
DENGANG DA I NON EGE………………...........1934  

Følgende artikel var at finde i Viborg Stifts-Tidende d. 28. april 1934: 

”Börholmen Keramik 

Ved Landevejen*), der fører forbi Non Ege**) vil de vejfarende lægge Mærke til en lille Udstilling af 

Keramik, en Udstilling, der er velegnet til at vække Opmærksomhed ved det Særpræg, som den enkelte 

Genstand er udtryk for. Fremstilleren af de keramiske Arbejder, som man her ser en lille Udvalg af, er 

V. Formann***), hvis Bolig****) ligger tæt ved, en Bolig, der har sit eget karakteristiske ”Ansigt” i 

Omgivelserne. Formann har Vinteren igennem fremstillet Tegninger til Urner, Vaser, Skaale og mange 

andre Ting, og den Keramik, der er blevet fremstillet efter Tegningerne, er herefter undergaaet en særlig 

Behandling, hvis nærmere Udformning er Fremstillerens Hemmelighed. 

Der er ikke to af Hr. Formanns Arbejder, der er nøjagtig ens af Udseende. Er f. Eks. en række Vaser 

lavet efter den samme Tegning, faar hver enkelt Vase dog sit bestemte Præg gennem det 

Udsmykningens Stempel, der er blevet til gennem Forsiring, Mønster og Farve. Den Virkning, der her 

er opnaaet, er saa egenartet, at man med Rette kan tale om Originalitet. Hr. Formann arbejder ikke efter 

Forbilleder eller efter Mønstre, men lader Fantasien have frit Spil ved den dekorative Del af Arbejdet, 

det, der sætter Kronen paa Værket. Keramikken, der benævnes Börholmen Keramik*****), er i øvrigt ikke 

det eneste, V. Formann giver sig af med. Han fremstiller saaledes forskellige Smaating, der indgaar i den 

kendte Kæde, som er paastemplet ”Hilsen fra ….” Naar man ved Badestederne til Sommer vil blive 

præsenteret for en miniature Bøje paa en havblaa Fod, ved man, at den stammer fra Formanns 

Værksted i Non Ege.              En forbipasserende.” 

 

*) Nu Egeskovvej. **) I 1937 blev det officielle navn: Hald Ege.      

***) Volquartz Viktor Formann (1886-1966) (Læs evt. mere om ham og konen i Bendixens bog ”Byens 

lys – og ildsjæle” nr. 5.) ****) Det fine stråtækte hus på Egeskovvej 43.                      

*****) Helt tilfældigt har jeg fundet disse billeder af Börholmen Keramik på nettet og med navnet 

Formann indgraveret i bunden. 

      

 

PS. Hald Ege Samlingen, Videbechs Allé 169, er igen åben hver søndag fra kl. 14.00-16.00. For 

åbning på et andet tidspunkt ring til 24 84 88 94. 

På Hald Ege Samlingens vegne 

Poul Harald Christensen 

http://precisensan.com/antikforum/showthread.php?15657-Vet-inte-riktigt-vad-man-ska-tro

