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Abstract 

Mitt kandidatarbete är en teknikstudie där jag grottat ner mig i keramikens 

geologiska ursprung. I arbetet har jag utgått ifrån magmatiska och metamorfa 

bergarter som granit och gnejs. De innehåller kvarts, fältspat och glimmer i 

perfekta proportioner för att redan vara färdiga keramiska glasyrer. Jag har 

sedan provat att tillsätta lermineralet kaolin för att göra egna stengodsleror 

utifrån två äldre recept på parian och porslin. Genom att själv krossa och 

mala sten vill jag synliggöra alla moment som kan ingå i framställningen av 

lera samt medvetandegöra den fysiska närheten till materialet.  
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“We can live where we choose and still pursue our craft.” 

B. Sutherland 
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Bakgrund 

 

Sedan jag började min studietid på Konstfack har jag intresserat mig för 

materialets geologiska ursprung. Det började med att jag under första året 

försökte blanda fluorescerande keramiska glasyrer. Efter ett besök på 

Naturhistoriska Riksmuseets utställning Skatter från Jordens Inre blev det tydligt 

vilka mineral jag använder i mitt keramiska arbete och var de härstammar ifrån. 

Jag blev fascinerad av de mineral som lyste i UV ljus och det visade sig att det går 

att överföra den effekten på keramik. När jag sedan började göra efterforskningar 

på var man kunde få tag på mineralen som skapade fluorescens visade det sig att 

det var problematiskt och att industrin bakom väldigt tveksam ur ett miljöpolitiskt 

perspektiv. Det i sin tur ledde vidare till att jag började ifrågasatte var andra 

ämnen, som är vanliga i en keramisk praktik kommer ifrån. Ämnen som kobolt, 

kvarts, rutil, krom, fältspat och koppar bryts ju alla ur marken någonstans, men 

var? Jag tog med mig frågeställningen in arbetet kring verket Ett skafferi från en 

dold industri (se bild nedan) som ställdes ut i Gustavbergs Porslinsfabriks gamla 

ugnsrum, på en klassutställning våren 2013. Det är avgjutna lådor och hinkar från 

glasyrlaboratoriet på Konstfack gjorda i porslin. Insidan av behållarna är glaserad 

med en UV känslig glasyr. Tanken är att installationen skulle kunna vara en 

kvarglömd detalj från den tiden fabriken fortfarande var i bruk, en förnimmelse av 

från den gamla industrin. För att även om porslinsindustrin inte finns kvar på 

platsen så lämnar den fortfarande spår i marken i form av höga halter 

tungmetaller. 
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Mineralerna vi använder bryts på olika ställen i världen. På ett eller annat sätt 

processas de vidare, de kanske krossas från fast form och mals ner till ett pulver 

för att kunna blandas i en lera eller glasyr. Alla dolda arbetsmoment som ligger 

bakom det färdigprocessade materialet var något jag inte riktigt reflekterat över 

tidigare. Konstnären Ai Weiwei berättar i filmen Sunflower Seeds om de minst 

trettio olika stegen som ligger bakom tillverkningen av porslinslera.
1

 

 

I november 2013 gjorde min klass en studieresa till Jingdezhen i södra Kina. 

Världens största porslinsproducerande stad. Där började man för två tusen år 

sedan tillverka stengodslera genom att krossa och mala ner olika sorters stenar 

och mineral.
2

 En process som dessförinnan uteslutande sköttes av naturen själv. 

Genom exempelvis vittring av berg, mineral och sten bildas stengodslera naturligt 

på vissa platser. Men nu började man alltså producera egen stengodslera. Med 

tiden förfinades tekniken och efter ytterligare tusen år påbörjades tillverkningen av 

porslin. Det gjorde man genom att mala ner en sten. En sten som i folkmun kallas 

för porslinssten och ibland går under namnet petuntse. När det första lagret 

porslinssten var förbrukat fann man att massan inte blev lika plastisk längre och 

det gick inte att producera mer porslin. Det resulterade i en katastrofal kris i 

porslinsmeckat, ända tills man en dag, i staden Yaoli upptäckte egenskaperna hos 

lermineralet kaolin. Genom att blanda kaolin med nermald porslinssten kunde en 

återigen skapa plasticitet i materialet och porslin började tillverkas igen. Enligt ett 

recept från kaolinmuseet i Yaoli så blandades det i en 20/80 eller 30/70 

blandning. Ingredienserna och receptet hölls länge hemligt för västvärlden där 

porslinet under 1500-talet gjorde sitt inträde för att snabbt öka i popularitet. 

Materialets kvaliteter imponerade stort och det var många som försökte klura ut 

hur man tillverkade det ”vita guldet”. 

