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FORMANDENS LEDER 
Af Finn Risom 

POTTEMAGEREN ANNO 
1900 
Af Annie Nyhuus 

Som så mange gange før brugte jeg i sommer 
nogle dage i det gamle pottemagerværksted på 
Silkeborg Museum. Prøver at give det gamle potte-
magerhjul liv - og samtidig give svar på mange 
spørgsmål fra de besøgende museumsgæster. 

Vi har nyligt gennemført en vellykket workshop om 
drejning af store emner og om begitning hos Nina 
Lund og Francois Thieron i Hedegaard. Dette num-
mer af bladet rummer indtryk derfra. Det var lære-
rigt og interessant og samtidigt et arrangement, 
hvor vi valgte at invitere bredere end til vores egne 
medlemmer. Sådanne arrangementer ser jeg ger-
ne at vi benytter os mere af. Det er PR for forenin-
gen, og giver mulighed for at gennemføre initiati-
ver, som egen medlemskreds måske ikke kan bæ-
re alene. 
 
Begitteteknik er et særkende for pottemagerfaget. I 
bestyrelsen synes vi at det bør være en prioriteret 
indsats at sikre, at denne teknik kan bevares og 
udvikles i sit udtryk. Jean-François’ særlige spar-
telteknik er et eksempel. Vi håber snart at kunne 
tilbyde nye kurser i begitteteknik, bl.a. omkring 
vådt i vådt arbejde. 
 
Den 12. – 13.  marts mødes vi til generalforsamling 
+ et keramisk fagligt program. Det arbejdes der på  

i øjeblikket. Det bliver på Silkeborgegnen med 
overnatning og generalforsamling på kursuscentret 
”Knudhule” ved Ry. 
 
En ny hjemmeside er under udarbejdelse. Vi håber 
snart at kunne præsentere en ny, opdateret udga-
ve. 
 
I bestyrelsen har Lone Simonsen besluttet at ud-
træde. Lone som i flere perioder har haft det store 
arbejde som kasserer, synes ikke længere, hun 
kan overkomme bestyrelsesarbejdet, så Per Bo 
Christensen er som 1. suppleant indtrådt i bestyrel-
sen. Marie Würtz har overtaget kassererposten 
ved siden af næstformandsposten. 
 
Vi takker Lone for arbejdet med den centrale kas-
sererpost og glæder os over, at hun fortsætter som 
aktivt medlem af foreningen. 

Sidste frist for indsendelse af artikler, læser-
breve, annoncer,  kommentarer, ris og ros er: 

 

1. FEBRUAR 2011 
 
Næste udgave af Danske Pottemagere ud-
kommer i FEBRUAR 2011 

Ansvarshavende redaktør:  
Meike Diederichsen 

Malling Bjergevej 66 

8340 Malling 
meikeskeramik@hotmail.com 

Tlf: 26 37 78 30 
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På værkstedet hænger der et foto af pottemager 
Thorvald Nielsen fra Låsby (øst for Silkeborg). Det 
er hans hjul, ovn, potbrædder osv., der er flyttet på 
museum og som jeg bruger. 
 
Drejeskiven er meget primitiv. I svinghjulet er der 
efter mange års slid og mange nedslidte træsko, 
sparket en fure hele vejen rundt!! Selve skivehove-
det er en træklods, som ligeledes er godt slidt. Jeg 
er nødt til at sætte en omvendt gryde på for at få et 
nogenlunde lige skivehoved at dreje på. Akselen 
hænger i en læderstrop og med spidsen direkte i 
gulvet. Førhen klemte man et stykke flæsk eller 
svær i klemme ved stroppen for at "smøre."  

Til daglig arbejder jeg ved en magelig el-skive - så 
mens jeg drejer diverse potter for publikum på mu-
seet, går mine tanker til Thorvald og hans arbejde 
på det lille værksted i Låsby, med tunge mælkefa-
de og syltekrukker. Ja, bare det at gøre leret klar - 
få brænde hjem til ovnen osv. var dengang i sig 
selv noget af et slid. I dag køber de fleste pottema-
gere leret færdigpakket i ruller. Og ovnens varme 
klares med strøm eller gas. Selvom man også som 
pottemager i dag har ved sine krukker mange gan-
ge, fra ler til færdig potte, er der vel trods alt ikke 
det samme slid og knokkel som dengang. 
 
