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Først mange tak for indbydelsen til at deltage i dag. Det er en stor ære og fornøjelse for mig at 
få lov til at være med til åbne Hørsholm Kunstforenings nye udstilling med kunstværker af to 
meget spændende, dygtige kvindelige kunstnere.  
 
Norske Ingun Dahlin som er kunsthåndværker udstiller for 
første gang uden for Norge sine meget livagtige engle og 
skulpturer. Jeg er glad for, at du har taget imod tilbuddet 
om at udstille i Hørsholm, så vi også her i Danmark nu kan 
få lov at opleve dine smukke skulpturer. Jeg er især 
imponeret over din evne til at give skulpturerne så levende 
ansigter, at man nærmest får på fornemmelsen, at man er 
sammen med et levende menneske. Du siger selv, at du 
elsker at arbejde med ler og oplever, at der kommer et liv 
ved din berøring. Det kan man tydeligt se på dine 
skulpturer. Det skyldes, at du er en meget dygtig kunstner. 
For det samme ville aldrig ikke ske, hvis jeg berørte leret. 
Det er nogle meget spændende skulpturer og virkelig 
dygtigt håndværk.  
 
 
 
 
 
 

 
Det samme vil jeg sige om Bettina Andersens 
smukke tekstilkunst. Det er nogle meget spændende 
tæpper med et meget malerisk tilsnit, som du har 
udstillet her. Dine tekstile malerier viser, at du er 
meget optaget af det sanselige, levende og det 
langsomme som en provokation i tiden, hvor alt skal 
være hurtigt og effektivt. Samtidig er motiverne 
flertydige, hvilket gør, at man kan give tankerne frit 
løb, når man kigger på dem. Det er heller ikke svært 
at se, at der i hvert enkelt tæppe er lagt en kæmpe 
arbejdsindsats. Jeg kan se i dit CV, at du allerede har 
været mere udenlands med dine værker end din 
norske kollega, som jeg vil opfordre dig til at 
inspirere til at rejse længere ud i verden. For hendes 

kunst fortjener ligesom din at blive vist også uden for Danmark og Norge. Man kan se, at jeres 
kunst klæder hinanden på en meget fin måde, så I vil være et virkelig godt makkerpar, hvis I 
beslutter jer for det.  
 
Til jer begge fortsat held og lykke med jeres kunstneriske karriere. 
Til slut vil jeg som politiker og medlem af Hørsholms Kultur- og Fritidsudvalg udtrykke min 
store påskønnelse af Hørsholm Kunstforenings løbende, vigtige og store frivillige arbejde med 
at organisere kunstudstillinger her i Fuglsanghus og dermed bidrage til at gøre Hørsholm til 
den attraktive by, som den er. I tilhører gruppen af vigtige ildsjæle, som gør vores by til et 
særligt sted at bo. 
 
I repræsenterer det allerbedste i dansk foreningsliv: I er forenet om en fælles interesse, som I 
ikke kun dyrker sammen, men også ønsker at engagere andre i. Og den mission kan I glæde 
jer over, at I til fulde løser til stor glæde for såvel Hørsholms borgere som for borgere fra na-
bokommunerne. Og det håber jeg, at I vil blive ved med.  Stor tak til jer for det. 
 
Hermed vil jer erklære udstillingen for åben. Anne Ehrenreich 


