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Indledning 
Jeg er selvlært keramiker. Siden 2016 har jeg udelukkende 
beskæftiget mig med rakubrændt keramik. Raku har sin 
oprindelse i Japan og er en primitiv måde at brænde keramik på. 
Raku betyder ro, lykke, nydelse og velbehag. 

Jeg har foretaget 300+ rakubrændinger. 

Med denne bog og med www.raku.dk ønsker jeg at dele mine 
erfaringer med raku og dermed de forskellige teknikker, der er 
forbundet med at brænde keramik i en rakuovn. 

Jeg tilbyder jævnligt kurser i raku. Se Rakukurser på 
www.raku.dk. 

Efter at have deltaget i rakukurser på henholdsvis Keramikskolen 
i København og Hadsten Højskole, var jeg "solgt" til denne 
fantastiske teknik til at brænde keramik på.  

Jeg har desuden deltaget i workshops med henholdsvis 
amerikanske Steven Branfman, det hollandske ægtepar Ine og 
Ed Knops og Dan Leonette på Gotland, der alle har mange års 
erfaringer med rakubrændt keramik. 

Jeg er fascineret af den uforudsigelighed, der er ved raku. Og at 
raku giver rig mulighed for at eksperimentere. 

Jeg har en smedet firkantet rakuovn beregnet til at stå ude hele 
året. Jeg har indrettet en plads til rakubrænding med stor fokus 
på sikkerhed. Se kapitel Indret en plads til raku. 

På mine rakukurser bruger jeg en selvlavet og transportabel 
rakuovn. Se kapitel Byg din egen rakuovn. 
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Rakubrænding er ikke ufarlig. Der brændes ved temperaturer op 
til 1000° C. Og i forbindelse med reduktion i spande med fx 
savsmuld eller avispapir, opstår der flammer. Jeg har derfor 
meget fokus på sikkerheden. 

Læs mere om dette i kapitel Raku og sikkerhed.  
  
Jeg har mit værksted på: Kunstnerværkstedet, Sdr. Ringvej 9, 
Roskilde. Der er åbent værksted den 3. søndag i hver måned.  
På Kunstnerværkstedet holder jeg også mine rakukurser. 

Kontakt mig gerne på ebbedam@gmail.com. 

På www.raku.dk kan du også læse om mine erfaringer med 
brænding af forskellige glasurer og andre primitive 
brændingsmetoder. 
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ANNONCE 

Rakukurser
Roskilde 

For nybegyndere og øvede
1 og 2 dage 

Jeg holder rakukurser på 
udvalgte datoer, men også for 
grupper. Så er I en gruppe på 
min. 4 personer, så kontakt 
mig med forslag til datoer. Det 
kan også være hverdage. 

Se mere på www.raku.dk 
under rakukurser. 

På kurset får du mulighed for 
at afprøve den japanske måde 
at brænde keramik på - raku. 
Vi brænder leremnerne i en 
olietønde, der med gas 
opvarmes til ca. 950° C.
Se nærmere om brænde-
teknikken på www.raku.dk 
under "Blog".
 
2 dage i alt 12 timer.
 
Sted: Kunstnerværkstedet, 
Søndre Ringvej 9, 4000 
Roskilde (tæt på Roskilde 
station). Parkering er mulig på 
adressen. 

Kursusafgift inkl. alle 
materialer: kr. 600,00 (1 dag) 
- kr. 950,00 (2 dage) (august 
2019). Ved tilmelding betales  
kr. 200,00.

Det resterende beløb betales  
1 måned før kurset.

Betal med MobilePay til  
40 41 73 78.

Ved eventuel afmelding af 
kursus mere end 14 dage før 
kursusstart - refunderes 100% 
af den betalte kursusafgift. 
Ved afmelding af kursus 
mindre end 14 dage før 
kursusstart, refunderes 
kursusafgiften ikke.

Bliver kurset ikke gennemført 
betales det indbetalte 
beløb tilbage.
 
Der serveres kaffe og te.
Medbring madpakke.
 
Min. antal deltagere: 4
Maks. antal deltagere: 6

Kursusinstruktør:
Ebbe Dam Nielsen 

Tilmeld dig på 
ebbedam@gmail.com 
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Program:
1. dag: 10.00-15.00:
Vi modellerer leremner i hvid 
stentøjsler med chamotte. Jeg 
viser forskellige modellerings-
teknikker. Jeg har enkelte 
gipsforme, der kan bruges til 
kvætsning - trykke ler ud i 
formen. Medbring gerne egne 
gipsforme til kvætsning.
 
2. dag: 9.00-16.00: 
Formiddag: Vi glaserer/
dekorerer de forglødede 
leremner. Jeg viser forskellige 
teknikker. Der arbejdes med 
flg. rakuglasurer: hvid, rød, 
orange, grøn (2), gul, turkis 
(2).

Der er mindst 14 dage mellem 
de to dage. Jeg forgløder 
leremnerne i keramikovn 
mellem de to dage.

Eftermiddag: Rakubrænding. 
En brænding tager ca. en 
time. Derefter 30 minutter i 
reduktionsspanden. Efter 
afkøling og rengøring har du 
et helt fantastisk og  
unikt stykke keramik i 
hænderne.  

---

Er I 4 personer, så arrangerer 
jeg gerne rakukursus specielt 
for jer - på dage (også hver-
dage) og tidspunkter valgt af 
jer.

Skriv til mig på 
ebbedam@gmail.com

Del 
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1. Kom i gang med raku 

Du skal bruge: 

1. Forglødet keramik. Brug hvid stentøjsler med chamotte. 

2. Rakuovn (olietønde isoleret med keramisk isolering, ovnplade 
på s/søjler eller ildfaste sten). 

3. Flaskegas, gasbrænder med slange og regulator. 

4. Rakutermometer. 

5. Tænger (lange). 

6. Langskaftede varmefaste handsker (svejsehandsker). 

7. Savsmuld/hestespåner/aviser. 

8. Spande/gryder med låg. 

9. Rengøring (spand, vand, grydesvampe). 

Husk at have fokus på sikkerheden. 
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2. Raku - de 5 trin - begynd simpelt 

!  
 

1. Brug hvid stentøjsler med mindst 40% chamotte. Forglødning 
ved 920° - 950° C. Lad de første rakubrændinger være vigtigere 
end keramikken.
 
