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”I början var det nog det tredimensionella, formbara
och föränderliga som lockade mig. Efterhand kom insikten
att det snarare är en ständig kamp med materialet.
Vem är det som styr – leran eller jag?”

Hanna Järlehed
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stora format, rena, enkla, upprepade grundformer. Transparenta glasyrer där ytornas skiktningar, krackeleringar och
siktdjup ger en närmast outtömlig variationsrikedom.
Konstnären och keramikern Hanna Järlehed har ända sedan
examensutställningen 1998 på hdk, Högskolan för Design och
Konsthantverk i Göteborg, fortsatt att fördjupa och utvidga sitt
speciella och personliga uttryck. Många har associerat till naturen
inför hennes på en gång starka och lågmälda objekt. Själv värjer
hon sig mot alltför enkla och direkta kopplingar och betonar i
stället materialens och konstruktionens inneboende betydelser.
Om detta och mycket annat hinner vi att tala när vi möts för ett
samtal i Hanna Järleheds ateljé i stadsdelen Majorna.
Verkstaden, som ligger uppe på en höjd i närheten av Slottsskogen, är inrymd i vad som en gång var en chokladfabrik. De
rymliga lokalerna i gatuplan har flera rum och utsikten genom
de höga fönstren är vidsträckt över hustak, skogsdungar och
gatunät. Det dämpade P1-mumlet från en radio på låg volym
och de återkommande knäppningarna från brännugnen hörs i
bakgrunden. På hyllorna, som löper genom det första rummet,
står arbeten i olika stadier av tillblivelse. På en av väggarna hänger
ett stort antal av de cirkelformade, fatliknande objekt som blivit
något av Hanna Järleheds signum.
– Jag vill egentligen inte ha dem på väggen. Det är något som går
förlorat när de placeras så, de blir mer av utsmyckning på något
vis. Och jag har dessutom aldrig gillat runda saker på vägg, det
blir för mycket tallrikskänsla. Jag tycker inte om runda fönster
heller, för den delen.
– Det är så här jag har tänkt att de ska ses och brukar visa dem,
säger Hanna Järlehed och lyfter ner några av de stora rundlarna.
Förvandlingen när de placeras på golvet framför våra fötter är
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förbluffande. Att kunna röra sig runt dem, se ner och in i dem,
upptäcka alla olika lager och skikt, tar fram tredimensionaliteten,
det skulpturala och svävande. Även om temat är detsamma är de
alla olika. Någon är konvex och liknar ett stort öga. En annan
med glasartad, genomskinlig yta leder minnet till isskorpor där
det som döljs under ytan fortfarande är synligt.
– Jag har hängt upp dem för att testa att de håller, säger Hanna
Järlehed. Efter en mässa i London, där några var placerade på
vägg, upptäckte jag att en hade en spricka mellan två av ringarna.
Nu måste jag undersöka om det bara var just den.
Glasyrer och framförallt möjligheten att skapa djupverkan med hjälp
av olika genomsiktliga, transparenta lager är något som har upptagit
dig länge. Berätta litet om intresset och själva processen.
– Jag började att jobba med glasyrer redan på hdk-tiden, säger
Hanna Järlehed. Jag ville skapa en känsla av djup med hjälp av
transparenta glasyrer i flera lager. Vilket är svårt, det blir ofta
opakt och ogenomskinligt när det är tjocka lager. Jag tror att jag
redan då var ute efter att få fram en sorts vattenspegel eller isyta
som man kunde se ner genom.
– Upprinnelsen till de här »faten« är att jag vid något tillfälle
ville förstärka djupkänslan och prövade med att bygga i flera
nivåer. Rent praktiskt är de gjorda i separata delar. En stor skålform med olika fat placerade ovanpå varandra. Jag har gjort höga,
breda, låga, alla möjliga varianter. Jag jobbar med en blandning
av porslinslera och stengodslera. Jag måste ha litet stengodslera
i för att få det att hålla. Porslinet är krångligt om det blir för
tjockt och det här är tjockt gods. Det uppstår alltid spänningar i
materialen och jag använder dessutom »fel« glasyrer. Det krävs
ständiga småjusteringar och rätt timing för att få det att fungera och hålla. Det är svårjobbade och motsträviga material. Det
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är mycket som kan gå fel och processerna är långsamma och
tålamodsprövande.
