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Jag har under de senaste åren kommit 
fram till att jag inte vill bränna i höga sten-
godstemperaturer 1280-1300 om det inte 
är absolut nödvändigt. Anledningen till 
detta är flera;
- Jag eftersträvar klara, starka och jämna 
färger, mer åt det industriella hållet än mot 
den traditionella stengods, högbränt, re-
duktionsbrända skalan.
- Färgkroppar har en tendens att mattas av 
rejält i höga temperaturer.
- Att bränna högt kräver mer energi och är 
sämre för miljön. 
- Höga temperaturer sliter mer på ugnarna, 
det tar också längre tid att bränna en ugn.
- Att bygga tunt i porslin är också problema-
tiskt då leran slår sig mycket då temperatu-
rerna är höga.
- Internationellt är det vanligt att jobba med 
lägre stengodstemperaturer och man kan 
hitta många bra källor till information på 
nätet.

Det transparenta blanka recept som jag länge använt funkar bra ned till 1230 men bara 
några grader lägre gör att det inte smälter ut. Jag har därför räknat på det för att försöka 
få fram en variant som är stabil gärna hela vägen från lergods till stengods.
Mina första försök har dock inte varit så framgångsrika.

Glasyr

Jag har hittat recept att utgå från på nätet och i böcker. Kon4 - Kon6 recept innehåller 
ofta frittor och jag behöver förstå vad det är för frittor vi har på skolan och upplever det 
frustrerande att försöka fatta hur jag skall välja i materialrummet. Nästa termin skall jag 
fördjupa min kunskap på detta område.

Jag har alltså fokuserat på 2 temperaturer 
på gränsen mellan högt lergods och lågt 
stengods, 1180 och 1230, kon4 till kon6.
Jag har provat 2 färdigblandade glasyrer 
från Cebex som jag är mycket nöjd med:
- 1013 transparent blank, 1020-1240. 
- 1019 vittäckande blank, 1020-1240.

Att komma underfund med hur man skapar 
egna recept med detta intervall intresserar 
mig. Tyvärr har glasyrundervisningen mest 
kommit att handla om högbrännande sten-
godsglasyrer.
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Jag har också rättat upp min glasyrkarta 
och för mig funkar det fantastiskt bra att 
ha informationen strukturerad på detta lät-
töverskådliga sätt. Det blir också tydligt när 
man sitter med denna karta framför sig att 
mycket av glasyrundervisningen är repe-
tioner av det redan sagda. För mig verkar 
upprepningen inte hjälpa utan jag föredrar 
att ha förenklande riktlinjer övertydligt be-
skrivna för att sedan komplettera med den 
kunskap som sätter sig i händerna av att 
man gör saker.

Jag ser mycket fram emot den mer experi-
mentella glasyrundervisningen som vi skall 
ha nästa år och det skall också bli spän-
nande att välja en längre egen uppgift. 
Det kommer att bli svårt att välja för jag är 
verkligen inte säker på vad jag vill ha min 
keramik till. 
• Om jag inte skall göra brukskeramik, 

varför målar jag inte då?
• Om jag skall göra brukskeramik finns 

det då någon som helst anledning att 
uppfinna egna glasyrer och lägga tid 
och möda på ett moment som bara är 
dammigt, tråkigt och farligt?

Naturligtvis kunde jag inte heller låta bli att 
göra ett excelark för Segerformsberäkning-
ar istället för att räknaför hand. Detta delar 
jag dock inte med mig av förrän jag har 
gjort en bättre version och inkluderat form-
lerna för ett par frittor som jag skall välja ut 
under nästa termin och också djupdykt lite 
mer i vilka regler man skall hålla sig till när 
man räknar glasyrer i temperaturområdet 
kon4 till kon6.