2. Rakuovn med 50 mm keramisk isolering. Placering af ovn, 
gasflaske mv., brænder, rakutermometer, tang, handsker, 
sikkerhedsudstyr. 
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3. Begynd med færdigoprørte rakuglasurer. Lav glasurprøver ved 
925° C og 975° C. Lær rakuovnen at kende. Brændetid - ca. 1 
time. 
 
4. Spande, gryder, hestespåner, avispapir. Hård/let reduktion. 
Reduktion i mindst 30 minutter (se kapitel). Køl af uden brug af 
vand. Rengøring med varmt vand (se kapitel). Før logbog over 
hver brænding. 

———————————————————————————————

5. Når de 4 første trin er gennemarbejdet og er blevet en rutine, 
kan man efterfølgende eksperimentere med egne rakuglasurer 
og avancerede teknikker som fx: Saggar, Naked Raku, Kobber 
Mat, Pitbrænding/bålbrænding. Se beskrivelse af disse på 
www.raku.dk.
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3. Rakuovnen 

1. En rakuovn kan købes eller man kan bygge en ovn selv af fx 
en olietønde. Se kapitel Byg din egen rakuovn. 

2. Der skal være luft rundt om ovnpladen til ovnvæggen. 

3. Der skal være en afstand på ca. 10 cm mellem bunden af 
ovnen og ovnplade. 

4. Kom evt. sand på ovnpladen for at beskytte den mod 
dryppende glasur. Ovnpladen kan også påstryges en 
opløsning af 50% quartz og 50% kaolin. 

5. Jo tykkere ovnplade desto bedre. En 2 cm tyk ovnplade 
afkøles langsommere, når ovnen tømmes og har derfor ikke 
så let ved at knække, som en tynd ovnplade på 1 cm.         

© Ebbe Dam Nielsen og raku.dk �11

http://raku.dk


To tynde ovnplader kan også bruges. En ovnskammel i jern 
kan også bruges sammen med en tynd ovnplade. Men vær 
opmærksom på, at skamlen smuldrer efter mange 
brændinger. Sæt derfor i stedet ovnpladen på 3 s/søjler eller 
3 ildfaste sten. Se under Tips og Ideer. 

6. En ovnplade med huller giver en mere jævn varme i ovnen 
og gør det også lettere at få ovnen op i temperatur. Se under 
Tips og Ideer.  

7. Placér et lille stykke ovnplade på ovnvæggen overfor 
brændehullet. Dette for, at den direkte flamme ikke skal 
ødelægge den keramiske isolering. 

8. Brug pyrometer (rakutermometer) til at kontrollere 
temperaturen. Pyrometeret placeres i et hul i ovnvæggen 25 
cm fra ovnens top. 
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4. Byg din egen rakuovn 

Du skal bruge:
• 1 200 l rengjort olietønde. 
• 1 rulle keramisk isolering (360 x 61 x 5 cm). 
• 4 porthåndtag (2 til tønde og 2 til låg). 
• 22 bræddebolte 6 x 50 mm incl. møtrikker og store 

spændeskiver (til at fastgøre isoleringen på tønde og låg). 
• 22 maskinbolte 6 x 25 mm incl. møtrikker (til 4 porthåndtag 

og 3 støtteben). 
• Hulbånd til støtteben (låget). 
• Tusch. 
• Stiksav med metalklinge. 
• Metalfil. 
• Stanley kniv. 
• 2 fastnøgler (10 mm). 
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• Tommestok/målebånd. 
• Boremaskine. 
• 2 bor (6 og 10 mm). 

Materialeudgifter ca. 1.200,00 kr., afhængig af pris på olietønde. 
Den viste kostede 249,00 kr. 

Tidsforbrug ca. 5 timer. Det er lettere, hvis man er to om 
opgaven.
 
Aftegn udvendigt på tønden den indvendige bund. Mål herfra
5 cm (isolering i bund) - sæt et mærke. Fra mærket tegnes en 
cirkel på 10 cm i diameter. Har du en pap skydeskive - er denne 
nem at klippe ud i en diameter på 10 cm og tegne efter. Hullet er 
til brænderen. Bor et hul på 6 mm og gør dernæst hullet større 
med et 10 mm bor. Sæt metalklingen i hullet og skær hullet 
rundt med stiksaven. Brug metalfil til at fjerne de skarpe kanter 
(indvendigt og udvendigt).
 
Fra mærket med den indvendige bund måles 60 cm. Sæt et 
mærke. Dette er højden på isoleringen (minus 1 cm, da der er 
kalkuleret med, at isoleringen "synker" med tiden). Mål herfra  
5 cm og sæt et mærke. Dette er højden på ovnen. Har tønden 
en spænderem til låget, kan denne bruges til at mærke af, hvor 
ovnens højde skal skæres. Sørg for, at målet er det samme hele 
vejen rundt om tønden. Bor med 6 mm og dernæst med 10 mm 
bor oven for stregen og skær med stiksaven langs stregen. Brug 
metalfil til at fjerne de skarpe kanter (indvendigt og udvendigt).
 
25 cm fra toppen af ovnen sættes et mærke. Et 10 mm hul 
bores. Dette skal bruges til pyrometeret (rakutermometer).
 
2 porthåndtag sættes fast midvejs og over for hinanden på 
tøndens yderside. Bor huller med et 6 mm bor. Brug 
maskinboltene til håndtagene. Sæt boltene udefra og ind med 
møtrikken på indersiden (isoleringen vil dække disse). 
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Isoleringen til ovnens inderside måles af og skæres til, som vist 
på fotovideoen. Mål tøndens omkreds på ydersiden og læg 10 cm 
til. Den keramiske isolering er farlig at indånde. Brug derfor 
støvmaske. Handsker er også en god ide.  
  
Når isoleringen på ovnens inderside er på plads (sæt samlingen 
modsat brændehullet), måles diameteren på bunden. Denne 
tegnes på isoleringen og skæres ud (se fotovideoen på 
www.raku.dk). Bunden placeres. Bunden holder isoleringen på 
plads nederst i ovnen.  
  
Isoleringen fastgøres med 10 bræddebolte. Tryk bræddeboltene 
ind i isoleringen, der hvor de skal sidde (begynd ved samlingen). 
Sæt 8 bolte i toppen (N, S, Ø, V, NØ, SØ, SV og NV). De sidste 2 
bolte sættes i samlingen. Tag boltene af igen og bor indefra et 
hul på 6 mm (gennem isoleringen). Boltene med spændeskiver 
placeres indefra og fastgøres udvendigt med en møtrik. Stram 
ikke møtrikken. Bolten skal kun fastholde isoleringen. Da 
spændeskiverne efter mange brændinger smuldrer, har jeg 
skiftet disse ud med selvlavede forglødede skiver af stentøjsler. 
Se under Tips og ideer. 
  
