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Abstrakt 

Svenska 

Maskinen snurrar med 300 varv per minut. Jag applicerar tryck, leran formas och färgerna 

blandas. Jag har formgivit, men tillsammans har vi tillverkat, en servis i infärgad lermassa. 

Genom en produktionsmetod där maskinen blir medskapare serieproducerar vi objekt 

med unika uttryck. Stegmaskinen har en tvåhundraårig historia som arbetshäst inom 

porslinsindustrin. Nu gammal, omodern och övergiven, men inte uttjänt. I mitt projekt får 

den en ny chans att skina.  

Jag svarvar gipsformar och tillverkar profilerade metallsteg till maskinen. Lermassorna 

färgar jag in med mineraler och oxider och skapar en sammansättning som jag sedan 

lägger i maskinens händer.  Med min handkraft pressar maskinens arm ner massan mot 

den roterande gipsformen, färgerna blandas, och ett objekt tar form. 
Resultatet blir en förening av människan, materialet och maskinen. 

English 

The machine spins at 300 rpm. I apply pressure, the clay is shaped and the colors are 

mixed. I’ve designed, but together we’ve created, tableware of colored clay. Through a 

production process where the machine becomes co-creator we manufacture uniqueness.  
The jiggering machine has a two hundred year old history as a work horse in the porcelain 

industry. Now old, obsolete and abandoned, but not at its end-of-life. In my project it 

gets a chance to shine again. 

I lathe plaster molds and create metall profiling tools for the machine. I color the clay 

using minerals and oxides, and create a composition which I then place in the machines 

care. With manual power I pull the machines arm onto the clay, which gets pressed into 

the rotating plaster mold. The colors get mixed and an object takes shape.  
The result is a unification of man, material and machine.  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Frågeställning och Syfte 

Kan jag arbeta fram en metod för produktion av en servis där maskinen är medskapare, 

och på så sätt kunna producera unika objekt i en större skala? Och kan jag undvika svinn 

genom att återanvända den av maskinen bortryckta leran och ändå få en enhetlig servis? 

I mitt arbete känner jag mig ibland som en maskin som jobbar på högvarv, så vart går 

egentligen gränsen mellan människan, materialet och maskinen?  
Kan en maskin vara medskapare, vart ligger ansvaret, vem har makten? 
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Människan - Materialet - Maskinen 

Maskinen 

När jag var nitton år flyttade jag från min uppväxtort Söderhamn till Lidköping för att 

börja min keramiska bana på Formakademin. Lokalerna, som tidigare inrymt Rörstrands 

produktion, var fulla av spöken. Här fanns en stark känsla av platsens långa historia, med 

alla arbetslösa maskiner som blivit lämnade som sommarkatter. 

I sitt Cyborgmanifest skriver Donna Harraway att det i den förcybernetiska maskinen alltid 

fanns en skugga av en övernaturlig varelse (Harraway, 2016, s 11). Även Arthur C.Clarke 

pratar om ”anden i maskinen” i sin roman 2010, där refererar han till ett virtuellt 

medvetande inuti en maskin (Clarke, 1988, s 209).  

De första mekaniska maskinerna sågs som spöken, och de moderna cybernetiska 

maskinerna blev monster. Inom till exempel posthumanistisk film återfinns ofta ett 

teknofobiskt narrativ där människan ställs mot ondskefull teknologi (Sandahl, 2011, s. 3-4). 

Det som på 50-60-talet lät lovande, känns idag som ett hot, maskinens fortsatta 

övertagande av vardagliga sysslor (Rodgers, 2016). Det finns en rädsla för att förlora 

privilegiet att skapa, att tappa sin kreativa identitet. Men stegmaskinen ser jag snarare 

som en sommarkatt, som behöver min omsorg. Den stegmaskin jag senare mötte på 

konstfack, stod precis som den på Formakademin, dammig och övergiven, och användes 

främst som extra lagringsyta. Maskin ID 715, 150kg.  

