
– Jag älskar trekanter, säger Bente och syftar då på hennes 
mest kända signum – geometriska mönster. Trianglar, rektang-
lar, fyrkanter, diagonaler och romber fyller elegant och med 
matematisk exakthet hennes keramiska alster, som präglas av 
precision, tidlöshet och enkelhet.
Det blir mycket matematiska beräkningar. Mönstren söker jag i 
kyrkor och på muséer runtom i världen, helst klassiska arabiska 
eller romerska mönster. Jag kryper på golv och klättrar på ste-
gar för att hitta mönster att utgå ifrån som är applicerbart på 
lera.

Bentes stora krukor med geometriska mönster och bårder tycks 
rotera och leva sitt eget liv. Det grafiskt stringenta möter det 
runda, det blanka det matta.
Bentes utsökta stengods har flerdimensionella uttryck med 
millimeteranpassade mönster efter krukans avsmalnade eller  
växande formspråk. Mindre bruksföremål som askar, koppar, fat 
flankerar de stora pjäserna.

–  När jag jobbar lyssnar jag på ljudböcker, på fritiden är stickar 
jag, säger Bente med sitt danska smil och tillägger att hon alltid 
måste ha någonting i händerna.  

Pottmakerskan med mästarbrev efter fyraårig lärlingstid i 
Danmark håller mästarklass på många nivåer. 
Denna mästarinna  håller inte bara sina två ugnar brinnande. 
Arbetslusten och utmaningarna brinner lika starkt idag för Bente 
som då hon som liten sjuåring bestämde sig för att hon ville 
jobba med lera. Idag tillhör Bente Brosbøl Hansen de mest 
eftertraktade konstkeramikerna i Norden.
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Keramik

Bente Brosbøl Hansen

– Först när tekniken sitter, är man fri
– Jag tävlar med mig själv, flyttar fram ramarna. Det säger Bente 
Brosbøl Hansen som åtminstone i ett sammanhang tävlar med 
andra.

Över tjugo gånger har hon nämligen vunnit världsmästarskapen 
i drejning. Det låter som en skröna hastigt uppfunnen på en 
gammal ljugarbänk men är kalla fakta.

– Där tävlar jag bara på kul! Men det är spännande och yrkes-
mässigt stimulerande att träffa kollegor från hela världen!
Drejningen skapar formen, precis som glasblåsaren blåser 
glaset. Det är ju först när tekniken sitter som man är fri. Resten 
sitter i själen, det kommer till mig. Jag är pedantisk i mitt jobb, 
aldrig annars, ler Bente som föredrar att kalla sig konsthantver-
kare eller pottmakerska framför konstnär.

Sedan ett kvarts sekel bor och verkar hon i Klåveröd på Söderå-
sen i en f.d. skola. En länga har förvandlats till till ett funktio-
nellt galleri och en stor verkstad med två stora ugnar och flera 
drejskivor. På arbetsborden finns bl.a. tejp, latex, knivar och 
målarfärger tillgängliga för Bentes extremt tidskrävande geome-
triska mönsterarbeten.