Midt på låget tegnes og skæres et hul på 10 cm i diameter (på 
samme måde som brændehullet). To porthåndtag monteres med 
maskinbolte. Der formes 3 støtteben af hulbånd. Læg hulbåndet 
i 3 lag pr. støtteben - for at gøre det stabilt. Støttebenene 
placeres med lige stor afstand og monteres med maskinbolte. 
Støttebenene sørger for, at isoleringen ikke kommer i kontakt 
med jorden/underlaget, når låget tages af i forbindelse med 
fyldning og tømning af rakuovnen. 
  
Lågets omkreds måles. Isoleringen skal være 2 cm mindre i 
omkreds end lågets omkreds, da denne skal kunne komme ned i 
tønden og lægge sig oven på ovnens isolering på indersiden. 
Lågets metalkant hviler på ovnens metalkant. Isoleringen på 
låget fastgøres med 12 bræddebolte. Boltene placeres forskudt 
fra hinanden. 4 bræddebolte dog tæt ved hullet. 
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Lågets isolering med bolte og spændeskiver er meget varme 
efter en brænding, så låget skal derfor ikke sættes i nærheden af 
brændbart materiale. 

Efter mange brændinger begynder der at falde metalflager af 
spændeskiverne. Så skal de skiftes. Eller udskiftes med 
bræddebolte monteret med en skive af forglødet hvid stentøjsler 
med chamotte. Se under Tips og ideer.  
  
Ovnen er nu klar til at blive testet. 

Jeg har lavet en fotofilm om, hvordan jeg har bygget min 
rakuovn. Filmen kan ses på www.raku.dk eller på YouTube. 
  

vaScript, hvis det er deaktiveret i din browser.</div></div>
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5. Montering af ovnplade i rakuovnen 
Sådan undgår du fladtrykt og ujævn keramisk isolering i
bunden af rakuovnen.
 
Ofte placeres s/søjler med ovnpladen direkte oven på den 
keramiske isolering i bunden. Efter flere brændinger, bliver 
isoleringen fladtrykt og ujævn med manglende isolering til følge.
 
Dette kan undgås med flg. løsning:
 

Du skal bruge:

3 s/søjler - 15 cm højde
1 rund ovn-/silimanitplade - Ø 42 cm x 1,6 cm
 
3,9 cm hulbor
Boremaskine
Blyant
 

Materialeforbrug: ca. 556,00 kr.
Tidsforbrug: 15 minutter.
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�

Læg ovnpladen midt på bundens keramiske isolering. Tegn rundt 
om pladen med en blyant.

Løft ovnpladen af. 
 
 
Placér de 3 s/søjler 5 cm fra stregen og med en indbyrdes 
afstand på 24 cm (fra midt på søjlerne). Tegn med blyant rundt 
om søjlerne. 
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Med hulboret bores forsigtigt hul i den 5 cm tykke isolering (bor 
fra begge sider). De 3 s/søjler skubbes ned i hullerne. Søjlerne 
er nu 10 cm over isoleringen - hvilket passer med toppen af 
brændehullet. 

 �
 
Isoleringen med de 3 s/søjler placeres i rakuovnen. Læg et lille 
stykke ovnplade under hver s/søjle, for at undgå, at s/søjlen 
med tiden brænder igennem bunden på tønden. Den ene søjle 
skal være ud for brændehullet. Placeringen ud for brændehullet 
får flammen til at fordele sig rundt om søjlen. Dette giver en 
bedre fordeling af temperaturen. Tryk søjlerne og isoleringen på 
plads, så søjlerne hviler på rakuovnens bund. 
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Ovnpladen placeres oven på de 3 s/søjler.
 
Se også kapitel Byg din egen rakuovn. 
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6. Sådan minimerer du revner og 
sprængninger ved rakubrænding 
For at minimere, at leremner revner og sprænger ved 
rakubrænding, skal du have følgende fokus: 

1. Afkøling. 
2. Brug af ildfaste sten. 
3. Langsom opvarmning. 

1. Afkøling: Placér rakuovnen på en forhøjning af et ikke 
brændbart materiale fx lecablokke. Sørg for, at der kan 
komme luft ind under ovnen. Det er vigtigt, at ovnen køler af 
mellem hver brænding. Dette gælder især bunden af ovnen. 
Rakuovnen afkøles ikke, når den står direkte på "jorden". Lad 
også låget være af. Lad der gå mindst 15 minutter, inden du 
fylder rakuovnen igen. 

!  
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2. Brug af ildfaste sten: Efter en brænding er ovnpladen meget 
varm. Hvis der sættes leremner på en varm plade, kan 
leremnerne risikere at revne/sprænge pga. varmen. Dette kan 
undgås ved at bruge ildfaste sten. Disse kan placeres forskudt 
og dermed være med til, at der kan være flere leremner (i 
forskellige niveauer) i ovnen ad gangen. Mellem hver brænding 
skiftes de ildfaste sten ud med kolde ildfaste sten. Tag de varme 
ildfaste sten ud, når ovnen er tømt. Sæt kolde ildfaste sten 
ned efter minimum 15 minutter. Ved at bruge kolde ildfaste sten, 
sættes leremnerne ikke ned på en varm plade/sten. Vær 
opmærksom på, at ildfaste sten bliver meget varme og holder 
varmen i meget lang tid. Brug derfor en rakutang, når 
de flyttes fra og til ovnen. Sæt de varme ildfaste sten til afkøling 
på et ikke brændbart materiale. I stedet for ildfaste sten kan 
også bruges molersten eller udskårne klodser af hårdt presset 
keramisk isolering. 

!  
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!  

 
3. Langsom opvarmning: For at sikre, at glasuren er hel tør, når 
maksimum temperatur nås, skal rakuovnen varmes meget 
langsomt op. Brug 20 minutter for hver 200 grader til og med 
400 grader og 20 minutter til sluttemperaturen. Brug et 
pyrometer/rakutermometer. Den meget langsomme opvarmning 
giver også (sammen med andre faktorer en garanti for, at 
glasuren lykkedes). 
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7. Flaskegas til rakuovn

!  

