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Kunst

Parret bag
Potteriet
Jannie Nielsen, 40, og Esben Langkilde,
38, er begge uddannet pottemagere.
Hun er vokset op i Skagen og udlært
efter læretid hos Bottani-Dechaud i La
Borne i Frankrig, mens han er vokset op
på Sydsjælland med en bedstefar, der
selv var pottemager. Det var dog først
efter gymnasiet, at Esben Langkilde
så faget som en mulig levevej, og han
havde svært ved at finde en læreplads.
Efter først at have bevist sit værd som
arbejdsdreng hos Kähler et år, kom han
i lære der. Da Næstved-virksomheden
senere flyttede produktionen til
udlandet, måtte han efter en pause
gøre uddannelsen færdig hos
pottemager Marie Würtz i Juelsminde.
De har begge haft drejejobs for andre,
men sammen rykkede de til Langeland
1. januar 2009, og et halvt år efter
åbnede de butikken i Stoense. Til at
begynde med baserede de en stor
del af virksomheden på engrossalg
til forhandlere, men i dag lever de
udelukkende af det salg, de har i
deres egen butik i forbindelse med
værkstedet.
Parret bor på samme ejendom og har
to drenge på 5 og 8 år.
Se mere på www.potteriet.com.
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- Vi ville i gang uden at arbejde ved
siden af, for så ender det tit med, at
pottemageriet kun bliver en hobby eller slet ingenting. Det ville vi ikke. Vi
ville bare i gang, og så måtte vi leve
på en sten, så længe det ville tage at
banke det op, siger han.

Kunder hver dag
Til sommer er det 10 år siden, parret åbnede butikken i Stoense. I begyndelsen levede de mest af at sælge
engros til andre butikker, men dels var
indtægterne langt mindre, dels var det
tit meget små portioner. Vigtigst af alt
levnede det dog ikke ret megen handlefrihed til parret, der var tvunget til
at reagere på andres bestillinger, lave
de samme kopper og skåle det meste
af tiden og ikke kunne dedikere sig til
deres egen butik i det omfang, de gerne ville.
Langsomt droslede de derfor ned
på forhandlerdelen af forretningen,
og i dag har de ikke en eneste forhandler, men lever udelukkende af det
salg, de har i deres eget stemningsfulde butikslokale.
- Inden vi byggede om, havde vi forhave med buske og træer. Nu er det
mere tydeligt, at der sker noget hernede, og vi har folk inde stort set hver
dag. Det registrerer vi. Der kommer
både turister og folk fra sommerhusområderne men også lokale, der skal
bruge en gave, siger Jannie Nielsen.
Hun og Esben Langkilde nyder,
at de kan gå til og fra både butik og
værksted, lege med drengene i haven
om eftermiddagen og alligevel have
åbent i butikken, eller om aftenen og
i weekenderne gå til og fra opgaver,
der måske ikke kræver det store tidsforbrug men en indsats på bestemte
tidspunkter.

De planlægger året efter markeder
og sæsonudsving, så produktionen er
planlagt efter jul, vinterferie, påske,
helligdage, sommersæsonen, efterårsferie og jul igen, og når kunderne
kommer igen med nogle måneders
mellemrum, vil de gerne kunne præsentere noget nyt i butikken.
Det regner de også med at gøre under Påskens Åbne Døre, som de altid
deltager i, og de kan mærke en stigen-

de interesse for keramik med personlighed og historie.
En interesse, de til dels ser Esben
Langkildes første lærested Kähler
som en del af. Da Esben Langkilde var der, lå produktionen stadig i
Næstved, der var drejere ansat, og
man komme derfor komme i lære
som pottemager på Kähler.
- Selv om et Kähler-produkt i dag er
noget helt andet end det, vi laver, har

de med deres historie formået at skabe en interesse for keramik hos nogle, der ikke havde det i forvejen. Der
er også kommet en masse programmer om design og kreativitet, og selv
om de nogle gange er lidt misvisende
i forhold til virkelighedens verden på
værkstederne, giver de også et billede
af, at der sidder mennesker og laver
tingene. Den historie smitter af på os,
og det er fint, siger de.

De store fabrikker og
værksteder er stort set
alle lukket herhjemme. I
stedet arbejder pottemagere
og keramikere i små
enmandsvirksomheder eller
små værkstedsfællesskaber,
fortæller. Foto: Katrine
Becher Damkjær