 

En av dem var konsthantverkaren och keramikern Bernard Palissy som under 

1500-talet tog sig an utmaningen att försöka knäcka gåtan. Under sin levnadstid 

ägnade han stor möda åt att kartlägga naturens geologiska egenskaper utifrån en 

keramikers perspektiv i hopp om vidare kunskap i porslinsmysteriet. Det 

resulterade aldrig i att han fick fram något porslin men han gjorde väldigt många 

experiment och tekniska framsteg.
3

 Bl.a. kom han på tekniken jaspé enalmé som 

är en slags marmoreringsteknik som han använde sig av när han imiterade jasper i 

sina keramiska föremål. Han testade även att mala ner smaragder och rubiner och 

blandade dem i glasyrer. Resultatet blev troligtvis inte lika slående som Palissy 

förmodat men de gav kanske föremålen en exklusivitet likvärdig porslinets?  

                                                 
1. Tate, Ai Weiwei: Sunflower Seeds (2010) (14:41), http://www.youtube.com/watch?v=PueYywpkJW8 

2. Wood, N. Chinese glazes : their origins, chemistry and recreation. Philadelphia: Univ Of Pennsylvania Pr, 2011. 

3. Palissy, B. Discours admirable de l'art de terre : de son utilité, des esmaux & du feu. Genève: [s.n], 1863. 
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För krukmakare och keramiker genom tiderna har den geologiska källan och 

kunskapen om materialet ofta varit väldigt närvarande.
4

 Palissy's arbete har 

inspirerat vidare till bl.a. 1700-talets fajanstradition men hans upptäckter var inte 

enbart viktiga ur ett keramiskt perspektiv, de var också banbrytande inom det 

geologiska fältet. 

 

I mitt verk Stenhård Tillverkning (2013) (se bild nedan) ville jag gestalta ett 

keramiskt laboratorium utifrån hur det skulle kunna ha sett ut om ämnena och 

mineralen inte redan krossats och malts till pulverform. Jag har återskapat stenen 

som behållare till sitt eget innehåll i pulverform och det går att ströa ut de mineral 

man behöver i tillverkningen av lera och glasyr. Frågetecknet kring hur mineralet 

har krossats och malts kvarstår. Jag ser Stenhård Tillverkning som en del av 

arbetet jag nu fortsätter på. Från och med här går jag liksom vidare och nu är det 

dags att börja krossa sten. 

 

 

 
 

 

 

                                                 
4. Cardew, M. Pioneer pottery. London: A. & C. Black, 2001. 
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Syfte/motivering 

 

I mitt examensarbete vill jag lyfta fram materialets geologiska ursprung. Jag vill 

genom att krossa och mala ner stenar göra lera och glasyr. I en uppblandad 

stengodslera som en beställer idag så kanske det ingår lite fältspat från Norge, 

kaolin från England, kvarts från Tyskland som blandas ihop och förpackas på 

Malaysia. Materialet åker kors och tvärs över jorden för att så småningom landa 

på mitt knådbord. Det här är ämnen som är relativt vanliga i marken. Fältspat och 

kvarts förekommer i magmatiska stenar som granit och gnejs. De existerar i en så 

perfekt mix att det redan skulle kunna var en färdig glasyr. Just därför har jag valt 

att utgå från en granit när jag ska göra en egen lera och glasyr. Den finns överallt 

runtomkring oss i en färdig komposition. Att själv mala stenen är ett sätt att för 

mig realisera och komma närmare tillverkningen för att medvetandegöra alla steg i 

en keramisk praktik. I den skriftliga delen vill jag också titta närmare på min roll 

som keramiker utifrån olika yrkespositioner. Under arbetets gång har jag bekantat 

mig med och fått mycket hjälp och vägledning av människor från olika 

kunskapsområden med olika tankar kring en granits egenskaper och funktion. I det 

gestaltande arbetet eftersträvar jag att förmedla en förståelse för hur en keramisk 

tillverkningsprocess kan se ut men också att skapa frågeställningar kring 

materialets ursprung. 

 

Parian, även kallat Carrera porslin är en högbrännande porslinsliknande massa 

som började tillverkas för att imitera marmor och användes till att göra statyer och 

figuriner under 1700-talet. Parian innehåller en stor del fältspat och glaseras inte. 

Tidigare har jag blandat parian utifrån från ett recept med 75 % cornish stone och 

25 % kaolin. Samma proportioner som i det kinesiska porslinsreceptet med 

porslinssten och kaolin. Cornish stone bryts i Cornwall, England. Både porslinssten 

och cornish stone kan härstamma från magmatiska bergarter. När en magmatisk 

sten vittrar kan också kaolin bildas. Vid en kemisk analys av en granit eller gnejs 

kan man se att innehållet har ungefär samma procentuella fördelning som i en 

cornish stone. Jag började fundera över hur det skulle vara att göra en 

högbrännande lera med magmatiska stenar som bas istället för cornish stone. 