Kan du beskriva den där krångligheten litet närmare?
– Ofta är det frågan om tekniska, praktiska problem med materialen, som med de här faten. Helt plötsligt började de att spricka
och jag kunde inte begripa varför. Det var exakt samma material,
samma leverantör av lera, samma ugn, samma tillvägagångssätt.
Trodde jag. Jag kunde verkligen inte förstå varför det hände. Till
slut fattade jag vad det berodde på. Innan jag häller på glasyr
lägger jag ihop de olika delarna. Jag hade glömt att jag också
brukade pensla glasyr på undersidan av varje ring. När jag kom
på det höll det igen. Så där kan det vara, i stort och i smått. Minimala detaljer som blir avgörande. Frustrerande och lärorikt.
Men det du nu berättar är också ett exempel på hur »misstag« kan
leda vidare, eller hur? Hur materialet i sig visar vägen till något nytt
och oupptäckt.
– Ja, absolut, säger Hanna Järlehed. Det jag håller på med just
nu är fött ur en kombination av att vilja lösa problemet med
att godset sprack och att skapa något nytt. Jag skulle ha en stor
utställning ungefär samtidigt som faten började att spricka och
prövade då med att göra ännu en ring som redan var i olika bitar.
Först gjorde jag den i fyra delar, men blev inte nöjd, utan fortsatte
med att göra fler och fler och mindre och mindre sektioner. I
början var de glaserade och liggande. När inte heller det stämde
med vad jag ville ha fram testade jag att ställa bitarna upp, oglaserade och i varierande täthet. Jag kavlar ut leran tunt och skär
den i remsor. Det var så det började. Nu längtar jag bara efter
att få tid att pröva fler varianter och andra former att applicera
dem på. Det finns hur många möjligheter som helst! Varför jag
fastnade just för de här tunna »strålarna« och inte för de stavar,
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rör, fjäll, droppar eller andra reliefer som jag också testade, kan
jag inte svara på. Det är en känsla helt enkelt.
– Jag har alltid svårt att beskriva mitt arbete annat än i materialbaserade, praktiska termer, säger Hanna Järlehed efter en
stunds tystnad. Det kan låta tråkigt och torrt kanske, som om
det bara handlade om teknik. Så är det ju inte alls. Men när
det inte finns ett tydligt, översättbart budskap blir det som att
berätta om sitt innersta.
Vi har flyttat oss in i det inre rummet, till verkstadsdelen. På
golvet ligger en stor cirkelform, som en gigantisk pipkrage i svart
lera, bränd men oglaserad. Den är formad av tunt, tunt kavlade
lameller, tätt placerade i en ring med ett hål i mitten. Att något
som är både tungt, hårt och strävt att röra vid samtidigt kan ge
ett så skirt, fjäderlätt och plastiskt intryck är överraskande. Som
om det skulle räcka att böja sig ner och blåsa litet försiktigt för
att skapa en vågrörelse som fortplantade sig.
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I färdigt skick väger Hanna Järleheds objekt inte sällan uppemot
80 kilo. Ugnens format och de egna fysiska krafterna sätter gränserna för vad som är möjligt. De olika etapperna i tillverkningen
går inte att hoppa över eller skynda på. Ju större arbeten, desto
längre torktid. Efter en första bränning i den kombinerade gasoch elugnen väntar glasyr och en andra bränning. De olika bränningarna kan ta en vecka och ofta får bara ett arbete plats i ugnen.
Hittills har vi uppehållit oss vid var du befinner dig just nu och inte
talat så mycket om din bakgrund. Kan du berätta litet om vad som fick
dig att välja leran som huvudmaterial?
– Oj, vad svårt, säger Hanna Järlehed. Det är så länge sedan.
Jag vet inte ens om jag skulle beskriva det som ett aktivt val.
Lera i olika former har funnits i mitt liv så länge jag kan minnas.