Når den flydende gas bliver til en luftart ved forbrug, bruger 
processen varme, og det medfører ved stort forbrug (som ved 
rakubrænding) frysning i flasken. Det ses som is uden på 
flasken. Når gassen fryser, falder trykket og flammen går efter et 
stykke tid ud. Det betyder, at temperaturen falder i rakuovnen. 

Flaskegas består af to gasarter, Butan og Propan, som har 
forskelligt frysepunkt. Propan er den eneste gas, som er 
anvendelig ved vejrtemperaturer under frysepunktet og som 
også har sværere ved at fryse ved stort forbrug. Propangas er 
derfor yderst anvendelig til rakubrænding. Primagaz Danmark 
garanterer ca. 97% ren propan i deres gasflasker. 
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En halv- eller næsten- tom flaske vil lettere fryse, end en fyldt, 
da der er større rum til fordampningen. Og jo mere man skruer 
op for gassen, desto hurtigere vil flasken fryse.  
 
Den gule stålflaske er længere om om at fryse end en 
letvægtsflaske.
 
Hvis det er et generelt problem at få rakuovnen op i temperatur, 
så kan dette løses ved at bore huller i ovnpladen. Se under Tips 
og Ideer. 

!  

Når gasflasken fryser, kan der skiftes til en anden flaske. Eller 
gasflasken kan placeres i en balje med varmt vand.
 
Læg aldrig flasken ned for at få det sidste ud. Ryst i stedet 
flasken frem og tilbage et par gange eller sæt flasken i en balje 
med varmt vand. Flasken skal altid stå lodret, så regulatoren kan 
give det rette gastryk. 
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8. Gasbrænder til raku 
Næsten alle former for gasbrændere, der kan tilsluttes en 
gasflaske, kan bruges til raku. En betingelse er dog, at 
brænderen har et hoved, hvor luft/ilt kan tilføres gassen.  

En ukrudtsbrænder (1) fungerer fint og er en god begynder-
brænder. Men begynd med en pro tagdækkerbrænder (2), der 
har stort brændehoved, en lidt kraftigere slange og bedre 
regulator end de aller billigste ukrudtsbrændere. Ukrudts-/
tagdækkerbrænderen skal have et godkendt DG mærke. Jeg 
bruger en gasbrænder med keramikindsats i brændehovedet (3). 

Denne gasbrænder (3) har den fordel, at den trækker luft/ilt til 
gassen - bagerst i brændehovedet. Det gør, at den kan placeres 
et stykke inde i rakuovnen. Keramikindsatsen får brænderen til 
at larme mindre og den bruger også mindre gas. 
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Hvis du skal samle brændehoved med slange og regulator, så 
skal du følge anvisningen fra producenten. Efter samling skal du 
tjekke om alle samlinger er helt tætte. Smør lidt sæbevand på 
samlingerne, når der er åbnet for gassen på regulatoren - men 
lukket på brænderen. Bobler sæbevandet, så er der en utæthed. 
Sluk da straks for gassen. Efterstram samlingen, og tjek igen 
med sæbevand, indtil boblerne er forsvundet.  

Tjek jævnligt brændehoved, regulator og slange for revner og 
andre uregelmæssigheder. Skift delen, hvis du opdager sådanne. 
Du må ikke knække, vride og træde på slangen.  

Lugter der af gas, så sluk straks for gassen og afmontér 
regulatoren. 

Sæt regulatoren godt fast på gasflasken. Det er vigtigt, at 
regulatoren er monteret korrekt. Følg anvisningen fra 
producenten. Gasflasken skal stå lodret også ved brug. 
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Tænd aldrig for gassen, når brænderen er inde i rakuovnen. 
Inden gassen antændes, kan den udsivende gas skabe en 
eksplosion, når der kommer ild. 

Gasflasken skal altid stå lodret og gasslangen skal være rullet 
helt ud i sin længde. 

Brug af ukrudtsbrænder (1) og tagdækkerbrænder (2) - her 
henviser jeg til anvisning fra producenten. 

Sådan bruger du gasbrænderen med keramikindsats (3). 

1. Sørg for, at gassen er slukket på regulatoren ved gasflasken. 

2. Drej det gule håndtag på brænderen, så der er helt åbent for 
gassen - det gule håndtag parallelt med slangen. 

3. Få en medhjælper til at skrue lidt op for regulatoren på 
gasflasken. 

4. Tænd for gassen ved brændehovedet med en lang lighter 
(uden for rakuovnen), så der kommer en lille flamme. 

5. Sæt brænderen hen til rakuovnens brændehul og følg 
anvisningerne for rakubrænding i kapitel Brænding i rakuovn. 

Flammen skal være blålig. Hvis flammen er gullig skal 
brænderen placeres lidt længere fra brændehullet. Gullig flamme 
betyder, at der ikke kommer luft/ilt nok til flammen. 

Brændehovedet fra en ukrudts-/tagdækkerbrænder skal placeres 
uden for brændehullet, da de trækker luft/ilt ind fra siden af 
brændehovedet. 
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9. Fyldning af rakuovn
1. Gassen skal være slukket. 

2. Placér leremnerne i ovnen med en afstand på mindst 2 cm. 

3. Tør handskerne af, når der skiftes til leremner af anden 
glasurfarve, for at undgå afsmitning. Er ovnen varm - brug 
da rakutang. Tør tangen af, når der skiftes til en anden 
glasurfarve. 

4. Undgå at brænde leremner med glasurer, der har forskellig 
brændingspunkt i samme brænding.  

5. Leremner med låg brændes med dette på. Sørg for, at der 
ikke sidder glasur mellem låg og emne. 

6. Placér flade skåle/tallerkener på højkant op ad ovnvæggen 
for at få plads til flere leremner. Brug et stykke ovnplade 
mellem leremne og ovnvæg. 

7. Små leremner kan placeres på et stykke ovnplade, så de kan 
tages op samlet 

8. For at få plads til flere leremner, kan nogle placeres på 
ildfaste sten. Dette giver en højdeforskel. Gennemtænk i 
hvilken rækkefølge, leremnerne skal tages ud af ovnen. 
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10. Brænding i rakuovn
1. Lad brændehullet være modsat vindretningen, så der ikke 

kommer vind ind i rakuovnen. Dette for at undgå, at vinden 
blæser gasflammen ud med udsivende gas til følge. Sker 
dette, så sluk for gassen, åbn låget, så gassen kan komme 
ud. Luk låget og tænd brænderen igen - uden for ovnen. 