Skulle det fungera att utgå från samma principer? Graniten känns som en 

fenomenalt bra utgångspunkt eftersom den från en keramikers perspektiv redan är 

en färdig glasyr och innehåller väldigt många mineral och att den finns att 

tillhandahålla relativt lätt. 
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Diagram över olika fältspater, granit och gnejs 

 SiO2 Al2O

3 

K2O Na2O CaO MnO Fe2O

3 

MgO TiO2 FeO P2O5 SrO Ba

O 

Cornish 

stone 

72.9 15.3 3.85 3.9 1.68 0.05 0.19 0.11 0.04  0.48   

Natron 

fältspat 

75.6 14.5 4.2 4.8 0.2  0.17 0.1 0.002     

Kali- 

fältspat 

66.7 18.2 11.5 3.0 0.15  0.10 0.05      

Nefelin- 

syenit 

55.6 23.9 8.8 7.9 1.4  0.0? <0.1    0.4 0.3 

Ex. på 

granit 

72.04 14.42 4.12 3.69 1.82  1.22 0.71 0.3 1.68 0.17   

Gnejs 

fr NRM 

ÅJ01:1

5 

72.3 14.21 2.82 3.68 2.33 0.07 2.35 

(tot) 

0.57 0.23  0.08   

 

SiO2- Kiseldioxid Al2O3 -Aluminiumoxid K2O -Kaliumoxid Na2O -Natriumoxid CaO -Kalcium MnO -Manganoxid Fe2O3 -

Järn(III)oxid MgO -Magnesiumoxid TiO2- Titanoxid FeO -Järn(II)oxid  P2O5 -Fosforpentoxid SrO -Strontiumoxid BaO –

Bariumoxid 

 

 

Jag har funderat över begreppet stengodslera och vad det står för. En 

sammansättning av orden sten, gods och lera. En stengodslera innehåller mer 

kvarts än lergods vilket gör att den bränns högre (1200-1300C). Skärven sintrar 

och blir tätare. Kan man ta namnet så pass bokstavligt och avläsa att det är gods 

gjort av sten eller syftar sten referensen i det här fallet till att skärven och godset 

är hårdare och mer tåligt i jämförelse med andra lågbrännande leror? När jag 

tänker på sten så ser jag en spräcklig, oregelbunden, grovhuggen, klump framför 

mig, en liten bit av något mycket större. Den ryms i min hand men en gång har den 

kanske varit en del av ett berg. Stenen utstrålar vid första anblick ingen direkt 

ålder men tillhör troligtvis det äldsta jag någonsin vidrört. Kan den här hårda 

stenen användas till och bli mjuk formbar lera? Jag försöker föreställa mig hur det 

kan ha sett ut när stenen bildats. Hur flyttande magma pressats upp från jordens 

inre. Hur den långsamt har svalnat och kristalliserat sig. Nu, 1800 miljoner år 

senare, ligger den här i min hand. Den här stenen har som det mesta inte ett 

konstant tillstånd. Stenen som en gång var ett berg, en gång flytande magma 

bryts sakta ner till små partiklar som fortsätter vandringen genom ett geologiskt 

kretslopp.  

 

Frågeställning 

 

- Går det att göra en högbrännande lera med granit som bas utifrån 

porslinets och parians grunder? 
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Metod/Genomförande 

 

Jag har delat upp metod/genomförandet i olika avgörande moment som det går 

att läsa mer om under bearbetning. 

 

- Insamling av material 

- Krossa sten 

- Inringning av en plats. Ivökaolin och Vånga granit, studiebesök i Skåne 

- Prover 

- Gestaltning 

 

 

Bearbetning 

 

Insamlandet av material 

 

Den granit jag bestämmer mig för att använda kan inte vara vilken som helst. Jag 

kan inte bara plocka upp det jag tror är en magmatisk sten från gatan. I framtiden 

är det min förhoppning att kunna göra det, men nu behöver jag veta mer om 

stenen för att kunna utföra tester och lokalisera material. Den kemiska analysen 

och platsen stenen kommer ifrån är också viktig. Så jag åkte till ett stenhuggeri i 

Huddinge. På hemsidan står det att de gör gravvårdar av olika sorters granit. När 

jag kom dit sa de att det var ok att plocka sten från deras skräphög. Alltså den 

hög där de slänger resterna från stenblocken. Det hade åtta olika sorters 

granitliknande stenar och när jag samlat ihop det jag behöver hjälpte de till att 

peka ut vilken sten som är vilken. De flesta har namn utifrån platsen de bryts. 