Om någon är intresserad av att skriva ut en 
egen kopia av glasyrkartan, finns en skriv-
bar bild  på A3 format på min blogg: 
magdalenasvensson.wordpress.com/port-
folio/glasyrkarta-a3/
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1: Akalieglasyr
85% Kalifältspat NGP
15%krita

2: Borglasyr (A143)
40,2% Kalifältspat
5,2% Kaolin
26,4% Kvarts
8% Krita
20,1% Colemanit

3: Zink/Bariumglasyr (A64)
53% Natronfältspat
4,8% Ball Clay
9,6% Krita
22,9%Bariumkarbonat
9,7% Zinkoxid

4: Magnesiumglasyr, dolomitglasyr (A16)
43% Kalifältspat
20%Kaolin
7% Krita
25% Dolomit
5% Zinkoxid

5: Bariumglasyr (A141)
50% Nefelinsyenit
16% Kaolin
34% Bariumkarbonat

6: Glasyr med mycket krita (Lime)
34% Kaolin
36% Kvarts
30% Krita

7: Alkalieglasyr 
85% Natronfältspat
15%krita

Färgande oxider:
Ingen
Järnoxid   4%
Koboltoxid   2%
Kopparoxid  2%
Manganoxid  4%
Nickeloxid   2%
Kromoxid  2%

Egna funderingar kring vår provserie. Kanske kan jag prova det som känns spännande i 
lägre temperatur också.

alkalie: transparent blank med krack
koppar+reduktion => fin krackad rosa
krom+oxidation => fin grön men med en förändrad mattare känsla i glasyren än de andra oxiderna

bor: transparent blank, lite ’mjölkig’
kobolt+reduktion=>fin blå

zinkbarium: matt lite flammig glasyr med starka färger
järn+oxidation=>fin gul
koppar+oxidation=>fin grön

magnesium: matt lite flammig glasyr med bleka färger
kobolt+ reduktion=>violett

barium: torr, matt glasyr med fina färger
koppar=>turkos
järn=>prickar
mangan=>svart

krita: halvblank glasyr
krom=>fin mörkgrön färg

Glasyruppgift - Hur påverkas färgande oxider av 
innehållet i glasyren:
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Bruk och funktion

En av anledningarna till att jag valt att gå ned i temperatur vid stengodsbränningar är att 
jag tycker att de röda stengodsleror jag har använt blir vackrare ju lägre jag bränner. Jag 
gillar färgen som röd lera får vid 1180 grader bäst. Då funkar det att använda lergodsle-
ra också.

Jag hade bestämt mig för att  jag skulle 
göra drejade koppar med hänkel. 

Jag hade tänkt prova hur olika drejade 
former får mig att vilja dekorera på olika 
sätt och också om jag skulle kunna tycka 
bättre om att sätta hänklar om jag hade 
drejandet och hänklandet som huvudsak-
ligt fokus varje dag.

Efter handledning blev det dock så att jag 
koncentrerade mig på raka former. Egent-
ligen var det en rak inåtvänd form med 
dragen hänkel som vi bestämde att jag 
skulle koncentrera mig på men det kändes 
så oinspirerande så efter någon dag bytte 
jag till den helt raka formen med överdri-
ven rullad hänkel som hade inspirerat mig 
från början.

kopp
drejad
attityd Den överdrivna hänkeln var alltså det som 

jag både började och slutade med även om 
jag provade en del andra hänklar också. 
Det förvånade mig trots allt hur bra kop-
parna fungerar. Jag har använt några av de 
med mest överdriven hänkel varje dag för 
att se hur lång tid det skulle ta innan jag 
slog av handtaget. Jag trodde kanske att 
jag skulle slå sönder dem vid första disktill-
fället men de håller än.

Under tiden jag gjorde funderade jag bland 
annat på:
• Hur gör jag för att göra många ’likada-

na’, i olika storlek men med stark famil-
jekänsla.

• Hur stor vill jag ha koppen när jag drick-
er kaffe, te och andra drycker vid olika 

tillfällen på dagen? Finns det någon 
storlek som alltid fungerar?

• Vilka steg i tillverkningsprocessen tycker 
jag om att göra och hur ser jag till att jag 
trivs med så stor del av processen som 
möjligt?

• Hur fungerar de att använda?
• Hur skall de passa in med annat jag 

gör? Skall jag ha ett ’varumärke’?
• Vilken lera skall jag använda?
• Kan jag komma runt svårigheterna att 

dreja stort i porslinslera genom att an-
vända porslinsengobe på stengodslera?

• Skall jag doppa eller pensla engobe och 
hur tjockt skall man ha det?

• Vilka glasyrer skall jag använda?
• Skall glasyrerna doppas, penslas eller 

sprutas på?
• Hur avslutar man en kant?
• Hur samspelar tjocklek, avslutning och 

hänkel?
• Hur drejar man lika stort, hur mycket 

lera behöver man, hur mycket krym-
per det och hur påverkas utseendet av 
krympningen?