Fördelen med stegmaskinen är att den är lätthanterlig och ergonomisk att jobba med, 

samt att den gör det allra tyngsta jobbet. Den tillåter snabbare tillverkning av identiska 

objekt, vilket passar mig som gillar upprepning. Jag tror att anledningen till att den inte 

används i samma skala längre är att den är just en maskin. Hantverket och det 

massproducerade har fått symbolisera varandras motsatser, och har på så sätt blivit 

brickor i ett spel mellan motsatta krafter, mellan maskinen och människan (Mattsson, 

2015, s 66). Inom industrin är den utkonkurrerad av rollermaskiner och andra 

helautomatiska tillverkningsmetoder, och hos konsthantverkare är andra helmänskliga 

metoder föredragna för det uttryck man vill åt. Stegmaskinen står någonstans mittemellan 

människa och industri. Det gör den i mina ögon attraktiv, att den är där i gränslandet, och 

ger objekten vi skapar både spår av mänsklig hantering och en industriell känsla. När man 

dessutom jobbar med färgade leror så kan stegmaskinen bidra med något som inte hade 

gått att göra genom att tex dreja eller bygga. Objekten jag och stegmaskinen tillverkar får 

en tryckt/pressad sida, och en drejad.  
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Materialet  

WB04048N, en lera med en vithet som porslinslera, men med en stengodsleras 

egenskaper (edab, 2017). Totalkrympning 7%. Jag har torkat leran för att sedan blanda i 

färgerna torrt i torrt.  I en industriell degblandare ”knådas” leran plastsikt genom att jag 

tillsätter vatten. I det här stadiet har jag även tillsatt en liten mängd ättika i lermassan för 

att den ska ”mogna” fortare. Efter att leran blivit plastisk har jag ältat den för att få en 

homogen lera utan luftinneslutningar. Jag har sedan låtit leran vila i skolans lerförråd i 

några veckor, men i en perfekt värld hade leran fått vila mycket längre. När man pratar om 

att lera ska ”mogna” så handlar det om att ge bakterier tid att bearbeta leran, vilket 

bidrar till plasticiteten. Under sin egen tyngd sjunker den ihop och luftinneslutningar ges 

chans att lämna, och leran blir jämnt fuktig.  

Människan  

Emmeli Rolleberg, 26 år. 173cm lång, 56 kilo. Under mitt sista år på gymnasiet jobbade 

jag på ett krukmakeri i Växbo där min uppgift, utöver att sköta försäljning, var att dreja 

inför publik. Tekniskt kunnig efter tre år på Formakademin i Lidköping, där jag även 

jobbade  parallellt med drejverksamhet för ungdomar. Stor materialkunskap, tålmodig, 

snabb. I min koppling till maskinen kan jag se paralleller till The Terminator (1984) som är 

en maskin med mänsklig hud, eller till Borg (Star Trek 1989) som är en samling humanoida 

livsformer med maskinella delar tillsatta för att uppnå perfektion. 
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Titeln 

Den första delen i titeln, är lerans namn från leverantören, WB04048N. Den andra delen i 

titeln är min initial (R) och 01 står för den första servis jag tillverkat i den massan 

tillsammans med maskinen. Den ”oromantiska” titeln tycker jag förstärker att det är ett 

samarbete med en maskin, och det känns spännande att titulera hantverk med kod. 
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Kontrollpanel, maskin ID 715

Profilerade metallsteg 



I Samarbete med Stegmaskin 
- ett inledande arbete 

Jag har tidigare jobbat med stegmaskinen under ett arbete till en grupputställning som 

visades på Gustavsbergs Porslinsmuseum vinter 2016/2017. Gustavsbergs Porslinsfabrik, 

som gått från storskalig porslinsindustri till att idag vara ett litet företag med mindre än tio 

anställda, stod som inspiration. Här började man 2014 åter producera spisa ribb, berså 

och adam, tre klassiker från 50-60-talet (Gustavsbergs Porslinsfabrik, 2014).  

I mitt arbete valde jag att åter-återproducera de tre dekorerna igen, men låta 

stegmaskinen styra dekoren. Det var då jag började intressera mig för samarbetet mellan 

människa och maskin, speciellt stegmaskinen som används än idag på Gustavsbergs 

Porslinsfabrik.  