Vånga, Rabalshede, Bohuslän och Vastad är alla befintliga platser på kartan.  
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Stenkrosslaboratoriet  

 

Av en slump kom jag i kontakt med Håkan Johansson och Per-Olof Persson på den 

geologiska forskningsavdelningen på Naturhistoriska Riksmuseet. När vi kom hem 

från Kinaresan hade jag med mig en porslinssten och ville ta reda på vad den 

bestod av. Jag mailade KTH som hänvisade till den fantastiska tjänsten: ”Fråga en 

jourhavande geolog” på Naturhistoriska riksmuseets hemsida. Jag mejlade över en 

bild och lite frågor och de bjöd in till att göra en röntgenanalys. Väl på plats 

passade jag på att ställa fler frågor och så berättade jag om planen att göra lera 

och glasyr av granit och gnejs.  En geolog ser graniten som naturens timglas och 

använder den till att göra åldersbestämningar. Genom att analysera 

zirkonkristallerna i berg görs en uran-bly datering och på det viset går det att 

beräkna när mineralet bildades. 

 

 

     

 

De maler ner stenen i ett krosslaboratorium och de berättade att det fanns 

möjlighet för studenter att låna det för mindre projekt. Så jag tog med mig den 

insamlade stenen från Huddinge och satte igång att krossa och mala.  

Först klyvs stenen i knytnävsstor storlek sedan läggs den i ”tuggen” som krossar 

den till grus. Efter det skyfflas den upp i en skivkvarn, tre matskedar åt gången, för 

att malas till mjöl. Det blir alltmer uppenbart att laboratoriet inte är till för att 

producera sådana mängder jag skulle vara i behov av för att göra lera. 

Geologerna arbetar minutiöst noggrant och det är viktigt att man inte lämnar 

några som helst spår efter sig eftersom minsta lilla partikel från fel mineral kan 

vanställa deras prover. Därför borstas maskinen med stålborste efteråt och alla 

ytor spritas. När jag ska göra en större mängd kan jag istället kalcinera stenen i en 

keramikugn dvs. bränna den till 900 C för att sedan krossa till pulver och mala i en 

kulkvarn.
5

 Men för att som nu göra mindre prover är labbet perfekt och jag är 

väldigt tacksam över att jag fått möjlighet att vara där. Laboratoriemiljön och den 

                                                 
5. Sutherland, B. Glazes from natural sources : a working handbook for potters. 2nd ed. London: A & C Black, 

2005.) 
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tillhörande vita rocken nästan smittar av sig och ger arbetet en mer vetenskaplig 

aura. Jag tänker på Marie Curies kemiska anteckningsbok som lyser av uranrester 

och funderar på om det kan vara sant att även hennes händer och fickorna på 

labbrocken fluorescerade giftigt grönt efter alla timmar i labbet. Undrar vad 

glasyrlabbet och mineralerna i verkstan lämnar för spår. 

 

      

 

      

 

 

Inringning av en plats: Ivö, Vånga och Bromölla  

 

En viktig del i tillverkningen av porslin och stengods är kaolin. Det är inte alltid 

nödvändigt att lermineralet som skapar plasticitet i en stengodslera är just kaolin, 

det kan vara bl.a. illit, chlorit eller muskovit.
6

 Kaolin finns på lite olika platser av 

olika kvalitet. En del påstår att Kina har det bästa, andra att Englands china clay 

är bättre. Här i Sverige har vi brutit kaolin på Ivö i Skåne. Vid en närmre titt på 

kartan visade det sig att Vånga graniten jag använder i projektet ligger femton 

minuter från Ivö och i närheten ligger också Bromöllas industriporslinsfabrik, IFÖ 

verken. Ett samhälle uppbyggt kring dessa geologiska fyndigheter. Så det blev ett 

studiebesök. Det känns väldigt relevant att besöka platsen som materialet kommer 

ifrån eftersom en stor aspekt av det här arbetet syftar till det geografiska 

geologiskaläget och att undersöka hur man kan använda sig av material i sin 

närhet. Även om Huddinge stenhuggeris skräphög lägligt nog bara ligger fyra 

pendeltågsstationer bort är det ju inte där stenen brutits från början. 

                                                 
6.  Ibid kapitel 2,sid 19. 
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Det blev en tvådagarsresa med fullspäckat schema. Det är min klasskompis Stina 

Lord och jag som åker. Kl. 15 en onsdag ska vi vara framme i Bromölla för att 

besöka Ifö Industrimuseum. Jan Petersson, f.d. tegelbrukare och numera 

keramikugns återförsäljare från trakten är vår guide. Vi kör vilse i Jönköping och 

kommer lite försent men Petersson har lyckats truga personalen med en bullängd 

för att vi ska hinna se utställningen. På museet kan man följa Bromölla och 

Iföverkens historia från det att de 1887 gjorde kalk och kaolin fyndigheter på Ivö 

som ledde till att de startade Ifö Kaolin och Chamotte AB. Ovanpå kaolinet ligger 

ett lager kalksten och för att kunna använda sig av det på bästa sätt startades en 

cementfabrik. Cementen blandades av fem delar kalksten och en del ishavslera 

som torkades var för sig och blandades i en kulkvarn. Med tiden utvecklades 

produktionen kring Ivö och 1918 inrättades en fabrik för tillverkning av elektroniskt 

porslin. En ny keramisk gren påbörjades, den s.k. finkeramiska tillverkningen. Det 

producerades högspännings- och lågspänningsporslin, proppar och isolatorer. 