2. Tænd altid brænderen (lille flamme) uden for rakuovnen. 
Placér brænderen ved brændehullet, så flammen er under 
ovnpladen. Varm rakuovnen langsomt op til 200° C. Brug 20 
minutter. Dette for at sikre, at glasuren/leremnet er helt tør 
inden brænding til sluttemperatur. 

3. Når temperaturen er nået - efter ca. 20 minutter - skrues der 
langsomt op for gassen, for at nå den ønskede temperatur på 
900° - 950° C. Brug hellere lang end kort tid på dette. Ine og 
Ed Knops (Rakuvaria) anbefaler mindst en time til at nå 925° 
C. Jeg bruger 20 minutter for hver 200 grader til og med 
400° C og 20 minutter til de sidste grader, i alt 60 minutter. 

4. For hvis der brændes for hårdt/for hurtigt, kommer der 
flammer op af rakuovnens låghul, og der vil ske en reduktion 
af ilten i ovnen, der vil ødelægge glasurfarverne. Skru ned 
for gassen, hvis dette sker. 

5. Flammen skal være blålig. Hvis flammen er gullig skal 
brænderen placeres lidt længere fra brændehullet. Gullig 
flamme betyder, at der ikke kommer luft/ilt nok til flammen. 

6. Når den ønskede temperatur er nået, tjekkes om glasuren er 
helt smeltet. Glasuren skal være uden blister/bobler. 
Leremnerne skal skinne som et nyfrossent lag af is og være 
orange. Alle leremner skal skinne. Hvis ikke så fortsæt 
brændingen uden at lade temperaturen stige. Undgå at kigge 
direkte ned i rakuovnens låghul. Der udstråler høj 
temperatur, der kan brænde hår og øjenbryn. Brug evt. en  
hjelm med et varmefast visir.  
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7. Du kan bruge en lommelygte for bedre at se, om leremnerne 
skinner. Pas på ikke at holde lommelygten for tæt på. En 
lommelygte kan smelte.  

8. Sluk for gassen ved regulatoren, når rakuovnen skal tømmes. 

9. Efterfølgende brændinger: Når rakuovnen er tømt, lad ovnen 
køle af i 15 minutter med låget åbent. Placér derefter nye 
tørre leremner i ovnen. Brug rakutang. Se kapitel Sådan 
minimerer du revner og sprængninger ved rakubrænding. 

10.Luk låget. Vent 5 minutter med at tænde rakuovnen. Følg  
punkterne 1-3. 
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11. Tømning af rakuovn 
1. Have reduktionsspande med savsmuld og låg klar. 

2. Have ekstra tørt savsmuld klar. 

3. Brug helst en spand pr. leremne. 

4. Rakutang og lange varmefaste handsker indenfor 

rækkevidde. 

5. Beklædning: Bær ikke tøj af kunststoffer. Brug lange ærmer 

og lange bukser og lukkede sko. Bind håret op. 

6. Hold børn og husdyr langt væk, når der brændes og ovnen 

tømmes. 

7. Sørg for, at der er varmefaste handsker til alle og støv/røg 

maske til den, der sidder ved reduktionsspanden. 

8. Sørg for at alle kender deres opgaver: 

1. Hvem skal slukke for gassen? 

2. Hvem skal åbne låget på rakuovnen? 

3. Hvem skal tage leremnerne ud af rakuovnen? 

4. Hvem skal være klar ved reduktionsspanden/spandene? 

10.Sørg for at alle er koncentrerede og ikke bliver distraherede. 

11.Sluk for gassen, når rakuovnen tømmes. 

12.Den, der tager leremner ud af ovnen, skal vide, hvad der 

skal ske med de enkelte leremner: Let- eller hård reduktion. 

Skal der sprøjtes vand på leremnet for at få flere 

krakeleringer frem? Se kapitel Reduktion og raku. 
  

div class="player-unavailable"><h1 class="message">Der opstod en fejl.</h1> i din browser.</div></div>
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12. Reduktion og raku 
For at få krakeleringerne i glasuren sorte og den særlige 
rakuglasur/glans frem, lægges de varme leremner i en 
jernspand med brændbart materiale - fx savsmuld/hestespåner, 
avispapir i strimler eller grannåle. Min erfaring er, at hestespåner 
giver det bedste resultatat - gerne blandet med brugte heste-
spåner. Brug ikke fint savsmuld, det soder meget. Denne sod er 
meget svær at vaske af.
 

!  

Når leremnerne har nået den rette temperatur i rakuovnen, 
slukkes der for gassen og leremnerne tages ud af ovnen og 
sættes i reduktionsspanden. Der går ild i savsmulden. For at 
sikre en sværtning på større områder, der ikke har fået 
glasur, dækkes leremnet helt til med savsmuld. Der lægges låg 
på spanden.  
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Leremnerne må ikke røre hinanden. 

Med små leremner kan det være svært at få ild i savsmulden. 
Antænd da savsmulden med en lille gasbrænder. Der skal være 
ild for at opnå en sværtning.
 
Placér ikke leremnet for hurtigt i reduktionsspanden. Glasuren 
skal have mulighed for at hærde uden for ovnen - sving leremnet 
frem og tilbage i nogle sekunder. Hvis leremnet kommer for 
hurtigt i savsmuld, kan nogle glasurer blive ru og ødelagt i 
pletter, hvor savsmulden har rørt.
 
Man skelner mellem let- og hård reduktion:  

Let reduktion: Her svinges leremnet frem og tilbage, før det 
kommer i reduktionsspanden. Leremnet bliver ikke dækket til 
med savsmuld. 

Hård reduktion: Her kommer leremnet hurtigt i reduktions-
spanden og dækkes straks til med savsmuld. Nogle glasurer 
kræver hård reduktion for at fungere.

Hvis glasurer, der indeholder meget kobber fx grøn og turkis, får 
en hård reduktion, giver det en kobberagtig effekt. 

Vær opmærksom på, at der efter endt brug af reduktions-
spanden, stadig kan være gløder i savsmulden. Hæld derfor 
rigelig med vand over savsmulden. Smid ikke savsmulden ud, før 
du er helt sikker på, at alle gløder er slukket.  

