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Mindeord af forh. højskoleforstander Karsten Thorborg om 

keramiker Peter Stougaard født 25/12 1940, død 3/3 2006  
Nekrolog i Bornholms Tidende, trykt i højskolens årsskrift 2008 

 

 
 

 

En sidste hilsen fra Højskolen. 

 

Peter var ikke højskolelærer. Han var keramiker. Hans liv var fuldt af ler – fra fødsel til død. Hans 

far var keramiker og billedkunstner. Han giftede sig med en keramiker, og han og Anne har dannet 

et livslangt arbejdsfællesskab om keramikken. De har været hinandens jublende inspiratorer og 

kompetente kritikere. De gav hinanden lov til at leve temperamenterne ud, og det skulle ikke undre 

mig, om der ind imellem er røget en vase på gulvet. Men de hørte sammen i tykt og tyndt. 

 

Jeg har ikke kendt Peters far, Nis Stougaard, men jeg ved at han var en stærk og kunstnerisk 

egensindig mand. Og jeg kan konstatere, at æblet ikke var faldet ikke langt fra stammen. Det gav 

selvfølgelig anledning til oprør og stærke brydninger, da Peter skulle finde sin egen vej, men også 

til efterfølgende forsoning og gensidig respekt. Nis Stougaard er flot repræsenteret med billeder og 

keramik i Peter og Annes kunstnerhjem, og de glædede sig til den kommende udstilling med tre 

generationer af Stougaard-keramikere: Nis, Peter & Anne samt datteren Pernille. Der er klanfølelse 

i det.  

 

Det var ingen nem vej Peter og Anne valgte, og de var - selvfølgelig - aldeles kompromisløse i 

kunsten som i livet. Det handlede ikke om penge og komfort, men om liv og kvalitet. Peter havde 

som ung uddannet sig til bygningskonstruktør, og han var en helt igennem gør-det-selv-mand. Han 

kunne sit fag fra grunden, byggede selv sine ovne og udviklede nye – og miljørigtige – måder at 

saltbrænde leret på. Kolleger i udlandet kunne ikke forstå, at det var muligt for ham at foretage en 

kompliceret saltbrænding i ét forløb. De mente, at der skulle tre brændinger til.  

 

I 70erne var Peter i to år syg og ukampdygtig af en kræftlidelse. Han og Anne havde købt 

Kuregaard for lånte penge og var startet for sig selv. Det var en barsk tid med kemo, små børn, 

terminer og næsten ingen indtægter. Men livsviljen sejrede, og de stod det igennem!  
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Det var denne fribårne og selvrådige kunstner vi i 1988 ansatte som keramiklærer på højskolen. 

Peter var den første lærer vi ansatte, og skolen var den gang noget af en hvepserede. Men han 

hævdede flot sin stilling, og gjorde igennem årene værkstedet på Bornholms Højskole til det bedste 

keramiske lærested i højskoleverdenen.  

 

Jeg indledte med at skrive, at Peter ikke var højskolelærer. Det skal ikke forstås sådan, at han ikke 

var en fremragende højskolelærer, for det var han, fagligt såvel som pædagogisk. Men det skal 

forstås sådan, at han var en fri keramisk kunstner som om vinteren også underviste på højskolen.  

Da Glas- og Keramikskolen skulle planlægges, havde Peter et stort ord at skulle have sagt, og han 

kunne være blevet afdelingsleder for keramikuddannelsen dér, men han ønskede at fastholde sin 

stilling som fri kunstner og som vinterlærer på højskolen.  

Centrum i hans og Annes tilværelse var hjemmet med den voksende familie og med værkstedet og 

saltbrændingsovnen. De har udstillet i ind- og udland, og de er brudt gennem lydmuren mht. 

anerkendelse, udstillinger og salg.  

 

Men når det er sagt, véd jeg fra Peter selv, at undervisningen var ham en kilde til inspiration og 

arbejdsglæde. Den bragte ham tilbage til roden af sit fag med dets mest elementære udtryk som 

f.eks. i primitive bålbrændinger. Og den udfordrede ham, når han stillede eleverne komplicerede 

opgaver med skulpturer i mandshøjde. Og så bragte undervisningen ham ud af værkstedet der 

hjemme, og han drog også Anne ind i den. Eleverne hang ved dem og kom i deres hjem - også år 

efter at de havde forladt skolen. Unge som de var, så de her deres egen livsdrøm om et selvstændigt 

kunstnerhjem virkeliggjort.   

 

For Bente og mig har Peter inkarneret drømmen om en ægte højskole. Dvs. en skole med 

selvstændige og fribårne lærere der kan deres fag og som med humor og storsind kan sige til og fra 

– både i forhold til elever og i forhold til kolleger og forstander. Peter var en mand man kunne 

bokses med og regne med, og en mand som tog skolens samtaledemokrati med dets gensidige 

forpligtelser på sig. 

 

Æret være Peter Stougaards minde! 

 