Fabriken utvidgades och efter ett tag startade man den sanitetsporslinstillverkning 

som Ifö idag kanske är mest känd för. Fabriken ligger fortfarande kvar ett stenkast 

från museet och vi har bokat in en rundtur på torsdag eftermiddag innan vi kör 

hem. 

 

       

 

Tidigt på torsdagens morgon åker vi ut till kaolinbrottet på Ivö. Vår lärare, Simon 

Whitfield har lyckats skaffa fram ett intyg från länsstyrelsen i Skåne på att vi har lov 

att ta 5 kg kaolin ifall någon skulle protestera. Men vi är helt ensamma. Till en 

början är det svårt att lokalisera vad som skulle kunna tänkas vara kaolin men ju 

längre ner i brottet vi kommer geggar stövlarna fast och det blir uppenbart att vi 
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står mitt i det. Det ligger som ett geggigt lerlager ovanpå ett sandigt underlag. En 

anledning till att det kanske behövs ett intyg att hämta material från Ivö är att det 

gjorts stora en hel del fossilfyndigheter och brottet räknas som ett 

naturskyddsområde. Det händer att fossiljägare kommer dit för att plocka fossil 

och för att det inte ska länsas helt och hållet behövs ett godkännande från 

länsstyrelsen. Kaolinet bildades för mellan 50 och 300 miljoner år sedan. Det är 

lite brådis när vi är i brottet för att inom en timme ska vi möta Peterson vid Vånga 

grillen så vi lastar två hinkar med det vi misstänker är lermineral och ger oss iväg. 

 

        

 

Vid grillen som också är en mack är gruset alldeles rött precis som Vånga stenen 

jag krossat i labbet på Naturhistoriska. Petersson ska ta med oss till stenbrottet 

där graniten bryts. Vi åker längs en slingrande röd väg uppför berget. Uppe på 

berget blåser det kallt och det känns som vi krympt en smula för runtomkring oss 

står gigantiska stenblock och enorma grävmaskiner. Vi träffar Pierre Rosander som 

är ansvarig på brottet. Vi stuvar in oss i arbetsbilen och Pierre kör runt för att visa 

verksamheten. Det är på lång väg all granit ur berget som används. Han pekar på 

en kvartsstrimma som löper längs en bergvägg vilket gör att graniten där inte håller 

lika god kvalitet. De säljer mycket stenblock som används till arbetsbänkar, 

byggmaterial och gravvårdar. En del går på export till Japan, där är tydligen svart 

diabas väldigt populär. Stora stenblock kan klyvas för hand med hjälp av järnspett. 

En maskin som borrar hål i berget spottar ur sig stendamm i prydliga högar. 

Granitpulver, färdigmalet och klart. De skrattar och undrar hur mycket jag kan ta 

när jag frågar om jag kan få med mig lite hem och packar en säck på 10 kg. Det är 

ett arbetslag på ca fem personer som spränger, bryter och klyver all sten i brottet. 

Berget är deras arbetsplats och de arbetar utomhus under hela året. När det inte 
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längre är lönsamt att bryta mer granit ur ett brott lämnas det och med tiden bildas 

en sjö på platsen.  

 

       

 

       

 

Sista stoppet innan vi åker tillbaka är på Ifö sanitär, porslinsfabriken. I dagsläget 

så är fabriken uppdelat i Ifö sanitet, Ifö Electric, och Ifö ceramic. Vi möter Johan 

Lindberg som arbetar i labbet på Ifö sanitär. De tillverkar nästan 3 miljoner 

sanitetporslinsenheter om året. Gjutformarna är gjorda i en specialplast som det 

går att gjuta i många fler gånger än de gamla gipsformarna och gjutmassan 

pressas ut med tryckluft. Johan berättar att de eftersträvar att mekanisera så 

mycket av arbetskraften som möjligt. Det märks för medan vi går runt på fabriken 

får vi ofta hoppa åt sidan när det kommer en självstyrd palltruck lastad med 

sanitetsporslin. Hela gjutningen, putsningen, glaseringen, en del av monteringen 

och paketeringen görs av robotar. Det arbetar ca 200 människor på Ifö sanitet 

idag och deras yttersta jobb är att serva robotar och programmera 

datorprogrammen till ugnarna. De är väldigt hemlighetsfulla med vad de har i sina 

recept men det skulle inte gå att använda kaolin från Ivöbrottet, det är uttjänt för 

länge sen. 

