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Malbar glasur på en helt ny måde. Det er 

hvad keramikerne Marianne Thorsen og 

Martin Bruggisser vil fortælle om, når de 

holder kursus fra 27. februar til 1. marts. 

"Det er på flere måder en ny måde at 

forstå og at bruge glasur", siger Marian-

ne Thorsen. Hun har udviklet glasurerne 

og teknikken omkring dem, og sammen 

med Martin Bruggisser har hun testet 

den nye glasurtype. 

"Hvad er det mest spændende ved de 

nye, malbare glasurer?" 

"De åbner for betydelig bedre lysvirkning 

og glans. Og så har jeg jo udviklet en me-

tode, hvor vi ikke forgløder først. Derfor 

sparer vi ganske meget energi. Og pro-

cessen fra arbejdet med leret til maling 

med glasur og den endelige brænding 

hænger langt bedre sammen. Så du kan 

bedre arbejde med farver, glans og virk-

ning", siger Marianne Thorsen. 

 

Ikke som den færdiglavede 

Malbare glasurer er ikke noget nyt. Men 

produkterne i handlen har fokus på  

dækkende farve og ens glans. Sådan er 

det ikke med den malbare glasurer, som 

Marianne Thorsen har udviklet. Den har  

et betydeligt bredere udtryksmæssigt 

register. Hun viser det, ved at stille en 

række små prøver op. 

"Her kan du se, hvordan glasuren får 

forskelligt udtryk ved ganske små æn-

dringer af dens indhold. Prøverne er ma-

let direkte på det lædertørre ler og der-

efter brændt ved relativt lav temperatur, 

omkring 1200 grader  - det er de sidste 

100 grader op til 1300  der tæller i ener-

giregnskabet forklarer Marianne Thor-

sen. " 

 

Bruggissers glasurmalede billedfriser 

Martin Bruggisser har eksperimenteret 

med Mariannes opskrifter bl.a. på en 

serie billedfriser for at kunne skabe over-

gange og farvemæssige udtryk, han ikke 

har kunnet hidtil. Og det er netop en af 

pointerne fortæller Martin:  

"Traditionelt bruger vi begitninger ved 

overgange, men med denne maleteknik, 

bruger du ikke begitning. Og så får vær- 

 

 

En helt ny måde at forstå  
og bruge malbare glasurer 

Marianne Thorsen viser prøver på den nye glasurtype og -teknik. 



ket et helt andet udtryk. Du kan bruge 

glasuren på en helt ny måde. Jeg er me-

get overrasket over de muligheder, den 

malbare glasur åbner. Udtrykket får en 

anden stoflighed, vi dypper ikke eller 

sprøjter. Vi maler," siger Martin 

 

Glasurbiblioteket 

Martin Bruggisser er både keramiker, 

skulptør og stenhugger. I de senere år 

har især arbejdet med glasurerne fanget 

hans interesse. Det førte til et projekt, 

hvor han fik støttemidler til at kunne 

etablere et glasurbibliotek i værkstedet, 

så andre keramikere kan komme og få 

del i de nye teknikker og erfaringer. 

"Jeg vil gerne skabe et miljø, hvor vi kan 

forene det faglige og det kunstneriske, 

lære af hinanden og samtidig have nogle 

dejlige dage sammen. Værkstedet på Orø 

er indrettet til, at vi kan holde kurser og 

så er vores B&B en del af kursus som et 

internat, der fremmer den kreative pro-

ces i samspil med kolleger". 

Marianne Thorsen har arbejdet med  

 

keramik og glasurer gennem et langt liv. 

især to dimensioner optager hende, når 

vi taler om at udvikle de malbare glasu-

rer. 

"Det er først og fremmest lysten til at 

skabe noget anderledes, der driver mig. 

Noget der har liv og som lyser. Og så kan 

jeg godt lide at dykke langt ned i stoffet, 

forstå processerne, kemien og det hele, 

så jeg ved, hvad det er jeg gør, når jeg 

eksperimenterer".  

Det er denne kombination af kunstnerisk 

kreativitet og dyb faglig indsigt, Marian-

ne gerne vil bringe videre gennem kur-

serne i Martins værksted. Miljøbe-

vidstheden kommer vi heller ikke uden 

om: 

"Vi keramikere bruger meget energi, når 

vi brænder leret. Gennem de senere år 

er det lykkedes at få temperaturen ned 

fra 1300 til 1200 ved porcelæns- og sten-

tøjs-brændinger, og det reducerer ener-

giforbruget med 30%.  

Jeg tænker at teknikken med den malba-

re glasur på den særlige lertype, hvor vi 

Martin Bruggisser har fremstillet en række skulpturer i netop den lertype, der passer 

til de malbare glasurer der kan brændes ved 1200 grader uden forudgående forglød-

ning.  



springer forglødningen over, vil give os 

yderligere en sænkning af energiforbru-

get. Det er jo rigtig vigtigt at vi i alle led 

sænker CO2udslippet. Her kan vi faktisk 

gøre det samtidig med at vi styrker det 

kunstneriske udtryk, og uden at det går 

ud over produktets holdbarhed", siger 

Marianne. 

På kurserne lærer deltagerne at blande 

de malbare glasurer selv, og de ser med 

det samme resultatet af en brænding. 

Det er muligt, fordi processen er mere 

komprimeret, når forglødningen kan 

springes over. 

"Det er en stor fordel at blande glasuren 

selv, fordi du jo kun blander den mæng-

de, du lige står og har brug for. Der er et 

meget lille spild. Du finder også ud af, 

hvordan du med små ændringer af dine 

ingredienser i glasuren kan svække eller 

styrke bestemte virkninger, som er vigti-

ge for dig. Det er da håndværksmæssigt 

rigtig tilfredsstillende", siger Marianne. 

 

Prøver med de malbare glasurer. Yderst 

t.h. én af Martin Bruggissers friser, og 

foran står bøtten med den malbare gla-

sur. 

Praktiske oplysninger om kurset fra den 

27.februar til den 1.marts: se 

www.fjordhus.dk  under kurser 

 

 



Kursusforløb 
Torsdag  
 
Vi modellerer, måske en lille skål. Bruger cintret 
ler, der skal brændes ved 1200 grader. Former 
det hen over noget - kvætser.  
Marianne Thorsen fortæller om, hvordan man 
kan blande sin egen malbare glasur.  
Kommer penselglasur på. Kører et tørre-
program på 200 grader i ovnen, og derefter 
brænding.  
 

Fredag  
 
Vi tømmer ovnen og samtaler om de enkelte 
ting. Hvordan blev resultatet, hvad overrasker 
os.  
Martin Bruggisser fortæller om at arbejde med 
skulptur.  
Vi laver hver en skulptur, lader den tørre op et 
par timer og maler den første gang kører et tør-
reprogram på 200 grader, maler den anden 
gang og sætter den til brænding om natten op til 
1200 grader 
 

Lørdag  
 
Hvordan får vi forskellige udtryk ved at blande 
de malbare glasurer?  
Vi laver kvætseforme, så hver kursusdeltager får 
en kvætseform med hjem.  
Vi ser på skulpturerne efter brændingen. 

 

Søndag 

Efter morgenmaden tager vi de brændte skulp-

turer ud af den store ovn, slutter af med en eva-

luering af kurset og rydder op efter os før vi ta-

ger færgen hjem 12:30 