Silkeborg Museum fik i 1958 Thorvald Nielsen til at 
beskrive arbejdet i et pottemagerværksted omkring 
år 1900: 
 
”Vi begynder ved Helligtrekonger altså 6. januar 
med at kløve træ, ca. 20 favne bøgetræ inddelt i 
knuder, klov og faget(?). Det tog ca. en måneds 
tid, indtil Kjørmes den 2. februar. Så begyndes i 
værkstedet med at fyre op den første dag og gøre 
leret klar. 

 
Så tages der fat med at dreje store fade, 240 styk-
ker, og så skillingsfade, 200 stykker. Mens de er 
drejet, er de jo samtidig blevet passet med tørring, 
så nu er de store fade "hårde", så de kan tåle at 
stå i stabler på 20 stykker med bunden opad.  

Så skal de "beløves", hvilket sker ved at man dre-
jer en "beløvebøsse" på drejeskiven og lægger et 
tyndt stykke stof over, sådan at fadet kan ligge fast 
uden at hænge i, når drejeskiven roterer. Så tages 
fat med "beløvekniven".  
 
Når de så er "beløvne", skal de begittes ved med 
en stor ske at hælde begitningen op i fadet og dre-
je det rundt i hånden og hælde resten af igen. Der 
kan stå fem fade på hver "fjæl".  
 
Begitningen laves dagen før på den måde, at rødler 
sættes i blød natten over i en tønde, hvorefter det 
røres op med en stav, til det er en passende væl-
ling. Så hældes det op i en almindelig hårsigte og 
slås igennem den ned i en spand, derefter igen-
nem en sigte med sigteflor for at holde alle urenhe-
der væk, ned i "begitningsbakken", til sidst kom-
mes dodenkop i i passende mængde. Eftersom 
fadene så bliver begittet, sættes de på fjælen og 
står et par dage i "vejret".  
 
Så skal de glaseres og sættes på loftet to oven i 
hinanden for at tørres langsomt. Så er skillingsfa-
dene blevet klar til samme omgang, så drejes store 
"kovser" og små "kovser", gedefade, flæsketaller-
kener og dybe tallerkener og så er vi færdige med 
"Flaktøjet".  
 
Nu tages der fat på de store krukker, nr.2 krukker 
og skillingskrukker, de små krukker og 
"stobskrukker". Eftersom de så bliver tjenlige, be-
handles de på samme måde som fadene, dog 
kommer de ikke på loftet, fordi der er fuldt oppe, 
men bliver stablet op på "fadladet" også med bun-
den opad for at tørre.  
 
Der fyres jo stadig i værkstedet hele døgnet, dels 
for at tørre, dels for at holde frosten ude, hvilket 
nok kunne knibe om vinteren. Endelig drejes der 
skåle i flere forskellige størrelser og faconer, som 
også både bliver begittet og glaseret. Så drejes 
"halvtøjet", det er sukker-skåle og flødekander og 
kaffekopper og til sidst urtepotterne. De skal ikke  
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hverken begittes eller glaseres, kun "svampes" og 
tørres.  
 
Nu er der nok til at fylde ovnen, så skal der gøres 
klar. Den første dag sættes først urtepotterne ind. 
De stables op nærmest "skittelen", dernæst store 
krukker, og så skåle. Så "smøges" der, hvilket vil 
sige, der fyres langsomt med store knuder for at 
hærde og drive al fugtighed ud af potterne. Næste 
dag tages de ud igen for så rigtigt at begynde at 
sætte ind, nu er ovnen jo varmet op. Når den så er 
sat fuld, er der ca. 3000 stykker.  

Der tændes op om aftenen og fyres så småt hele 
natten med store knuder, for så om morgenen at 
fyre lidt kraftigere med de små knuder. Omkring 
ved middag begyndes med "stapholt", så kommer 
der et par hjælpere, så er tre mand i sving. Nu skal 
der holdes øje med ovnen, hvordan brændingen 
skrider frem. Der fyres ca. hver femte minut.  
 
Hen på eftermiddagen tages trækul ud, de dynges 
ud på cementgulvet og slukkes med vand, skovles 
sammen i en dynge og sælges til at bruge i stryge-
jern. Nu skal der rigtig "hets" på ovnen, nu kan den 
tåle det, varmen er trængt igennem, der skal ses 
efter røgen fra skorstenen. Når den er sort, er der 
ild i glasuren.  
 