Stegmaskinen, som jag kallar den, finns även omskriven som indrejningsmaskin, 

handbåge formare, formningsmaskin osv (Teknisk Tidskrift 1941:63). Kär maskin har 

många namn. Med stegmaskinen inleddes mekaniseringen i fabriken på allvar i början av 

1900-talet (Arvidsson 2006:36), men stegmaskinen klarar inte själv att producera, den 

kräver samarbete med människan.  

Urvalet till detta inledande projekt skedde av mig, och mina estetiska preferenser. När jag 

och maskinen nu jobbar med oföreställande mönster så har jag valt att inte välja bort 

något, utan faktiskt låta maskinen vara med på riktigt. Jag kommer att sortera, men då 

sorterar jag utifrån bruksaspekter och inte det estetiska. Objekt som är skeva, har blåsor i 

glasyren eller andra defekter kommer att sorteras bort. De är inte defekta till följd av 

något maskinen gjort, utan snarare på grund av förhållanden kring materialet som inte går 

att förutse eller förändra. 
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”I Samarbete med Stegmaskin”, en åter-

åter produktion av Gustavsbergs dekorer 

spisa ribb, adam och berså (Rolleberg 2016)



Andra Konsthantverkare  

Adam Chau är en konsthantverkare som jobbar med att kombinera traditionellt hantverk 

med industriella produktionsmetoder. I sitt projekt Digital Calligraphy (Chau, 2016) har 

Chau byggt en mekanisk arm som håller i en pensel. Flata gjutna keramiska objekt 

placeras under maskinen som sen doppar sin pensel i färg och tecknar kalligrafi på 

objekten. Eftersom maskinen inte uppfattar när penseln är torr och skulle behöva 

påfyllning så blir linjerna tjocka och droppande i början och tunnare och hackigare mot 

slutet. Chaus samarbete med maskinen resulterar i unika objekt. Slumpen ligger i hur 

mycket färg penseln suger åt sig och i och med att maskinen bara utför en redan bestämd 

rörelse utan respekt för färgen i penseln.  

Olivier van Herpt är en designer och keramiker som jobbar med 3D-printer och lera. 

Hans verk  ”Adaptiv Manufacturing” (Van Herpt, 2016) tar sin utgångspunkt i frågan om 

hur teknisk produktion har ersatt hantverkare och därmed tagit bort alla spår av den 

mänskliga handen. Han byggde vad man kan kalla en sensorisk maskin som känner av 

mönster i sin omgivning, den insamlade informationen översattes sedan till specifika 

beteenden i skrivaren via ett program. Det som då skrivs ut av 3D-printern är maskinens 

tolkning av omgivningen, och kan ses som ett förmänskligande av maskinen. 

Charlotte Nordmoen har i sitt verk humanMADE (Nordmoen, 2016), utformat en robot 

som med en mekanisk arm och ett silikonfinger drejar former utifrån ett minnesbibliotek. 

Projektet syftar till att gå längre än den praktiska aspekten av 

teknologisk arbetslöshet och för att fråga vad som händer om en 

robot tar på sig rollen som hantverkare? Vad betyder det för vår 

uppfattning om hantverket som något unikt och handgjort, i motsats 

till maskintillverkat? Kan maskiner någonsin verkligen ersätta oss?  

(Nordmoen 2016) 

 
Nordmoens samarbete med roboten blir en kommentar på maskinskräcken. Roboten kan 

inte reflektera över sitt arbete och inte heller lära sig något som inte redan finns i dess 

minnesbibliotek. I samarbetet med maskinen så triumferar människan.  

Inom produktion inspireras jag även av konsthantverkare som StudioK, Jonas Lindholm 

och Simon Whitfield. Där är görandet i fokus, och materialet får huvudrollen. Deras 

hantverkskunskap och materialkännedom syns och känns i deras objekt.  
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Servisen 

Servisen är inspirerad av den klassiska nattvardsservisen som består av en vinkalk, en 

oblatask och ett oblatfat. Oblat kallas det bröd som används vid nattvardsfirande. 

