
Nyhedsbrev, sommeren 2016 

Der loppes ... 

Ja, man kan vel godt skrive et sommerbrev, selv om det jævnligt føles så som så med 

sommervejret i Danmark i år. I det mindste er det sjældent for dårligt vejr til at loppe-

shoppe, så det bruger jeg noget dejlig tid til her i ferien. 

Og hvad shopper jeg så?  

Jeg køber en del keramik, især vaser, hvis jeg kan få dem til en fornuftig pris. I løbet af 

ganske kort tid var loppeshoppen så godt som tømt for keramik fra Frank og Ravnild, 

så det har jeg været på udkig efter. 

Jeg har jo det princip, at jeg kun køber ting til webshoppen, jeg selv godt kan lide, så 

bare fordi der står Frank Keramik eller Ravnild på en ting, er det ikke sikkert, at den 

kommer med hjem.  

Frank Keramik havde sin storhedstid i 1960'erne og 1970'erne, og nogle vil endda me-

ne, at det havde samme status som Kähler har i dag: Lækker kvalitetskeramik til priser, 

hvor almindelige mennesker også kan være med. 

Den Frank Keramik, jeg godt kan lide, benytter sig af spillet mellem rå overflade og 

blank glasur, og jeg håber, at billederne til højre giver en indtryk af, hvor smuk glasu-

ren kan være. 

Jeg har været heldig at finde mere af den smukke grå keramik fra Frank, og det vil 

komme på shoppen inden længe. 

Til gengæld går det mere trægt med at finde fine vaser fra Ravnild.  

Ravnild Keramiske Fabrik blev grundlagt i Odense i 1949 af keramikeren Frederik Rav-

nild, som var udlært på Den Kongelige Porcelænsfabrik og havde arbejdet på Søholm 

på Bornholm. Ravnild Keramik flyttede i 1958 til Pederstrup, nord for Ringe.  

Ravnild samarbejdede med mange kunstnere, og der blev eksperimenteret med for-

skellige teknikker og udtryksformer. Det er nok en del af forklaringen på, hvorfor der - 

efter min mening - findes så meget grimt Ravnild-keramik, når de også har lavet så fine 

ting som dem, du kan se her til højre. 

I skrivende stund (søndag morgen kl. 06.09) tegner det til at blive en dag med rigtigt 

sommervejr, så skal den stå på havearbejde eller loppemarked i Faaborg? Måske bliver 

der tid til begge dele : -) 

Bedste sommerhilsener 
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