Hen på aftenen blev prøverne hentet ud. Hvis de 
så var, som de skulle være, kunne fyringen lang-
somt sluttes af. Så blev der sat en jernplade for 
hvert fyrhul og omhyggeligt klinet til med "slikker", 
det er ler, som var gået fra, når vi drejede, hvoref-
ter ovnen skulle stå et døgn, før der kunne tages 
hul på den.  
 
Så skulle der fejes og gøres rent i værkstedet. Når 
ovnen så var tilstrækkelig afkølet, blev potterne 
taget ud, sorteret, talt og stillet op i værkstedet. Så 
kom der pottekørere og hentede dem og kørte 
rundt i landet med dem. Når de så kom hjem fra 
turen, kom de og betalte. Dengang kostede en 
"skok" 6 kr. En ovnfuld var ca. 20 "skok".  

Når så vi nærmede os vinteren igen i oktober må-
ned, skulle leret hentes hjem fra lergraven. Først 
skulle det graves op og læsses på vognen, og så 
køres hjem til "lerkulen", der var en stensat grav i 
jorden, og så bænkes op på nogle fjæl og blandes 
med vand, og så kom vognmanden med et spand 
heste og spændte for æltemaskinen, hvor leret så 
blev kørt igennem og båret ind i "lerkammeret" til 
vinterens forbrug. Når vi så kom til jul, skulle træet 
købes og køres hjem fra skoven og kløves og 
stables op til tørring. 

Gloser: 
At beløve - jysk udtryk for at dreje af 
Beløvebøsse - stydsel til afdrejning 
Fjæl - bræt 
Dodenkop - jernoxid  
Flaktøjet - det flade gods 
Kovser - krukker med to ører eller stjert 
Stobskrukke - cylinderformet krukke 
Stapholt - mindre stykker brænde i stave 
Hets - hede 
Skok - 60 stk., tre snese 

EFTERÅRSUDFLUGT OG 
WORKSHOP 

Søndag den 3. oktober havde bestyrelsen inviteret 
til workshop hos Jean-François Thiérion i Ejstrup-
holm - en workshop i ”store krukker”. Efter forenin-
gen til generalforsamlingen i foråret 2008 allerede 
havde været til en workshop i store potter hos 
Askel Krog, skulle vi nu se en helt anden teknik.  
 
Også i Ejstrupholm hos Nina og Jean-François  
havde vi været før, helt tilbage i efteråret 2004, 
hvor der ’kun’ havde været en rundvisning i deres 
på det tidspunkt forholdsvist nystartede værksted 
på programmet. Det gamle mejeri lignede sig selv, 
og igen var det nogle spændende og inspirerende 
omgivelser at være i, med højt til loftet og masser 
af kreativ aktivitet. 
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Mens Jean-François gjorde klar til lysbilledshow og 
arbejdsdemonstration, viste Nina rundt inden for 
og uden for værkstedet, mens hun fortalte om par-
rets hverdag og arbejdsfællesskab.  
 
Ægtefællerne har hver deres område i virksomhe-
den, hvor de styrer hver deres produktion. Alene i 
kraft af deres størrelse fylder Jean-François’ store 
krukker dog temmelig meget. Og det gør de så og-
så mere generelt som kreativt projekt. At kaste sig 
ud i produktionen af så store emner kræver vist en 
særlig slags udholdenhed. 
 
I hvert fald kunne Nina fortælle, at Jean-François i 
årevis har udviklet de særlige fremgangsmåder og 
teknikker, vi skulle se i dag, og at han har en sær-
lig evne til utrætteligt at blive ved og ved med at 
løse de mange problemer, der opstår undervejs.  

Det kunne vi overbevise os om, da vi satte os til 
rette til det spændende diasshow, Jean-François 
havde forberedt. Her kunne vi følge produktionen 
af en hel krukke med mange interessante forklarin-
ger og detaljer undervejs. 
 