Man kan godt blande brugt savsmuld med nyt savsmuld og 
bruge dette i reduktionsspanden.
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13. Afkøling af rakubrændte leremner
Efter ca. 30 minutter i reduktionsspanden tages leremnerne op 
(med rakutang - da leremnerne stadig er meget varme) og 
stilles på et ikke brændbart underlag. Leremnerne er sorte pga. 
reduktionen. Lad leremnerne afkøle helt, inden de kommer i 
vand. Kommer leremnerne for hurtigt i vand, kan de risikere at 
sprænge. 

!  
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14. Rengøring af rakubrændte 
leremner 
Når leremnerne er afkølet, kan de rengøres i en spand med 
varmt vand. Vær forsigtig med brug af stål grydesvamp, specielt 
på kanter og hjørner, da der kan ske afgnubning af 
glasuren. Skurepulver, plast grydesvamp og en stiv børste 
fungerer fint. En tandbørste kan bruges til "krogene". Af andre 
"rengøringsmidler" kan nævnes: Natur-pasta fra Biosol, flydende 
skurepulver, Renslet, strandsand, aske. Eller læg leremnet i en 
balje med varmt vand med to opvaskemaskinetaps natten over. 
Prøv også: smør leremnet ind i brun sæbe. Pak derefter leremnet 
ind i husholdningsfilm og lad det virke i 24 timer.

For at få den reducerede sorte ler (områder uden glasur) til at 
skinne, kan man bruge bivoks eller møbelvoks. Se under Tips og 
Ideer. 

!  
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15. En lille rakuovn til test af fx 
glasurer 
 

!  

Jeg har lavet en lille rakuovn af en gammel affaldspand  
(h. 50 cm, diameter 38 cm). Spanden er beklædt med 5 cm 
keramisk isolering og placeret med bunden i vejret. Isoleringen 
er sat fast med træbolte (50 x 6 mm) med stor spændeskive.
 
Til brænderen er lavet et hul på ca. 10 x10 cm. Og øverst et 
hul på 10 cm i diameter.
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!  

Hele spanden løftes af ved påfyldning og tømning.
 
Spanden er placeret på 8 ildfaste sten. For at kunne placere 
spanden korrekt, har jeg tegnet et kridtcirkel af spandens 
omkreds, som jeg placerer spanden inden for.
 
Ovnpladen er en tilskåret plade med en diameter på 26 cm (brug 
stiksav med klinke beregnet til keramisk/sten plade). 
 
Jeg bruger ovnen, når jeg fx skal teste en ny glasur. Pga. 
størrelsen kan der kun være 1-2 leremner i ad gangen. Til 
gengæld bruger ovnen ikke ret meget gas.
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16. Forglødning i rakuovnen 
Det kan godt lade gøre at forgløde i en rakuovn. Her følger en 
beskrivelse af, hvordan jeg gjorde.
 
Jeg har testet med nedenstående to leremner (en lukket- (med 
påsat fod og hul i bunden af kuglen) og en åben form). Begge er 
formet i hvid stentøjsler med 40 % ≤ 5 mm chamotte. 

 
 
Jeg placerede de to helt tørre leremner i en kold rakuovn 
(20° C). Begge leremner blev sat på klodser, udskåret af 
hårdtpresset keramisk isolering - for skabe afstand 
til gasflammen og på sigt i brændingen - den meget varme 
ovnplade. Fordelen ved den keramiske isolering er, at den ikke i 
brændingen bliver så varm som ovnpladen.  
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Det kan være med til at sikre, at leremnerne ikke sprænger i 
processen. 

Et ur blev sat op og papir og blyant gjort klar til notater.
 
Jeg varmede rakuovnen meget langsomt op til 950° C. Gassen 
og dermed temperaturen regulerede jeg ved at skrue på 
regulatoren på gasflasken. Brænderen var skruet helt op. Jeg 
brugte et pyrometer (rakutermometer) med føler i ovnen til at 
holde øje med temperaturen i rakuovnen. Uden termometer kan 
en succesfuld forglødning ikke lade sig gøre.
 
Jeg gik frem efter dette opvarmnings-tidsskema:
1. 30 minutter til 200° C. Efter 10 minutter (107° C) og 20 

minutter (140° C) løftede jeg låget af ovnen, så evt. 
vanddamp fra leremnerne kunne forsvinde. 

2. 30 minutter til 400° C. 
3. 30 minutter til 600° C. 
4. 30 minutter til 835° C.  
5. 20 minutter til 950° C. 

I alt 2 timer og 20 minutter.
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Da temperaturen på 950° C blev nået, dækkede jeg tophullet til 
med en keramisk isoleringsklods. Så slukkede jeg for gassen og 
fjernede brænderen. Dernæst dækkede jeg brændehullet til - 
ligeledes med en keramisk isoleringsklods. 
 
Så lod jeg rakuovnen afkøle til 50° C. Ved 110° C fjernede jeg 
isoleringsklodsen fra top- og brændehul. Det tog 5 timer og 15 
minutter at køle ovnen ned til 50° C. Her blev låget taget af og 
de 2 leremner løftet ud af ovnen. Begge i hel stand uden revner.
 
I nedenstående video har jeg lavet klingprøven. Skålen til højre 
er samme type skål, men den er forglødet i keramikovn til 950° 
C. Videoen kan ses på www.raku.dk eller på YouTube. 
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iv class="player-unavailable"><h1 class="message">Der opstod en fejl.</h1><di 

Konklusionen må være: at har man ikke adgang til en 
keramikovn, så kan man godt med stor omhyggelighed forgløde i 
en rakuoven. De første 2 timer og 20 minutter skal man virkelig 
være tilstede. Selve afkølingen kan fx ske hen over natten.

 
Glaseret med turkis og hvid rakuglasur - brændt ved 920° C. 
Begge holdt. Det samme gjorde kontrolskålen (th). Tiden må 
vise om resultatet af forglødning i en rakuovn er ligeså stærkt/
hårdt som i en keramikovn. 
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17. Indret en plads til raku 
Det er rart at have indrettet en plads til rakubrænding. Det gør 
det nemt at forberede en brænding. Selvfølgelig en plads, hvor 
der er tænkt på sikkerhed.
 
Rakuovnen skal altid placeres og bruges udendørs. Helst i tørvejr 
og i læ for vind. Lufttemperaturen er ikke afgørende. Man kan 
sagtens brænde i frostvejr.
 