• Hur gör man likadana hänklar?
• Hur kan jag gå ifrån det ’perfekta’ så att 

det blir ’perfekt’ på ett annat sätt?
• Hur vill jag fortsätta dekorera med tryck 

och färg? 
• I vilken temperatur skall de brännas? 
• Hur hantera hänkelproblematiken i ug-

nen?
• Kan man använda sinterengober för att 

behålla lerans färg utan att få en yta 
som känns för sträv i brukssamman-
hang?
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Reflektion
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Att gå en konstnärlig utbildning och upp-
täcka hur mycket av management-kulturen 
och näringslivets aktuella projektlednings-
metodiker som successivt letat/letar sig in 
i undervisningen gör mig sorgsen. Jag vill 
att utvecklingen skall gå åt andra hållet. 

Konst, kreativitet, förståelse för människor, 
drivkrafter, livsvillkor och kulturell påver-
kan borde vara fokus. Att gå en konstnärlig 
utbildning borde innebära att eleverna 
uppmuntras att finna alternativa vägar, nya 
sätt att göra saker på. Idéer som i sin tur 
skulle kunna tillämpas på andra områden.

När Nina Bondesson på reflektionskursen 
valde att inte ge någon skriftlig uppgift 
frigjorde hon tid som jag valde att utnyttja 
för att undersöka hur jag kan reflektera i 
andra format än det skriftliga och muntli-
ga som jag tycker tar allt för stor plats på 
skolan. 

Det jag reflekterade över var den dikt av 
Gunnar Ekelöf som Nina skickade till oss 
i ett mail. Det finns mycket i den som jag 
brukar reflektera över och jag ville gärna 
tillbringa mer tid med att reda ut vad det 
var i dikten som talade till mig.

Gunnar Ekelöf, diktsamlingen Färjesång, 1941: 

”Jag tror på den ensamma människan 
på henne som vandrar ensam 
som inte hundlikt löper till sin vittring, 
som inte varglikt flyr för människovittring: 
På en gång människa och anti-människa. 
Hur nå gemenskap?
Fly den övre och yttre vägen 
Det som är boskap i andra är boskap också i dig. 
Gå den undre och inre vägen: 
Det som är botten i dig är botten också i andra. 
Svårt att vänja sig vid sig själv. 
Svårt att vänja sig av med sig själv. 
Den som gör det skall ändå aldrig bli övergiven.
Den som gör det skall ändå alltid förbli solidarisk. 
Det opraktiska är det enda praktiska i längden.”
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Historia

Jag valde att skriva om 
Grayson Perry och jag hittade 
mycket intressant material om 
och av honom. 

Krukorna är definitivt inte det 
enda intressanta han har att 
komma med.

Naturligtvis blev jag ändå inspirerad att 
göra några krukor att ha till experimenten 
på dekorationskursen. 

Det hade ju varit förträffligt bekvämt att 
bara bestämma sig för en okontroversiell 
form som sedan kan bära den ’dekor’ jag 
för tillfället vill göra. 
Att dreja är ju också ett av de momenten i 
keramik som jag tycker om. 

Undervisningen i historia denna terminen handlade om utvecklingen inom konsthantverk 
under perioden efter 2000. Texter och föreläsningar känns relevanta fast jag kan inte 
komma ifrån en känsla av att undervisningen på något sätt försöker fostra oss in i exis-
terande mönster av överordning/underordning inom den värld som utgörs av konst och 
konsthantverk i Norden.

Det hade ju varit intressantare och mer 
utvecklande att lägga den tid och energi 
som det tog att skriva reflektionstexten på 
att verkligen göra ett objekt som historisk 
reflektion. Jag är alltså glad över mitt infall 
att göra en kruka fast det stör mig att min 
urna inte formmässigt håller måttet. Jag 
blev däremot nöjd med teckningen på kru-
kan och hur engober, färgkroppar och på 
och underglasyrfärger samverkade.
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På ytan

Denna kurs var den roligaste perioden på 
hela terminen. Jag kände mig fri att göra 
vad jag ville. 

Jag lekte vidare med innehållet från teck-
ningarna av Gunnar Ekelöfs dikt i lera och 
det är verkligen på detta sätt jag tycker om 
att skapa. 