Helt grundlæggende går Jean-François’ produkti-
onsmetode ud på, at han drejer de store krukker i 
fem-seks store, adskilte dele, der samles efterhån-
den, som de tørrer. Ligesom vi havde set det hos  

Askel, drejer Jean-François også en skålagtig pro-
fil i den kant, som vender opad og skal tage imod 
den nye del. Det er selvfølgelig kun den nederste 
del, der har bund og vender ’rigtigt’, mens den dre-
jes. Samtlige øvrige dele er åbne ringe, som Jean-
François er nødt til at dreje ’på hovedet’, så de kan 
blive placeret i ’underdelen’, mens de stadig sidder 

fast på drejepladen. Med denne fremgangsmåde 
udnytter Jean-François lerets naturlige tørringspro-
ces uden at skulle bruge fx gasbrænder til tørring 
undervejs. Når toppen af den nyeste ring er tilpas 
læderhård og kan monteres på dens underdel, er 
bunden således stadig så blød, at man kan dreje 
den ønskede skålprofil, da bunden jo bliver til den 
nye top. 
 
Det er selvfølgelig ganske krævende at skulle ven-
de de store ringe, når de skal monteres oven på 
hinanden. Til det formål har Jean-François ligefrem 
en lille kran med et kugleled. Vi så desværre ikke 
kranen i aktion, men måtte nøjes med et billede af 
den, der dog gav et meget godt indtryk af denne 
temmelig dramatiske del af produktionsprocessen. 
 
At indregne svindet i de enkelte dele var også en 
udfordring, som Jean-François måtte kæmpe med 
i lang tid. Han har efterhånden så megen rutine i 
fremgangsmåden, at han nøjagtig ved, hvor man-
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Oppe i udstillingen 

Der står store krukker alle vegne 

Så er der diasshow 

Jean-François tegner og fortæller 



ge centimeter han skal dreje de enkelte dele stør-
re. Det varierer selvfølgelig i forhold til de enkelte 
dele.  
 
Særlige forholdsregler gælder for den afsluttende 
ring, hvor krukkens form igen går indad. Den dre-
jes igen ’på hovedet’, altså som en åben skålform 
på en mindre fod, men profilen i toppen er en an-
den end ved de tidligere ringe, da den skal glide 
skråt ned og på plads. Og den må selvfølgelig hel-
ler ikke være for lille. 
 
Efter frokosten blev billederne afløst af virkelighe-
den, og vi fik en arbejdsdemonstration med Jean-
François’ dreje– og montageteknikker. En spæn-
dende tip i denne forbindelse var at bruge eddike i 
montageslikkeren. Eddiken blødgør den læderhår-
de kant på en anden måde end vand og sikrer en 
bedre forbindelse mellem de to dele. Jean-
François  startede med at vise, hvordan han mon-
terer to læderhårde dele. 

Bagefter demonstrerede han, hvordan samme tek-
nik sådan set også kan bruges til at montere en 
nydrejet top oven på en læderhård underdel.  
 
Hverken til de små demonstrationsmodeller eller til 
de rigtige store krukker bruger Jean-François sær-
lig mange kræfter (siger han), og i hvert fald dreje-
de han på en ganske lille og undselig Shimpo dre-
jeskive med 220 V. Der skal altså ikke nogen sær-
lig stor motor til for at dreje i de store størrelser. 

Efter de små forberedte modeller gjorde Jean-
François så klar til en demonstration i fuld størrel-
se. Han skulle fremvise Den Store Fidus hvilket vi 
var mange, der så frem til.  
 
Selvfølgelig skal leret til drejning i de store størrel-
ser være rimelig blødt og æltet godt igennem. Jean
-François tog det direkte fra sin vakuumælter. Han 
skulle bruge 30 kilo til sin demonstration. Ud over 
at gøre leret klar, foretog han også en enkelt juste-
ring på drejeskiven: den har monteret lange side-
ben, man kan trække ud, så den ikke tipper, når de 
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meget store drejeplader sættes på, og der drejes 
helt ud til kanten. Drejepladerne er i øvrigt lavet af 
vandfast krydsfiner, som er rigtig godt til at tåle 
vand uden at slå sig. 
 
Jean-François understregede vigtigheden af et 
godt forarbejde. For eksempel skulle de 30 kilo ler 
bankes godt på plads i midten af drejeskiven, før 
man kunne begynde med den egentlige centrering. 
Ja, og så skulle man selvfølgelig have værktøjet 
klar. For Jean-François’ vedkommende bl.a. hans 
mors lagkagekniv... 

Det geniale ved Den Store Fidus som vi skulle 
være vidne til, er at den gør det muligt at dreje rin-
ge af endog meget store diametre. Jean-François 
startede med at vise sine forskellige greb til at åb-
ne og presse ringen halvvejs ud på drejepladen. 
 
