med den udfordring, at mange dyre og plantearter forsvinder og 

uddør. Når en plante forsvinder, gør en dyreart, der er afhængig af planten det måske også. I naturen hænger 

tingene sammen. Alt påvirker hinanden på kryds og tværs. Det har vi måske opdaget i dag, hvor vi igen lader 

ukrudtet stå i haven og i grøftekanterne for at give plads til sommerfugle og insekter. Og hvor vi diskuterer brug af 

gift i landbruget.  

Måske er det en del af baggrunden for at en kunstner viser os en levende plante? Eller hvad tror I? 

 

LERET, KRUKKEN OG NATUREN I 

SAMTIDSKUNSTEN 
 



 

 
Titel: Terra form III 

Titlen oversættes til Jordform. Men terra form er også et begreb, man 

bruger i genren science fiction. Her betyder det at gøre andre planeter 

beboelige for mennesker, dyr og planter. 

Kunstner: Dan Stockholm 

Årstal: 2020 

Bag om værket: Som man næsten kan læse af titlen på værket, er denne 

krukke skabt nede i jorden. Stockholm har simpelthen gravet et hul i 

jordbunden med hænderne, som han har hældt gips ned i. Krukken er et 

ret præcist aftryk af hullet. Men der også kommet planterødder og 

jordrester med dernede fra. Dan Stockholm har bagefter gravet gipsen fri 

af jorden. 

 Arbejdsspørgsmål 

• Hvad tænker du, når du ser på Dan Stockholms værk? Hvad får det dig 

til at tænke på? 

• Hvordan tror du, han har fået krukken op af jorden efter at have støbt 

den? Hvilke redskaber kan han have brugt? Hvorfor? 

• Kan man se på krukken, hvordan den er lavet? Hvordan? 

• Hvis du forestiller dig kunstneren grave krukken fri af jorden, arbejder 

han faktisk lidt ligesom arkæologer. Undersøg via internettet hvad en 

arkæolog laver, og hvordan hun/han typisk arbejder. 

 

Værk i fokus 
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Vidste du… 

At science fiction genren har 

eksisteret siden 1920’erne. 

Science fiction bygger på 

fortællinger om alt fra utopier 

og dystopier, højteknologiske 

fremtids- og fortidsverdener, 

robotter, rumrejser, tidsrejser, 

væsener fra andre planeter, 

jordens undergang, kunstig 

intelligens m.fl. 



BESØG PÅ GL HOLTEGAARD 
I udstillingen skal du på opdagelse blandt vaser og krukker skabt af 

samtidskunstnere. Samtidskunstnere er kunstnere, der lever i vores tid, og som 

derfor også tit forholder sig til nutiden i deres kunst.  

 

Mange af kunstnerne på FED LER er samtidig lavet med inspiration fra fortidens 

krukker - og fra myter og historier fra hele verden. Kunstnerne kaster et nutidigt blik 

på fortiden. De viser os, hvordan keramikkrukker af ler, som langt fra er nogen ny og 

moderne opfindelse, kan give os nye måder at se på vores egen tid. 

 

Gå på opdagelse med sanserne forrest 

Keramik kan nemt gå i stykker så, hvordan skal du omgås du de værker, du skal 

opleve på udstillingen? Nogen af dem, må du røre ved, andre må du ikke. 

 

Når du besøger udstillingen, skal du tænke lidt ekstra over, hvordan du bevæger dig. 

Det er anderledes at være på en kunstudstilling end at være i skolen eller 

derhjemme. Når vi er på udstilling, skal vi bevæge os mere varsomt, så vi ikke 

kommer til at slå værkerne i stykker. Vi beder dig bevæge dig lidt langsommere, og 

med større forsigtighed end du plejer til daglig. 

 

Rummene i udstillingen er ikke som du måske kender det fra museer og udstillinger. 

Der er jord på alle gulvene, og du skal have såkaldte tekstiltøfler på fødderne, så du 

bedre kan mærke jorden under dig. Idéen bag det specielle udstillingsrum er, at du 

skal skærpe sanserne og mærke, hvad der er omkring dig. Ikke bare med øjnene, 

men også med resten af kroppen. 

Vidste du… 
At det barokanlæg med hus og barokhave, der 

udgør Gl. Holtegaard blev bygget i 1756. Det var 

arkitekten Lauritz de Thurah, som byggede stedet - 

til sig selv. Haven er sirligt ordnet med stier så lige, 

som var de tegnet med lineal. Haven viser os en 

form for natur, der er ordnet og styret af 

mennesker. Der er ikke noget, der får lov at vokse 

vildt. På den måde kan haven sige noget om 

menneskets trang til at tage kontrol over naturen. 

Noget vi i dag taler om, har været med til at skabe 

grundlag for klimaforandringerne. 
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