 

Det är inte ovanligt och knappast en slump att naturtillgångarna på en plats ligger 

till grund där ett samhälle bildas. Till exempel anlade man de första glasbruken 

ute i skogen för att ha nära tillgång till timmer och ved. Det är problematiskt när 

arbetskraften i ett samhälle fasas ut till förmån för ny teknik. Det blir färre 
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arbetstillfällen. I tidningen läser jag, några dagar efter vi kommit hem, en notis om 

att vänsterpartiet i Bromölla tagit kontakt med Mc Donalds där de vädjar om att de 

ska öppna i Bromölla istället för i grannkommunen Sölvesborg eftersom att man är 

i så stort behov av fler jobb.
7

 

 

Prover 

 

Det har blivit dags att testa materialet jag samlat på mig. För att se om stenen 

kommer att funka börjar jag med att göra ett kulttest där jag kollar mineralens 

smältpunkt. Jag gör små kulor av stenmjölet och bränner till 1200 C. Efter första 

provet kan jag se att tre av stenkulorna runnit ut i pölar. Det gör att jag väljer att 

gå vidare med Rabalshede, Vånga, Vastad och Röd Bohus granit som hållit ihop 

bättre. 

Ivökaolinet silas tre gånger genom olika finmaskiga nät. Den finaste silen är på 

180 mech. Sen blandar jag stenmjölet med Ivökaolin och skolans kaolin från 

Tyskland för att kolla skillnaden. Kaolinet jag hämtat ger mycket mindre plasticitet 

vilket gör att det är lite svårare att arbeta med. Antagligen för att jag inte 

processat och bearbetat på rätt sätt och för att det är av en annan kvalitet med 

stor mängd kalkrester.  

 

 

 

    

 

                                                 
7. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5789441  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5789441
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Först oxidationsbränner jag proverna till 1260 C. De kommer ut i snarlika bruna 

nyanser med små svarta prickar och glättig yta.  

Ivökaolinet som jag blandat med det grövre pulvret från borrmaskinen har fått en 

skrovlig gråaktig sten karaktär. Jag kör prover i en reduktionsbränning också, då 

blir resultatet mer skiftande och ytan i går olika röda toner. Prickarna har blivit mer 

tydliga och jag känner mig nöjd med resultatet som visar på fler skillnader mellan 

stenarna. Precis som parian glaserar godset sig själ kan man säga. Vissa bitar har 

spruckit för att det yttersta lagret smält ut så mycket och fastnat i sättplattan. 

Skärven innanför den yttre glasartade ytan är alldeles grå med svarta prickar. 

 

 

Gestaltningen 

 

I det gestaltande arbetet eftersträvar jag att förmedla en förståelse för hur en 

keramisk tillverkningsprocess kan se ut men också att skapa frågeställningar kring 

materialets ursprung. I tidigare arbeten, som jag beskriver under bakgrund, har jag 

haft det keramiska laboratoriet som utgångspunkt. Att bygga upp en statisk miljö 

med labbet som förgrund har varit ett sätt att för mig att förmedla mina tankar och 

idéer kring ämnet. Jag ser det här som en fortsättning och kommer till viss del att 

utgå från laboratoriet nu med. Eftersom mitt arbete handlar om hur man kan göra 

egen lera av sten utifrån en slags gör-det-själv metod, vill jag i gestaltningen visa 

på hur det kan gå till när man gör det själv. Av granitleran kommer jag att tillverka 

objekt som på ett eller annat sätt refererar till ursprunget sten. I installationen 

kommer det finnas med en kulkvarn som maler sten för att påminna om det 

pågående arbetet. En del av stenen har jag malt i en skivkvarn på naturhistoriska 

men en del har jag processat i skolans kulkvarn och det är på det sättet jag 

kommer att krossa material på i fortsättningen. Kulkvarnen är i vit stengods och 
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genom att visa på ett keramiskt objekt, tillverkat av en annan lera kanske jag kan 

väcka tankar kring andra lerors geologiska ursprung. Även om den leran inte är 

tillverkad av granit är den blandad av andra nermalda eller vittrade mineral. 

 

Resultat/diskussion 

 

Under arbetet har det hänt att jag fått kritik för att mina frågeställningar tagit för 

geologiska utsvävningar och inte haft tillräcklig konsthantverklig grund. Men de 

geologiska efterforskningarna har varit nödvändiga för att på något sätt förstå 

materialets sammanhang och ursprung. Ibland har det varit lite som att öppna 

Pandoras ask. Varenda sten jag vänt på har bidragit med nya frågetecken. En 

annan sak jag lagt märke till är att mina funderingar alltid ställts utifrån min 

keramiska bakgrund. Olika yrkespositioner närmar sig ämnen från olika håll.
8

 

Granitens funktion för mig är inte densamma som för en geolog eller stenhuggare. 