Herfra blev han imidlertid ikke bare ved med at 
presse leret udad, men drejede derimod en for-
holdsvist fed cylindrisk form opad. Den fik så mere 
og mere fadfacon, indtil den havde opnået omtrent 
samme diameter som drejepladen. Og så Vupti! 
klappede Jean-François kanten ned og tilbage på 
drejepladen - næsten ude ved randen. 
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På den måde havde Jean-François altså flyttet sin 
ring ud til en passende bredde. Nu skulle han bare, 
bl.a. ved hjælp af mors lagkagekniv, løsne den in-
derste fod, og han kunne så bruge det ekstra gods 
i dèn til at dreje op i højden. Jean-François høste-
de megen ros og mange klapsalver for denne geni-
ale fidus. 

Efter denne vældige forestilling blev der budt på 
kaffe, te og hjemmebagt æbletærte, og så var der 
kun den sidste demonstration tilbage, hvor Jean-
François skulle fortælle om sine dekorations– og 
begitteteknikker.  
 
Også i begitningerne bruger Jean-François eddike 
til at opnå den rigtige konsistens. Han har en ræk-
ke begitninger, der er indfarvet med stains, hvilket 
gør, at de også i ubrændt tilstand kan give et no-
genlunde fingerpeg om, hvilken farve de får efter 
sidste brænding. Det er rart, når man som Jean-
François arbejder med dekorationer i mange lag. 

Når ringene er oppe i denne størrelse, kan den 
normale tørringsproces i øvrigt ind imellem allige-
vel være lidt for langsom. Så hænger Jean-
François en glødepære ned i krukken og dækker 
krukken med plastic. På den måde udjævnes de 
forskellige fugtighedsgrader ringene imellem. 7 



Det allerførste lag på Jean-François’ krukker er 
altid et tyndt lag neutral, hvid begitning, der garan-
terer en ensartet baggrund.  Det bliver penslet på, 
mens krukken kører på drejeskiven. Begitningen 
har Jean-François selv udviklet, og han har været 
meget bevidst om, at dens smeltepunkt ligger tæt-
test muligt på lerets.  
 
Jean-François blander de forskellige begitningsfar-
ver med rund hånd og viser forskellige fremgangs-
måder til at opnå dybde og liv i krukkens overflade.  
 
Han ridser med forskellige redskaber, fra skarpe 
skinner over øresprøjter, der har fået en tut af ka-
belisolering, til dårlige pensler med stive hår. Rid-
serne bliver først for alvor synlige efter forglødnin-
gen, når hele krukken dækkes med et lag tynd, 
sort begitning, der efterfølgende tørres af igen, 
men bliver siddende i alle de små revner, ridser og 
fordybninger.  

Andre effekter opnås fx ved brug af avispapir, eller 
ved at spartle begitning på i brede strøg med for-
skellig retning og tykkelse. Jean-François bruger 
også tørret begitning, næsten som en slags farve-
kridt. Her får vi et godt tip af Jytte Lysgaard: farve-
kridt kan man nemt selv lave ved at hælde begit-
ning i fingrene på en plastic-engangshandske og 
lade den tørre. 
 
Den sidste overfladebehandling, som vi dog ikke 
får demonstreret, får krukkerne også først efter for-
glødningen: Jean-François svamper nemlig kruk-
kerne med en askeopløsning, som han rører op 
med vand og asken fra husets brændeovn.  
 
I modsætning til aske til en decideret askeglasur 
bliver denne blanding ikke formalet og sigtet særlig 
omhyggeligt og heller ikke rørt op hele tiden, for de 
klorider, man gerne vil undgå i askeglasuren er 
netop dem, Jean-François udnytter til sin overfla-
debehandling. Askevandet giver krukkerne en helt 
ensartet og meget diskret glød, der fremhæver de-
korationen. 

Jean-François er en engageret og underholdende 
foredragsholder, der næsten ikke er til at stoppe, 
når han først er gået i gang. Vi har dog også rig 
mulighed for at afbryde og stille uddybende 
spørgsmål, så det virker som om forsamlingen vir-
kelig får set, hørt og lært noget. 
 
I pauserne går flere medlemmer rundt i udstillingen 
i overetagen og køber nogle af Ninas brugsting. 
For workshoppen har ganske vist Jean-François i 
centrum, men derfor kan man vel godt nyde Ninas 
finurlige, sjove og lækre krukker, kopper og kander 
- og så er de lidt lettere at tage med hjem. 