Der skal være 3 m mellem gasflaske, ovn og reduktionssted, der 
placeres i denne rækkefølge. Sørg for, at alt brændbart er fjernet 
i nærheden af rakuovn og reduktionssted. Der skal være mindst 
2 m over ovnen til evt. grene.
 
Der må ikke være brændbart materiale som underlag ved ovnen 
og reduktionsstedet. Brug fliser eller grus som underlag. 
 
Reduktionsspandene skal være af zink, jern eller andet ikke 
brændbart materiale. Når leremner tages op af reduktions-
spanden, stil dem da på et ikke brændbart materiale fx en flise 
eller en støbejernsplade.
 
Lav en plan for arbejdsgangen.
 
Hav skumslukker, vand og brandlagen klar, hvis uheldet er ude.
 
Se kapitel Raku og sikkerhed.
 
Det er en god ide altid at have en ekstra flaske gas klar.
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!  

 
1. Gasflasker.
2. Kasse til opbevaring. Lavet af en Europalle og 3 palle-
rammer. 
3. Rakuovn. Min rakuovn står der permanent, da den er for tung 
til at flytte fra gang til gang.
4. Arbejdsbord. Lavet af 3 Europaller - giver god ståhøjde. Som 
bordplade - en rustfri plade. På arbejdsbordet er monteret 
pulverslukker og brandtæppe og en lille holder til pyrometer 
(rakutermometer).
5. Reduktionsspand/balje med tilhørende låg.
6. Støbejernsplade til afsætning af leremner fra reduktions-
spanden.
7. Holder til rakutænger.
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18. Raku og sikkerhed
Rakubrænding er ikke ufarlig. Sæt derfor fokus på sikkerheden: 

!  

 
Der skal være 3 m mellem gasflaske, rakuovn og reduktionssted, 
der placeres i denne rækkefølge.
 
Sørg for, at alt nærliggende brændbart er fjernet.
 
Der skal være mindst 2 m over rakuovnen til evt. grene.
 
Der må ikke være brændbart materiale som underlag ved 
rakuovnen og reduktionsstedet. Brug fliser eller grus som 
underlag.
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!  

Sørg for, at der ikke ligger handsker, rakutænger og andet og 
flyder, som man kan falde over. Hold orden.
 
Hav skumslukker, vand (vandsprøjte) og brandtæppe klar, hvis 
uheldet er ude.
 
Beklædning: bær ikke tøj af kunststoffer. Brug lange ærmer og 
lange bukser og lukkede sko. Bind håret op. Brug lange 
varmefaste handsker og rakutang, når rakuovnen fyldes og 
tømmes.
 
Hold børn og husdyr langt væk, når der brændes og rakuovnen 
tømmes. Sæt evt. en snor op, der signalerer hertil og ikke 
længere.
 
Gassen skal være slukket, når rakuovnen fyldes og tømmes.
 
Tænd altid brænderen (lille flamme) uden for rakuovnen.
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Hvis der brændes for hårdt/for hurtigt, kommer der flammer op 
af rakuovnens låghul. Dette er en stor sikkerhedsrisiko. Skru 
derfor straks ned for gassen, hvis dette sker. Hav derfor konstant 
fokus på, at der ikke kommer flammer op af låghullet.
 
Fra rakuovnens låghul udstråler der høj temperatur, der kan 
sætte ild i hår og øjenbryn. Undgå derfor at kigge direkte ned i 
låghullet. Brug evt. en hjelm med et varmefast visir.
 
Vær opmærksom på, at rakutangen er meget varm, når den har 
været brugt til at tage leremner op af rakuovnen. Læg den 
derfor på et ikke brændbart materiale og et sted, hvor andre 
ikke kan brænde sig på den. Jeg har lavet en speciel holder, som 
jeg sætter rakutangen i efter endt brug. Se kapitel Indret en 
plads til raku. 
 
Reduktionsspandene skal være af zink, jern eller andet ikke 
brændbart materiale.
 
Sørg for, at der er varmefaste handsker og evt. støv/røgmaske til 
dem, der sidder ved reduktionsspanden (pga. røgen).
 
Når leremnerne tages op af reduktionsspanden, er de stadig 
meget varme. Brug derfor handsker og rakutang og stil 
leremnerne på et ikke brændbart materiale. 
 
Vær opmærksom på, at der efter endt brug af reduktions-
spanden, stadig kan være gløder i savsmulden. Hæld derfor 
rigelig med vand over savsmulden. Smid ikke savsmulden ud, før 
du er helt sikker på, at alle gløder er slukket.
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1. Varmefaste lange handsker (svejsehandsker).
2. Hjelm med varmefast visir. Til brug, når der kigges gennem                      
låghullet.
3. Lange tænger.
4. Brandtæppe/lagen.
5. Pulverslukker til at slukke omgivelser.
6. Vandsprøjte til at slukke ild på personer.
7. Støv/røgmaske og evt. sikkerhedsbriller mod røg fra 
reduktionsspanden.
8. Brandvifte til at "slå" ild og gløder ned i omgivelser.
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19. Tips og ideer 

!  

Holder til rakutænger 
Lavet af gammel 
pejsesætholder købt på 
loppemarked og monteret på 
træstub. Holderen skal være 
af jern, da tængerne er meget 
varme, når de har været i 
rakuovnen. 

 

Enkel holder til gasbrænder 
Sæt to vinkelbeslag løst 
mellem ovnside og den 
keramiske isolering. 

 

Håndtag til 
reduktionsspand 
Lavet af en gren og to stykker 
fra samme gren. Sat fast med 
to bræddebolte - 6 mm x 60 
mm. 
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Kasse til opbevaring på 
rakupladsen 
Kassen er lavet af en Europalle 
som bund og 3 pallerammer. 
Som låg en træplade beklædt 
med kraftig plastik, da pladen 
ikke er vandfast. I kassen 
opbevarer jeg de redskaber, 
som jeg bruger ved brænding: 
spande, rakutænger, skum-
slukker, brandtæppe osv. 

 

Holder til pyrometer 
På arbejdsbordet har jeg 
monteret en lille holder til 
pyrometerets digitale display. 
Husk at skære et hul til 
temperaturføler-stikket. Jeg 
har klippet og bukket holderen 
af en tynd rustfri stålplade. En 
metalæske i passende 
størrelse kan også bruges. 