Där jag ser en färdigkomponerad glasyr eller innehåll till en lera bedömer en 

stenhuggare materialet utifrån dess hårdhet och kvaliteter när det slipas. För 

stenhuggaren är det inte heller relevant vad stenen exakt innehåller för mineral. 

Under arbetet har jag felaktigt kategoriserat all sten som granit och slängt mig lite 

med begreppet, då protesterade Per-Olof från Naturhistoriska och förklarade att 

minst en av stenarna jag använder är en gnejs, omvandlad från en magmatisk 

bergart. Namnen på stenarna, Rabalshede, Vånga, Röd Bohus och Vastad som jag 

använder är hämtade från stenhuggarens vokabulär. Geologerna känner inte till 

och använder inte de benämningarna.  

 

Arbetet har visat att det är fullt möjligt att göra en lera med granit som bas efter 

Parianreceptet och porslinsreceptet. D.v.s. uppblandat med 20-30% kaolin. Även 

om plasticiteten inte varit densamma har det funkat att dreja och använda 

granitleran i tryckform. Muskelminnet utvecklas och anpassas under tiden och 

efter att testat att dreja med sandstorlek på partiklarna ett par gånger (ej att 

rekommendera) så känns den finmalda granitleran riktigt lyxig även om det 

kommer ta ett tag att lista ut vad den har för övriga speciella egenskaper. 

 

”We can live where we choose and still pursue our craft”, som jag inleder min text 

med, är ett citat hämtat från förordet i Brian Sutherlands bok Glazes from Natural 

Sources där han proklamerar för att en keramiker egentligen bara behöver gräva i 

marken hen står på för att finna material att arbeta med. Ryckt ur sitt 

sammanhang tycker jag att det också kan få en motsatt innebörd. I det 

globaliserade konsumtionssamhället kan jag som verksam keramiker bo var helst 

och beställa färdigpaketerat material från andra sidan klotet utan någon större 

ansträngning. Lätt som en plätt. Jag menar inte att kritisera globaliseringen rakt 

                                                 
8.  Latour, B. & Wennerholm, E. Artefaktens återkomst : ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi. 

Stockholm: Nerenius & Santérus, 1998. 
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av men jag vill med mitt kandidatarbete uppmärksamma keramikens geologiska 

ursprung och försöka medvetandegöra de val och möjligheter en står inför, med 

en verklighet full av färdigblandad glasyr och genvägar till stengodslera. 
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Slutligen vill jag rikta ett stort GULDTACK till alla som varit snälla och bidragit med 

sin tid, kunskap och erfarenhet i det här projektet. Tack: Huddinge stenhuggeri, 

Åke Johansson och Per-Olof Persson på Naturhistoriska Riksmuseet, Stina Lord, 

Jan Petersson, Pierre Rosander på Emmaboda granit, Johan Lindberg Ifö Sanitär, 

Ifö Industrimuseum och Simon Whitfield. 
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APPENDIX 
 

Examinationen 
 

Min examination var först ut sista dagen. Som opponent på arbetet var Jelena Rundqvist inbjuden 

och hon styrde samtalet efteråt. Jag tycker att diskussionen blev väldigt intressant och jag tar med 

mig mycket av det vi diskuterade. En stor del av samtalet kretsade kring uppsatsen vilket inte är så 

konstigt eftersom den utgjorde en stor del i arbetet. Det är i den skriftliga delen jag haft möjlighet 

att gå djupare in och förklara alla de olika delarna som stenkrossarbetet på Naturhistoriska, 

studiebesöket i Vånga och insamlandet av material. Enligt Jelena uppfattades frågeställningen i 

uppsatsen som väldigt praktiskt medan den faktiska frågeställningen är betydligt större än så. Den 

rymmer platser, naturtillgångar och hållbarhetsfrågor. Det kan jag hålla med om. En anledning att 

jag reducerade frågeställningen i uppsatsen berodde mycket på formatet vi förväntades hålla och 

för att jag enkelt skulle kunna besvara frågorna enligt anvisningarna. Med mera tid hade jag säkert 

kunnat formulera mig bättre men jag är glad att mina funderingar och åsikter kring ämnet lyckades 

lysa igenom i texten. 