Jag drejade, byggde, använde engober, på 
och underglasyrer, gjorde en ny screenram 
och försökte göra dekaler för bränning i 
traditionell dekaltemperatur 790 grader. 
Kombinationen färgkropp och den fritta jag 
provade funkade dock inte, dekalen brän-
de inte ut ordentligt så det skall jag ta nya 
tag med.
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Presentation

Andra veckan inleddes med en workshop med Tina Glenvik. Hon pratade en hel del om 
hög och låg status, vi fick göra övningar och prova att göra en presentation som vi sedan 
fick respons på. 
Detta är en typ av undervisning som jag inte alls reagerar positivt på. Jag har alldeles till-
räckligt med erfarenheter från detta område i bagaget och har gjort ett aktivt medvetet 
val att undvika att använda metoder som markerar överordning. Jag uppskattade därför 
inte denna del av presentationskursen alls. 

Det var dock mycket intressant att höra alla de andra eleverna presentera sig själva och 
sina arbeten. Min egen presentation gjorde jag på PechaKucha format. Jag berättade 
om ett projekt som jag gjort tidigare, ’Absolut Ineffektiv’, www.magdalenasvensson.se/
Content/absolutineffektiv.pdf. Det var ganska intressant att upptäcka att vissa saker 
fortfarande intresserar mig mycket medan annat känns passé.

Innehållet till trycksaken hämtade jag från min korridorutställning på temat ’Så djävla 
opraktiskt’. Det blev en underbart opraktisk broschyr som var fantastiskt rolig att göra. 
Broschyren fick också följa med när vi ettor hade vår utställning på Nääs.

Presentationskursen bestod av två delar. Första veckan gjorde vi en trycksak i Indesign 
som vi sedan lämnade in och andra veckan höll vi en 6-7 minuter lång presentation av 
oss själva eller ett projekt vi gjort.
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Mitt mål med projektet var att komma 
igång med ett fördjupningsarbete kring 
hinduistisk mytologi och arketyper. 

Jag såg projektettiden som en uppstart och 
planerar att jobba vidare med projektet 
under sommaren. 

Utöver att lära mig mer om Indien och Hin-
duismen vill jag också vidareutveckla min 
egen symbolvärld och hitta nya sätt att låta 
berättelser ta plats i ett rum. Jag vill inte 
begränsa mitt arbete till ett material utan 
vill att mina olika material skall samverka.

Jag planerade att teckna, arbeta vidare 
med teckningarna i Photoshop, att skriva, 
göra keramiska skulpturer och brukskonst.  
Rent tekniskt planerade jag att lägga en 
grund för arbetet genom att ta fram lättar-
betade screenramar för tryck, göra 1 eller 
2 gjutformar av ’vaktkatter’ samt ta fram 
de glasyrrecept som jag behöver för de 
keramiska delarna i projektet. 

Planen var att prioritera de tekniska mo-
ment eftersom jag under sommaren inte 
har tillgång till verkstadslokaler för gips- 
och screenrams-tillverkning. 

Eget projekt - Många vägar, min väg

Arbetet i det egna projektet har inte gått så 
bra. Jag har gett mig på att göra de praktis-
ka sakerna jag föresatt mig men hela tiden 
med lite för lite energi för att lyckas. 

Jag har ändå lärt mig en hel del både om 
att göra gipsformar och screenramar. Även 
om det inte blev någon bra gipsform så 
har jag ändå ett par screenramar med mig 
hem för att jobba vidare med i sommar. 
Jag är också helt övertygad om att jag skall 
fortsätta att göra små hanterbara 
screenramar i takt med att jag utvecklar 
nya symboler så att jag har dem tillhands 
när jag vill använda dem.

Det känns som om diskussionerna kring mina arbeten inspirerade av Hinduismen och 
Indien allt för ofta kommer att handla om kastsystemet och den dåliga kvinnosynen i 
Indien. Något som är extremt politiskt korrekt att säga antingen man vet något om hin-
duism eller ej. 

Jag älskar och inspireras av Indien och tycker att hinduismen (den finns i många varian-
ter, det finns ungefär en miljard hinduer i världen) är den religion som ligger mig närmast 
om hjärtat. Naturligtvis är jag emot kastsystemet, fattigdom, kvinnoförtryck och en mas-
sa andra sjuka maktförhållanden i Indien och resten av världen. När jag tappar hoppet 
om mänskligheten är det dock personer som Mahatma Gandi som ger mig modet åter. 