Inspirationen kommer från mina personliga erfarenheter av kristna traditioner, och från att 

bruket av nattvardsservisen sker på ett sätt som känns önskvärt för gemensamma 

måltider. Jag tänker på alla singelhushåll och skärmmiddagar, där måltiden inte längre är 

en aktivitet som får stå för sig själv. Servisen innehåller en stor mattallrik, en bägare som 

passar till antingen förrätt eller efterrätt, och en kalk som rymmer ca 2 dl, lagom till vin, 

men även annan måltidsdryck. Alla delar är stapelbara. Den är grov och har tyngd, den är 

till för att dukas med och brukas. Jag tycket att det är spännande att jobba med 

bruksföremål då keramik är rotat i kulinarisk funktionalitet, det är objekt som vi använder 

dagligen, som tål vår hantering, objekt som föder oss. Ätande och mat i sig har ju även en 

egen helighet. 

I alla kulturer har föremål och verktyg spelat en central roll. 

Tillfredställt både materiella och andliga behov. Genom bruket, 

handhavandet, bekantar vi oss med tingen, gör dem till våra.  

(Wickman, Person-Melin, 1997, s7)  

Min inspiration till servisen grundar sig i viljan att ladda objekten med en historia. En 

historia av ett heligt kärl, kalken. Jag har under många tidigare projekt jobbat kring 

helighet. För mig handlar det om att utforska, och kanske göra upp med min kristna 

bakgrund. Jag är uppvuxen med kristendomen, den var en naturlig del av vardagen, och 

vissa traditioner är det fortfarande. Men nu skulle jag beskriva min relation till Jesus som 

”it´s complicated”. Där finns inte längre någon tro, som man kan definiera som 

traditionellt kristen, det handlar mer om ett odefinierad behov av helighet. Filosofen 

William James definierar bön som varje slags inre umgänge eller samtal med den makt vi 

erkänner gudomlig/helig (Geels, Wikström, 2012, .s 101). Enligt den definitionen så ber 

jag hela tiden, även om mottagaren ofta byter skepnad.  

Människan har alltid skapat heliga artefakter för att hantera sin existens, och vår 

stundande oexistens. Vi omger oss med ting som förgyller vår vardag, och vi laddar våra 

objekt med värden som inte kan definieras i valuta.  

Jag vill förtydliga att servisen inte är en kristen servis. Vår servis är inspirerad av en 

existerande servis, och en påstådd måltid för 2 000 år sedan. 
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Kalken 

Kalken för med sig en lång historia om hur och vad vi 

dricker. Det keramiska kärlet i sig kopplar ihop oss 

med de första bofasta människorna, som redan 8 000 

år före vår tideräkning började forma lera till kärl. 

Snabbt kom man på hur man kunde bränna leran och 3 

000 f.Kr glaserade man keramiken (Bygg-Keramik 

rådet, 2017). Kalken existerar inom många olika 

kontexter och många har en relation till den. Ofta 

tänker man på den heliga graalen, och då kanske 

främst tack vare filmen Indiana Jones (1989). 

Tallriken 

Tallriken är inspirerad av nattvardens paten som är en 

liten tallrik tänkt till oblaten. Jag har formgivit och 

tillverkat en mattallrik med flat spegel och ett vinklat 

bräm . Tallriken saknar fotring och är relativt tung. Det 1

är ett medvetet grepp för att få tyngt i servisen, både 

bildligt och metaforisk, men också för att låta 

materialet ta plats. 

Dessertbägaren 

Dessertbägaren på fot är inspirerad av nattvardens 

ciborium, eller oblatasken, där oblaten förvaras innan 

den blivit välsignad för att delas ut på paten. 

Dessertbägarens form och proportioner påminner 

mycket om kalken, men står på en något lägre fot.  

 Spegel kallas ytan på tallriken där maten läggs och brämet är bandet som ligger runt. (NE, 2016)1
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Bearbetning och metod  

För att samarbeta med stegmaskinen krävs gipsformar och profilerade steg.  

Originalformerna svarvas i gips och gjuts sedan av med en donsel, en järnkappa, för att få 

en gipsform som passar i maskinen.  

Steget tillverkas i trä och metall och formar objektets insida vid tillverkning av skålformar 

och undersidan på tallrikar och fat, det profilerade järnsteget fästes i maskinens arm och 

pressar sedan ned massan i den roterande gipsformen.  