 

Gestaltningen på examinationen bestod av en ljusblå låda med olika fack med inspiration från en 

geologisk minerallåda. Skillnaden var att lådan jag gjort utformats utifrån en keramikers geologiska 

intresseområde. Blandat med råmaterialet, den krossade och pulveriserade graniten, samlades 

keramiska objekt och prover jag gjort. Förteckningen över innehållet utgick ifrån en keramisk 

praktik och jag beskrev vilken effekt och egenskap bränningar haft på de olika stenarna och 

lerblandningarna och namngav de geografiska platserna som stenen härstammar ifrån. Lådan 

presenterades på en granitskiva. Bredvid placerade jag en samling keramiska stenar i en hög. På 

andra sidan av rummet stod en kulkvarn och malde ner sten.  

 

Under diskussionen samtalade vi om problematiken eller möjligtvis tillgången med att det finns 

många olika sätt att presentera arbetet på. Kanske krävs det att prova fler varianter som 

tillsammans bygger upp en helhet. Vi pratade om objektens relevans och medvetna val. En del av 

objekten hade från början en annorlunda avsikt än hur jag slutligen valde att presentera dem på 

examinationen. Men samlingen av keramiska objekt som jag visade tillsammans med råmaterial i 

olika former förmedlade ändå innehållet i berättelsen som jag ville. Med fokus på frågeställningar 

om produktion och process. Under samtalet pratade vi om att jag skulle kunna förhålla mig friare 

till gestaltningen för att förmedla var jag befinner mig nu. Kanske plocka fram estetiken från 

upplevelserna från resan ex. geggigt kaolin som stövlar fastnar i. Vi pratade om kraften och vikten 

av samarbeten som i en keramikers eller konsthantverkares liv är väldigt viktigt. Att visa på det 

dolda samarbetet som aldrig erkänns ger arbetet en politisk aspekt. Vid några tillfällen i uppsatsen 

vidrörs ämnen som tidens inverkan/påverkan, jordens kretslopp och människans litenhet vilket 

sätter arbetet i ett större sammanhang med ett svindlande tidsperspektiv och poetisk potential. 

 

Vårutställningen 
 

På utställningen ställde jag ut på nedre plan, i festlokalen, vid en fönstervägg. Det var ändrade 

planer under vårutställningens uppbyggnad på grund av utrymme och plats.  Förflyttningen en 

trappa ner gjorde att jag fick lov att tänka om en del från ursprungsplanen. Jag byggde ett nytt 

avlångt bord som passade rummet bättre än det mindre kvadratiska jag skulle använt från början. 

Istället för den långa stenskivan jag använt byggde jag en egen skiva med 12 mindre Bordsytan blev 

rutig vilket rimmade bra med geologlådans uttryck. På bordet placerades större objekt, kollapsade 

och morfade former som bildats i olika temperaturer och bränningar blandat med keramiska 

stenar. Lådan stod på golvet i en grushög på andra sidan bordet för att locka besökarna runt i 

rummet. När man böjde sig ner för att titta i lådan befann man sig på samma nivå som det 

insamlade materialet, en position som gav besökaren nya perspektiv från marknivå. Trots delade 
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meningar under examinationen valde jag att ha med kulkvarnen och den skramlande maskinen på 

utställningen. Jag tycker den har fyllt en funktion och den har bidragit till en del intressanta samtal 

med besökare. Även om den inte legat i fokus så har ljudet från en pågående process funnits med i 

bakgrunden. Att jag fick en plats vid fönstret gjorde att jag kunde ta tillvara på dagsljuset och det 

gav väldigt mycket till gestaltningen. Precis som förra året upplevde jag att det var svårt för 

besökare att hitta ner i till utställningen, vi turades om att stå en trappa upp och visa ner. 

 

Slutligen 
 

Jag hoppas att mitt examensarbete har fått fler att fundera kring processandet av materian, 

närheten till materialet och granitens olika användningsområden. Det har varit väldigt roligt att 

möta besökare och samtala. För många är det en nyhet att det går att tillverka keramik på det här 

sättet. Även att porslin härstammar från en sten och skapas genom en liknande process förvånar. 

Nästan alla har velat känna och pilla på objekten och har förundrats över de stenlika ytorna. En del 

har undrat om leran blir hårdare än vanligt när man använder granit. Om man tar isär den och 

sätter ihop den, har den fortfarande samma egenskaper?  En intressant och lite märklig fundering 

eftersom all lera i praktiken härstammar från nermalen/vittrad sten. Det kanske beror på att de är 

lättare att läsa in en granit som en redan har en relation till och av erfarenhet vet är svår att 

krossa.    

 

Jag hade gärna haft mer tid att experimentera med utformningen av gestaltningen, men det finns 

nog, som diskuterades under examineringen, många olika ingångar i arbetet som jag kan arbeta 

vidare med. Keramik och Glas avgångångelever kommer att ställa ut examensarbeten i en 

komprimerad utställning på Glass Factory i sommar och då kommer jag få möjlighet att ta mig an 

det på ett nytt sätt. 

 

 

Tack, Emma Friberg 
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