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Leret skal tilbage
på danske hænder

DEN DANSKE
KERAMIKFABRIK
Den Danske Keramikfabrik åbner i starten af 2016 i Bright Park Bornholm,
hvilket er den gamle møbelfabrik i
Nexø, som nu huser forskellige iværksættere og bæredygtige projekter.
Bag fabrikken står 20 danske keramikere, herunder Tine Broksø & Karen
Kjældgård-Larsen fra ﬁrmaet Claydies,
Claire Maria Lehmann og Iben Harboe
fra Clib Klap, Birgitte Ran, Tina Marie
Bentsen, Alikka Garder Petersen og
Ditte Reckweg og Jelena Nordentoft
fra ﬁrmaet og butikken Stilleben.

20 danske keramikere er gået sammen om at etablere en ny
keramikfabrik. Formålet er at redde håndværket fra at uddø i
disse outsourcing-tider. Højtravende og idealistisk? Ja, måske.
Men det er netop pointen, forklarer en af keramikerne bag,
Karen Kjældgård-Larsen.
NANA ELVING HANSEN

Se evt. mere på: www.dendanskekeramikfabrik.dk

FOTO: PR | bolig@jp.dk

I

en nedlagt møbelfabrik på Bornholm er en
håndfuld danske keramikere i gang med at
gøre klar til at opfylde en fælles drøm. Om at
dreje, glasere og brænde keramik og stentøj i
en regulær fabrik. En lille en af slagsen, men
en af de ganske få, der er i Danmark.
»Der er en lang tradition for at lave keramik, og førhen var der også masser af produktion. Men i takt med udviklingen er det meste af
produktionen blevet outsourcet til andre lande,
hvor det er billigere. Det er der i og for sig ikke
noget galt med, men vi synes bare, det er synd,
hvis den knowhow og tradition for at kunne
håndværket følger med ud – og forsvinder,« siger
keramiker Karen Kjældgård-Larsen, der påpeger,
at fabrikken ikke kun er for hende og de andre
ejere, men for »alle, der er interesserede i at producere kvalitetskeramik uden mellemled.«
Hun er den ene del af duoen Claydies, kvinden
bag den ultrapopulære nyklassiker Megamusselstellet og en af de keramikere, der er gået ind i
projektet Den Danske Keramikfabrik. For bevarer
vi produktionen, bevarer vi også håndværket.
»Den største mission i det er at bevare håndværket. Når produktionen forsvinder, sker det
samme med mange af uddannelserne. Man kan
for eksempel ikke længere blive uddannet pottemager på teknisk skole. Og efter Royal Copenhagen outsourcede deres produktion til Asien, er
der heller ikke samme mulighed for at blive porcelænsmaler. Det er et skridt på vejen til, at
håndværket også forsvinder.«
Idealisme og nærhed
Det er idealistisk og måske lidt højtravende, indrømmer Karen Kjældgård-Larsen. Men det er
netop grunden til, at hun og hendes partner i
Claydies, Tine Broksø, er en del af projektet

Den største
mission i det
er at bevare
håndværket.
Karen Kjældgård-Larsen
Keramiker

»Vi går lidt en anden vej. Det er som at være
med til at skrive historie – jeg synes, det er en
smuk tanke og et ﬂot ideal,« siger hun.
Men kunne vi ikke bare være gode til at
designe her i landet og så lade andre om at
udføre håndværket?
»Jeg vil vove at påstå, at man er bedre til at
udføre designet, hvis man har en ide om håndværket bag. Selvfølgelig er det ikke sådan, at én,
der ikke er uddannet keramiker, ikke kan designe
keramik, men der er så mange faldgruber, hvis
man ikke kender til den proces, det er at producere keramik. Det giver overhovedet ikke mening
at skære håndværket fra – det er ligesom at sige,
at alle mennesker er lige så gode til at lave mad
som en uddannet kok,« siger Karen KjældgårdLarsen.
Men der er også en anden, mere praktisk, årsag
til, at Karen Kjældgård-Larsen synes, det vil være
rart at have en fabrik lidt tættere på værkstedet i
København, end Fjernøsten er.
»Det er også ønsket om at gøre tingene mere
simpelt og mere tæt på at sidde på eget værksted
og producere. Hvor man ikke lige pludselig også
skal påtage sig distributørrollen, som hvis man
får produceret i udlandet. Og hvor man ikke
absolut behøver at hive en container med 10.000
enheder hjem for overhovedet at lægge ordren.
Vi vil gerne kunne blive ved med ”bare” at være
håndværkere,« siger Karen Kjældgård-Larsen.
Og som en lille bonus, er det også mere bæredygtigt, da man slipper for transporten den lange
vej fra for eksempel Kina til Danmark.
»Keramik er ret ressourcekrævende at producere, men ved at bevare det herhjemme – ikke
mindst på Bornholm, som har planer om at køre
på 100 pct. grøn energi i 2025 – så begrænser vi
en del af ressourceforbruget,« slutter hun.
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- skabe din egen stil med udsøgte møbelstoffer
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Tidløst og unikt

www.møbelstoﬂageret.dk - Bredballe Center 29 - 7120 Vejle Ø