För att färga in leran torkar jag den först, för att sedan blanda in mineraler och oxider torrt 

i torrt, sedan görs leran åter plastisk med hjälp av en industriell degblandare. Innan 

användning ältar  jag leran och låter den vila några veckor.  2

Jag har valt att använda mig av färger som 

återfinns i vår berggrund till servisen. Totalt 

blandar jag tre färger och använder även leran 

i sin original-beige. De färgerna jag blandat är 

en sandfärgad där jag använder 6% rutil, en 

mörk grå-färgad med 3% svart färgkropp och 

en pistage-färgad med 0,5% krom. Färgerna 

tar inspiration från geologin. Vår bergrund 

består av lager på lager av tidsåldrar och 

historier som när de skivas och lagren visas, 

tydligt kan läsas.  
För att kunna överlåta dekoren till maskinen 

kommer att jag samla olika mängder av de 

olika färgerna i en klös, en lerklump avsedd 

för drejning, och sedan släppa ned klösen i 

gipsformen. Maskinens stegarm pressar sedan 

ut leran och färgerna blandas i min form.  

 Älta är en metod för att knåda som är snabb, effektiv och snällare mot händer och handleder än spiralknådning.  2

Den innebär att man slår leran mot knådbordet, delar den i två med skärtråd, och slår ihop de två delarna igen, efter 
20-30 upprepningar är leran homogen. 
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Processbild.  
Lera till de marmorerade klösarna.



Dekoren blir oföreställande, bestående av färgfält. Jag börjar med en enfärgad klös, och 

ju längre jag återanvänder det stegmaskinen trycker bort, desto mer kommer det att gå 

från enfärgat, till färgfält, till marmorerat och sedan åter igen enfärgat (brunt) när alla 

färger är blandade. Färgblandningarna blir en symbol för de element som hela arbetet 

består av, människan, materialet och maskinen. När servisen är klar går det inte längre att 

särskilja delarna, de har blivit sammanlänkade.   

Kalken och bägaren som står på fot formas i två delar, och hänklas  sedan ihop när 3

delarna är läderhårda. Alla servisdelar putsas torrt för att inte smeta ut färgerna och efter 

skröj glaseras de alla i en transparent glasyr. Vinkalken och dessertbägaren bränner jag 

upp och ner på en gjuten platta i samma material som krymper med i högbränningen för 

att undvika att de slår sig. Den oglaserade ytan putsar jag sedan med diamantkloss. 

Servisen bränns till 1 250° och tål då både mikrovågsugn och diskmaskin. En maskin har 

hjälpt mig tillverka servisen och en maskin hjälper mig diska den när jag ätit klart. De 

keramiska ugnarna är i arbetet sekundära, men har stor inverkan på resultatet. Under den 

första bränningen händer det inte så mycket, men under högbränningen händer det dock 

en del, det är nu leran blir bruksduglig. Ugnarna lyder sina fördefinierade program med 

en differens på endast 10-20 grader, men materialet har sin egen vilja. Det krymper, 

skevar och sätter sig, och man får lära sig att jobba med materialet, och inte mot det om 

man vill att det ska hålla formen. 

 Att hänkla innebär att man fogar ihop två lerytor med varandra genom att raspa ytorna och sedan använda slicker, 3

lerlim, i mötet.
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Donsel, gipsoriginal till fot och 

gipsformen i genomskärning.



Resultatet 

Färgen 

Ganska tidigt i samarbetet med maskinen upptäckte jag att när vi jobbade med de 

ickeföreställande färgfälten, låg fortfarande kontrollen hos mig. Jag lärde mig snabbt hur 

maskinen hanterade färgerna och jag började då styra hur jag placerade färgerna för att 

få något som liknade min skiss.  

Efter att ha jämfört ett av de kärlen med ett kärl som vi tillverkat av återvunnen lera, blev 

det uppenbart att den ena såg ut som jag tänkt, och den andra överraskade mig. Det var 

ju slumpen och överraskningen jag ville åt.  