Liksom intresset för konstruktion, byggande och tredimensionella objekt. Jag växte upp i en tillåtande, kreativ miljö där eget
skapande uppmuntrades utan krav på prestation. För mig blev
det en frizon där jag kunde vara mig själv. Inte som i skolan där
det alltid var något man kände sig dålig på. Jag minns att vi ofta
byggde modeller hemma när det var någon skoluppgift jag inte
förstod. Jag har alltid haft lättare att lära mig på det sättet. Det blir
konkret och gripbart, lättare att hålla fast. En text kan jag sväva
iväg från efter några minuter. Min pappa, som är möbelsnickare
i grunden (liksom min farfar), designade leksaker för Brio och
Lego, vid sidan av sin lärargärning. Under hela min uppväxt
sydde, målade, ritade och byggde jag väldigt mycket, nästan alltid utan mönster och förlagor. Efter gymnasiet här i Göteborg
gick jag en förberedande konstutbildning på en folkhögskola i
Mullsjö. Det som fick mig att fastna för leran och keramiken
var nog när jag sedan gick en ettårig kurs i Örebro, en renodlad
keramikutbildning. Där fick vi lära oss allt från grunden, testa
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många olika tekniker och bygga egna ugnar i skogen. Vi hade
gästlärare från både Sverige och andra länder. Det var en hög
ambitionsnivå och väldigt givande. Efter det var det bara lera.
Vad tror du att det beror på?
– Det var nog det formbara, tredimensionella och föränderliga
som lockade mig. I alla fall i början. Efterhand kom insikten
att det inte är så enkelt, att det snarare är en ständig kamp med
materialet. Vem är det som styr, leran eller jag?
Det är alltid intressant att försöka förstå vad det är som gör att man
bestämmer sig för en viss väg, varför det blev just de valen.
– Jag tror egentligen inte att jag har bestämt mig, säger Hanna
Järlehed. Saker och ting har flutit på, hakat i varandra. När något har känts rätt har jag följt det. Men jag kan inte säga att jag
någonsin tagit ett beslut att bli keramiker. Även om det är det
jag numera är. Leran och glasyrerna är de material jag helst
arbetar med.
Så är det säkert för väldigt många. Få följer en i förväg uppgjord plan.
När man hittar något intressant område eller material och fördjupar
sig i det leder det vidare, nya fält öppnar sig.
– Ja, så är det förstås. Och det finns knappast någon logisk
anledning att bli keramiker. Jag vill inte påstå att det är ett kall.
Men utan drivkraften att hela tiden bli bättre, lära sig mer, skapa
nytt, skulle det aldrig gå. Det gäller att inte ge upp på halva vägen
utan jobba sig genom det som spjärnar emot. Men det är också
det motståndet som triggar mig. Jag är envis. Och jag vill hinna
pröva mer av allt det som dyker upp, både i mitt huvud och det
som plötsligt uppenbarar sig i materialen.
Om vi återvänder till glasyrerna. Du började att experimentera
med dem redan under studietiden på HDK och de har fortsatt att
vara centrala i dina arbeten. Vad var det som lockade dig från början?

HANNA JÄRLEHED

125

Leran först såklart, men också kavel, kavalett,
skrapa och kniv. Runt, runt, runt.
Rytmiskt, lugnt och metodiskt formar jag platta, vida former.
Cirkeln återkommer, sluten och oändlig.
En enkel grundform att utgå ifrån.
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– Jag tror att det var att det är så oerhört svårt, säger Hanna
Järlehed. Jag var egentligen mer intresserad av formerna från
början. Säkert fanns det också en påverkan hemifrån. Det var
mycket dansk design, mycket fokus på formgivning över huvud
taget. Formintresset fanns där länge, men sedan blev det nästan
tvärtom. Jag kunde inte släppa den utmaning som glasyrerna
innebar. Sedan dess har jag jobbat mycket med plana ytor och
transparenta glasyrer. Ytorna måste vara plana så att glasyrerna
inte rinner av när de placeras i ugnen. Jag har i mycket följt
samma spår sedan dess och letat efter sätt att få fram en genomsiktlighet och en djupverkan som gör att man kan se vad som
händer långt ner under ytan. Ett tag testade jag till och med
resin för att få fram det glasartade, men det fungerade inte. Det
blev för mycket, för uppenbart och övertydligt. Det kändes stumt
och dött tillsammans med de levande keramiska materialen.