Detta arbete handlar inte om att föra den fattiges kamp eller att avskaffa all orättvisa i 
världen genom att uppfostra andra. Det handlar om identitet, vad det är att vara männ-
iska och vilken väg som jag skall välja för att förändra världen genom att bli klokare 
själv. Jag tror att jag kommer att hitta rätt genom att följa min egen lust, min intuition, 
det som tilltalar mig visuellt och intellektuellt, och jag har redan hittat en massa nya in-
gångar till mina funderingar kring mänsklighet, livet och dess eventuella mening.

I Hinduismen till skillnad från alla andra stora religioner som jag känner till kan man hit-
ta starka kvinnliga gudar med kraft att förstöra och att bygga upp, mytologin intresserar 
mig men är verkligen inte lätt att förstå. Durga modergudinnan, Parvati en bergsprinses-
sa och Kali är alla samma, olika inkarnationer som avbildas med olika attribut och fär-
ger i olika mytologiska scener. I hinduismen är det tillåtet med både ingen gud, en gud, 
många gudar. Det finns inte en väg utan många.
När jag tecknar mig själv som Kali kan jag känna och acceptera förstörelsekraften och il-
skan i mig. Jag kan avbilda mig som Parvati som älskar eller Sarasvati som spelar. Under 
tiden tillåter jag mig att bli mer människa än jag redan är. Jag kan ta till mig de delar jag 
ännu inte har men behöver.

Jag vet ännu inte hur jag skall paketera och etikettera mitt projekt för att slippa de trött-
samma diskussionerna men jag vet att det är detta jag vill göra. 
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Helig råtta

I Deshnok i Indien finns ett tempel tillägnat 
gudinnan Karna Mati, en inkarnation av 
Durga. Här är råttorna heliga.
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Jag använde 6 st vanliga träramar 30*30 
cm stora, tyvärr verkar Ikea slutat sälja 
den billiga variant de tidigare haft. I fort-
sättningen kommer jag nog att bygga egna 
kilramar.

Jag köpte screenduk, 43 och 60 mesh som 
jag häftade fast med häftpistol.

Jag började med att göra tre ramar av var 
sort men tyckte att 43 meshvarianten fung-
erade sämre så jag bytte ut alla utom 1.

Jag har kämpat rätt mycket vid datorn med 
att försöka få en balans mellan gråska-
lor och rastrering. Instruktioner på nätet, 
Moderskeppet, säger att man skall dela sin 
mesh-storlek med 5 för att få ett bra för-
hållande mellan duk och bild men när man 
gör det på hela bilden blir det för prickigt. 

I fortsättningen skall jag förbereda bilderna 
för screenramar redan i samband med att 
jag tecknar och skannar dem. Jag skall job-
ba med storleken på konturer och jag skall 
rastrera bakgrunder och andra gråskalor i 
delar och sätta samman.

Jag provade att trycka ett av 43 mesh ramarna som inte fungerade så bra med keramis-
ka färger på tyg för att se om det funkade där. Det funkade nästan men jag hade inte 
rastrerat det helt rätt så linjerna mellan färgad ko och bakgrund flöt ihop.
Det funkade tillräckligt bra för att jag skulle prova att brodera på den. Detta har jag inte 
provat tidigare men det skall jag definitivt göra om. 
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Samlingsutställning Järnhallen
Tack vare att jag går på skolan hade jag också möjlighet att vara med på en samlingsut-
ställning med förstaårselever från Högskolan för Design & Konsthantverk, Valand, Kul-
turverkstan & Chalmers Arkitektur.

Jag är mycket glad att jag hoppade på detta arrangemang eftersom det ger mig en 
chans att visa upp mina saker, något som jag verkligen behöver träna på. 
Jag är mycket obekväm när det gäller att ta plats och bestämma hur jag skall ställa upp 
mina saker. Speciellt när jag inte vet på förhand exakt hur det skall vara utan behöver 
väga in rummets egenskaper och prova mig fram i en lokal där jag inte är ensam.

Korridorsutställningen, utställningen på Nääs och samlingsutställningen på Järnhallen 
har alla gett mig möjlighet att utmana min obehagskänsla och så vitt jag vet finns det 
inget bättre sätt att komma över en oro än att konfrontera den.

Järnhallen var extra jobbig för jag drabbades av en akut åldersnoja eftersom jag inte 
kände så många av dem som var med. Tyvärr kunde jag inte delta i planeringsarbetet för 
utställningen eftersom mitt arbete som kursledare på Medborgarskolan kom i vägen.