Da workshoppen er slut, drager en stor flok meget 
tilfredse pottemagere samt ledsagere og andet in-
teresseret godtfolk hjem efter en udbytterig og hyg-
gelig dag. Herfra en stor tak til bestyrelsen samt, 
ikke mindst, til Nina Lund og Jean-François Thié-
rion! 

HUSK! 
GENERALFORSAMLING 

WEEKENDEN  
12. OG 13. MARTS 2011 
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CREA-BIZ KONFERENCE  

Hjørring Erhvervscenter har taget et prisværdigt 
initiativ ved at iværksætte et program, der skal til-
byde kreative virksomheder sparring og vejledning 
samt gennemføre årlige konferencer, workshops 
mv. 
 
I september var temaet keramik. Det blev en kon-
ference med teoretiske indlæg og praktiske, inter-
nationale erfaringer omkring salg og markedsføring 
af keramik. Et hovedsigte var at få kreative hove-
der til at tænke systematisk forretningsmæssigt og 
at udnytte den viden, de har fælles med andre 
brancher. 
 
Den keramisk faglige del var fremragende organi-
seret af Gregory Miller, der nu har værksted i Hor-
ne, fx med internationale kapaciteter, der holdt op-
læg om træfyring, om udviklingen i japansk kera-
mik og om tryk på keramik. 
 
På konferencen fremhævede den kendte japanske 
keramiker Takeshi Yasuda, at frihåndsdrejeri er 
langt den mest fleksible og rationelle produktions-
form, når det drejer sig om små serier op til måske 
1000 enheder.  
 
I den forbindelse var det særligt interessant, at 
University College Nordjylland arbejder på at ska-
be en ny, 3årig professionsbacheloruddannelse i 
keramik. Indtil videre har Undervisningsministeriet 
ikke godkendt ideen, men man arbejder videre på 
en model. 
 
CreaBiz ideen må interessere langt ud over de 
nordjyske grænser, så læg mærke til, når fremtidi-
ge tiltag sættes i søen! 

Fad i porcelæn af Takeshi Yasuda 

I sidste udgave af Danske Pottemagere præsente-
rede Ane og Animi Holst-Schmidt deres nyeste ini-
tiativ, Keramiklinjen - en onlinetjeneste til formid-
ling af hjælp og tilbud blandt keramiske fagfæller. 
Keramiklinjen har siden været en fast bestanddel 
af indbakken i min mailboks, og det er helt klart mit 
indtryk, at det er en stor succes. 
 
Først og fremmest lader det til, at mailtjenesten når 
ud til ufatteligt mange mennesker. Der er henven-
delser i indbakken næsten dagligt, og det virker på 
ingen måde, som om det skulle være de samme 
personer, der går igen.  
 
Jeg har selv en enkelt gang haft et forespørgsel 
ude i systemet, fordi jeg ikke kunne finde ud af at 
få metalskruer til at sidde ordentligt fast på nogle 
keramiske dørgreb. Det væltede ind med tips og 
gåde råd - igen ved personer, jeg aldrig før var 
stødt på i det keramikmiljø, jeg selv færdes i. 
 
Jeg har ganske vist ikke lavet statistik på det, men 
kategorien Køb-Salg-Bytte lader til at være den 
mest udbredte på Keramiklinjen. Men der er be-
stemt også spørgsmål som ligner det, jeg kom 
med i sin tid, samt tilbud om jobs og lignende. Sid-
ste spændende tilbud var en fyr, der tilbyder plads 
til et billede i hans netavis om keramik harris@nal-
net.dk 
 
Jeg er i hvert fald dybt taknemmelig over, at da-
merne Holst-Schmidt vil bruge deres tid og energi 
på at vedligeholde et keramisk netværk i Danmark! 

Af Finn Risom 

FEM MÅNEDER MED KE-
RAMIK-LINJEN 
Af Meike Diederichsen 

BRUGERE AF FACEBOOK 
SE HER! 

 
Danske Pottemagere vil gerne til næste 
nummer af bladet have undersøgt, om og 
hvordan danske pottemagere bruger Fa-
cebook eller andre sociale medier til mar-
kedsføring, reklame, profilering mm. 
 
Har du erfaring med at tiltrække kunder 
via Facebook, bruger du Facebook, eller 
overvejer du at gøre det, har du en hold-
ning til de sociale medier generelt? Så 
skriv dit bidrag til redaktionen! 
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