För att överlåta dekoren till maskinen och slumpen, började jag att marmorera klösarna 

redan från början. Slumpen blir den ”mänskliga” närvaron, även om slumpen här har fått 

hjälp av en maskin. Jag tog fem kilo av färgen beige och sand, ältade fem varv, och skar 

sedan upp leran i mindre klösar. Jag gjorde på samma sätt med beige och grå, och beige 

och pistage. Jag fortsatte att kombinera färgerna i tre till kombinationer, beige - sand - 

grå, beige - sand - pistage, beige - grå - pistage, och även en där alla färgerna förekom.  

Efter att jag och maskinen tillverkat ett antal vinkalkar, tog jag den av maskinen bortryckta 

leran och tillsatte lika mycket beige, ältade fem varv och skar till mindre klösar för 

återanvändning. Jag har varje gång jag återvunnit leran tillsatt lika mycket beige för att 

bidra till den återvunna lerans plasticitet. Den återvunna leran har genomgått mycket och 

får då stöd av den nya fräscha beiga leran. Den beiga leran är alltså färdig från leverantör 

och har undgått den behandling de andra färgerna utsatts för.  

Nu när jag istället marmorerade leran öppnades en helt ny dörr till en historia jag kunde 

väldigt lite om, agategods. Agategods syftar till keramik där blandningar av olikfärgade 

leror påminner/härmar utseendet av agat. Agat är en ädelsten av kristallin kvarts, som 

finns i flera olika färger och karaktäriseras av sina lager i marmorerade mönster som syns 

när man skivar stenen. Man tror att de första keramiska agate-föremålen härstammar från 

Tangdynastin i Kina på 700-talet och att det sedan blev vida känt, speciellt i England 

under 1600-1700-talet med keramiker som John Dwight och Thomas Whieldon (Earp, 

2013). De senaste åren har marmor och agat fått ett uppsving och finns imiterat på en 

mängd olika material, stenen har fått ta stor plats i våra hem. Det hör säkert ihop med 

DIY, Back to the roots och User hate trenden. Vi är i större utsträckning informerade om 
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hur och varifrån våra ting kommer och det har lett till att många istället väljer 

närproducerat och ekologiskt av etiska skäl.  

Mitt färgval bidrog till att de marmoreringar som uppstod blev väldigt stenlika. De olika 

färgblandningarna blev som olika stenar, där en tallrik ser ut som stenen i min 

trappuppgång, en påminner om en bänkskiva i granit, och en annan ser ut som en 

gatsten.  

Servisen 

De tre delarna till servisen har genomgått många små förändringar från början till slut. 

Detta för att hitta rätt form, tyngd och känsla till objekten, och samtidigt hålla sig till 

dimensioner som maskinen går med på att tillverka. Efter att själv ha använt servisdelarna 

hemma tycker jag nu ha hittat den form och tjocklek på gods som känns rätt till denna 

servis.  
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Kalk i tre olika marmoreringar  
(Återvunnen lera till vänster, Beige och sand till höger)



Samarbetet 

Medan jag arbetar med maskinen kan jag inte låta bli att reflektera över vilka steg i vårt 

samarbete som varit direkt nödvändiga. Om vi bortser från resan och bara ser till målet, 

vad skulle helt kunna utföras av maskinen? Att vilja rationalisera och underlätta tillverkning 

har funnits med som en drivkraft hos människan under lång tid (Medbo, 2016, s 86). Men 

kan det gå för långt? 

Det finns många uppenbara moment som en specialbyggt maskin hade kunna tagit över. 

Till exempel så hade maskinen själv kunnat beställa, blanda och älta leran. Ja till och med 

väga ut en lagom klös, applicera den och själv styra järnstegets arm. Kanske kan den även 

glasera och bränna. Till slut är det kanske bara en gipsform jag behöver tillsätta. Men 

med hjälp av dagens 3D-printers, skulle förmodligen även detta kunna göras av 

maskinen. 

Kvar finns väl bara estetiken, för inte kan väl en maskin avgöra vad som är och inte är 

estetiskt tilltalande för en människa? 

Maskinlärning med genetiska algoritmer är ett spännande ämne. Förenklat, så får en 

dator ett problem att lösa, kanske även en uppsättning regler eller startpunkter, men sen 

är det slumpen som avgör. Mutationer skapas, testas och utvärderas. För att datorn ska 

veta vad som är bättre eller sämre,  måste resultatets inverkan på problemet vara mätbart. 