 

Arbejdsbord på 
rakupladsen 
Mit arbejdsbord er lavet af 3 
Europaller - 2 lodret og 1 
vandret. Sæt pallerne sammen 
med lange skruer.  
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Husk lægte diagonalt i begge 
ender - for at stabilisere 
bordet. En rustfri stålplade er 
lagt på som bord-plade. En 
vandfast plade kan også 
bruges. Bordet har en god 
arbejdshøjde på ca. 1 m. På 
bordet har jeg monteret 
pulverslukker og brandtæppe. 

 

Grill til reduktion 
En lille bordgrill er velegnet til 
reduktion. Sæt det raku-
brændte leremne ned i sav-
smulden (kom ikke savsmuld 
over) og luk låget. Det sparer 
savsmuld og efterfølgende 
rengøring af leremnet. 

 

Sokkel til rakuovnen 
Placér rakuovnen på fx 
lecablokke (skal være ikke 
brændbart). Dette for at sikre 
afkøling - også i bunden af 
rakuovnen - mellem 
brændingerne. 

 

Placering af leremner 
Brug af ildfaste sten på 
ovnpladen, gør det nemmere 
at pakke rakuovnen. Skift de 
ildfaste sten ud med kolde 
mellem hver brænding for at 
undgå, at leremnerne revner.  
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Løft af uhandige leremner 
Rakutænger egner sig ikke 
altid til løft af fade. Brug i 
stedet to stykker tykt ståltråd, 
der formes, så de passer til 
fadet med så få berørings-
flader som muligt. 

 

En lille test rakuovn 
Jeg har lavet en lille rakuovn 
af en gammel affaldspand  
(h. 45 cm, diameter 38 cm). 
Spanden er beklædt med 5 cm 
keramisk isolering og placeret 
med bunden i vejret på en 
støbejernsplade. Hele spanden 
løftes af ved påfyldning og 
tømning. Jeg bruger ovnen, 
når jeg skal teste en ny glasur. 
Pga. størrelsen kan der kun 
være 1-2 leremner i ad 
gangen. Til gengæld bruger 
ovnen ikke meget gas. 
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Reduktion 
Små leremner antænder ikke 
savsmulden. For at sikre 
røgudvikling, tænder jeg ild til 
savsmulden, inden leremnerne 
lægges i savsmulden. 

 

Tang til kugler 
Er tangen for stor til fx en 
kugle, så sæt et par stykker 
kantaltråd på. 

 

Reduktion 
For at undgå mærker efter 
savsmuld, kan der lægges lidt 
avispapir oven på savsmulden. 

 

Fastgørelse af keramisk 
isolering 
Her er der brugt en 
bræddebolt med en skive af 
forglødet hvid stentøjsler med 
chamotte. 
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Opsats til keramik 
Jeg bruger udskårne blokke af 
højisolerende keramisk 
isoleringsplade, når jeg skal 
brænde leremner, der har 
glasur på 4 sider. I leremnet er 
der et hul - hvor den ene 
halvdel af en tyk kantal tråd 
indsættes. Den anden halvdel 
trykkes ned i blokken. Den 
keramiske isoleringsplade er 
trykfast og tåler op til 1260 
grader. 

"  

Stabling af leremner 
Udskårne blokke af keramisk 
isoleringsplade kan bruges 
som støtte for ovnpladen, og 
til stabling af leremner i flere 
højder. De første par gange 
blokkene bruges, bliver de ved 
2-300 grader mørke og der 
kommer lidt røg - derefter 
bliver de hvide igen. Det er 
limrester fra produktionen, der 
brænder af. Undgå at indånde 
denne røg. Fordelen ved disse 
blokke fremfor ildfaste sten er, 
at de ikke bliver glohede og så 
er de lette. Molersten kan 
også bruges. 
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Huller i ovnpladen 
Bor huller i ovnpladen, hvis 
det er svært at få rakuovnen 
op i temperatur. Brug et 16 
mm hulbor (til fliser) eller et 
diamantbor. Det støver meget, 
så brug en støvmaske. En 
hullet ovnplade giver en mere 
jævn varme og der bruges 
mindre gas. 

 

Rengøring 
Er leremnet svært at rengøre 
efter reduktion? Kom leremnet 
i en balje med varmt vand 
sammen med to opvaske-
maskinetabs. Lad det virke i 
12 timer. 

 

Glasur på ovnplade 
Glasur på ovnpladen kan 
hurtigt fjernes med ryste-
pudser monteret med en 
tungsten carbide slibeplade. 
Tungsten slibeplade kan 
bruges mange gange uden at 
miste slibeevnen. 

 

Lys og du skal... 
Med en lommelygte er det 
nemmere at se, om 
leremnerne skinner som et 
nyfrossent lag af is og er 
orange. Hold ikke lomme-
lygten for tæt på låghullet - 
stor udstrålingsvarme. 
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Skær en ovnplade 
Har du en rakuovn, hvis 
diameter ikke passer til en 
standard ovnplade, kan du 
skære en sådan til. Skær 
ovnpladen til med en stiksav 
med diamantklinge. Det støver 
meget, så brug en støvmaske. 

 

Keramikskiver 
Til fastgørelse af den kerami-
ske isolering i rakuovnen. Tryk 
skiver ud af ler med en kage-
form. Efter tørring skal 
skiverne forglødes. Brug hvid 
stentøjsler med chamotte. 

 

Læ for vinden 
Blæst kan slå ned i tophullet 
og slukke gasflammen. Dette 
kan undgås ved at placere en 
grillstarter over tophullet. 
Vend den hullede bund opad. 
Tak til Lone Skousen Petersen, 
lones keramik, for tippet. 

Se flere Tips og Ideer på 
www.raku.dk. 
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Notater: 

�60 © Ebbe Dam Nielsen og raku.dk

http://raku.dk




Du skal bruge: 

Forglødet keramik. Brug hvid stentøjsler med chamotte. 
Rakuovn (olietønde isoleret med keramisk isolering, ovnplade på       

s/søjler eller ildfaste sten). 
Flaskegas, gasbrænder med slange og regulator. 

Rakutermometer. 
Tænger (lange). 

Langskaftede varmefaste handsker (svejsehandsker). 
Savsmuld/hestespåner/aviser. 

Spande/gryder med låg. 
Rengøring (spand, vand, grydesvampe). 

Husk at have fokus på sikkerheden. 

Bogen beskriver, hvordan du kan bruge ovenstående til at 
rakubrænde din keramik 

raku.dk                                               
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