Vi stannar framför en hög, svart sluten urna i slät, ännu oglaserad, lera. Formen är kraftfull och harmonisk, distinkt i sin närvaro.
– Det här kommer jag att arbeta vidare med. Det kommer att
vara en rinnande glasyr som bildar en opak pöl i botten och
en förhoppningsvis transparent vattenspegel där uppe, säger
Hanna Järlehed.
– Sedan kommer jag att göra varianter med olika former av
reliefer, så att glasyrerna kan stanna upp. Att arbeta med svart
lera är relativt nytt för mig och gör att jag får leta mig fram till
andra sorters glasyrer som fungerar på det svarta. I många av
mina tidigare arbeten har jag strävat efter att få en så vit bas
som möjligt, litet som en vit canvas där färgerna kan behålla
sin lyster och sina nyanser.
Det är kanske en dum fråga, men vad kallar du dem?
– Jag brukar bara säga bumlingarna när jag pratar om dem.
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Det är en vidareutveckling från en utställning som jag var med
på i Stockholm. Jag hade gett mig själv någon sorts inre John
Bauer-tema som jag utgick ifrån. Då var de helt annorlunda, lägre,
bredare, grönaktiga, litet som om man hade grävt upp en bit av
en skogstjärn och ställt fram.
Många tycker sig se en inspiration från naturen i dina verk. Vatten,
sten, växtlighet. Rör du dig mycket ute i skog och mark?
– Nej, tyvärr, säger Hanna Järlehed, och skrattar litet. Eller
det beror förstås på vad man jämför med. Alla tror att det är så
naturinspirerat, men det är det inte. I alla fall inte i någon enkel
mening. Det är i materialen det uppstår. Självklart påverkas
vi alla av den miljö vi har omkring oss, som vi har växt upp
med och är förankrade i. Jag bär naturen häromkring i kroppen, liksom det bohuslänska landskap där jag har tillbringat
mycket tid. Men det är ingen entydig koppling. Själv ser jag
minst lika mycket handens och tankens arbete, det mänskliga,
själva konstruktionen.
Det har kanske att göra med att grundelementen i leran, vatten, sand
och sedimenterade växtdelar, ändå känns närvarande i dina arbeten.
Det som för tankarna till vattenspeglar, iskristaller, mossor och lavar.
– Det är känslan, inte avbildningen. Det är nog det jag vill
säga. Jag har ingenting emot naturromantik. Det är vi säkert
alla i behov av.
Vi har rört oss tillbaka in till verkstadsdelen, där en stor kavel,
en degskrapa och några spatlar ligger på arbetsbordet.
– Det här är mina viktigaste verktyg, säger Hanna Järlehed. Här
kavlar jag ut, skär till och bygger upp. Det är alltid en avvägning
mellan hur torr eller fuktig leran kan vara. Inte så torr att den
spricker och inte så våt att den säckar ihop. Drejskivan använder
jag framförallt som en stor kavalett för att kunna arbeta runt, runt.
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– Här står ett annat viktigt redskap, min lerkvarn, säger Hanna
Järlehed och går fram till en bänk bredvid arbetsbordet.
– Jag trycker in en blandning av porslins- och stengodslera som
vakuumpressas och kommer ut som korvar i den andra änden.
Sedan får jag ändå knåda jättemycket, men det är för att spara
handlederna litet grann. Jag tänker mer och mer på sådant, står
på en mjuk matta för att skydda knän och rygg. Jag vill kunna
fortsätta länge än.
Hur tänker du kring utställningen i Stenahallen i december? Har
du bestämt dig för vad du vill göra?
– Jag tror att jag skall renodla några spår, säger Hanna Järlehed.
Visa verk i ganska stora format, låta dem framträda en och en
som solitärer, punktbelysta i ett mörkt rum. Kanske med inslag
av både sand och vatten, som en återkoppling och en cirkelrörelse.
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