Detta avgör vilka mutationer som ska stå till grunden för nya, och processen upprepas. 

Tankarna förs till genetiken och evolutionen. 

Vad händer om maskinen själv kan fota, lägga ut och sälja sina alster på auktion? När 

maskinen likställer slutpriset med estetik, och bara utvecklar det som säljer bäst. 

Produkten skeppas iväg av en drönare. Kvar blir människan, konsumenten. 

Är jag, människan, i slutänden bara utvärderaren?  
Inte riktigt, men det är en spännande, men skrämmande, tanke.  

Jag ser mig som konsthantverkare och maskinen som min assistent. Jag vill tro att vårt 

samarbete varit en sorts symbios. Att jag fått hjälp att utföra ett arbete som annars hade 

varit tungt, och att den gamla maskinen fått en chans att känna sig användbar igen. 
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Appendix 

Under min examination valde jag att visa en uppsättning av tolv av varje servisdel, 

uppdukade på två bord som tillsammans mätte fyra meter. Bordet var 90 cm högt och 

målat i en mörk gråblå. Valet av färgen på bordet gjorde jag efter att jag i photoshop 

testat vad som känns som alla färger i världen för att hitta en som passade till alla färgerna 

i servisen. Jag har på just färgen fått många positiva kommentarer, att den lyfte servisen, 

att färgen kändes som en helig blå, och att den senare funkade tillsammans med färgerna 

i utställningsrummet. Jag fick mycket bra respons under examinationen och det blev bra 

samtal. Min opponent Pia Törnell, som har lång erfarenhet av att jobba med bruksgods, 

tyckte om att jag återupptagit arbetet med en stegmaskin, och att de olika 

marmoreringarna som bildades fungerade på objekten. Jag hade under examinationen 

ställt borden nära en vägg så att servisdelarna bara fick ses från ett håll.  
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Till utställningen valde jag att testa att placera borden ute i rummet, och jag placerade 

även servisdelarna mer på måfå, som ett dukat bord, fast efter festen. Då jag jobbar med 

bruksgods är jag medveten om att folk vill känna och lyfta, då tyngd och känsla är viktiga 

komponenter i ett bruksobjekt. Den röriga placeringen tänkte jag skulle bjuda in till att 

känna. Det jag förlorade då var istället tydligheten, i att färgerna började som ”rena” och 

sedan blandades med varandra. Det var många som antog att objekten var drejade och 

att färgerna låg i glasyren. Jag vet inte hur man ska kunna vara tydligare här men det 

kändes lite tråkigt att många inte förstod vilket jobb som låg bakom, och att en del 

trodde att jag jobbat med dekaler kändes väldigt tråkigt. Å andra sidan så var det många 

som tyckte att servisen var fin, och många frågade efter pris och återförsäljare. Det blev 

många positiva möten och många intressenter. Det var även roligt att berätta om 

maskinen för de som var intresserade, det gav servisen ytterligare en dimension.  
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Under utställningens sista dag så möblerande jag om servisen och ställde det på en tydlig 

rad som jag gjort under examinationen, det kändes tydligare men det tog inte lång tid 

innan det inte längre stod på rader, folk vill helt enkelt känna. Jag blev under 

utställningen placerad på svarta husets övervåning, invid två stora fönster. Denna lokal var 

att den var mörk, med mörka golv och skärmväggar i mörkt trä. Jag fick använda mig av 

dagsljus och fyra riktade spottar för att belysa min servis. Jag är nu sugen på att testa min 

servis i ett ljusare rum, för att mer ge känslan av en produkt, och mindre ett koncept/

handling. Jag hoppas även kunna fortsätta med den här tekniken på nya former och i 

andra färger, kanske jobba mer med bara en/två färger i den vita leran och att kunna byta 

dem och jobba med limiterade kollektioner. 
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Tack till  

Åsa Jungnelius, Maskin ID 718, Gustaf Nordenskiöld, Michelle Göransson, Maskin ID 717, 

Kakan Hermansson, Simon Whitfield, Maskin ID 724, Ann-Britt Haglund, Maskin ID 705, 

Patrik Liljecrantz, Maskin ID 701, Maskin ID 715. 
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