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En boulevard i staden La Campa, Honduras, bär numera en krukmakares namn. 
Doña Mercedes Gomez hämtar sin lera direkt ur marken och bränner kärlen  
under sjok av glödande bark. Hon och moder jord har ett särskilt förhållande.

Text Ivar Andersen  Foto Jesper Klemedsson

blod, död och kaos  följde på den spanske con-
quistadoren Hernán Cortés ankomst till Honduras år 
1524. 

Blod, död och kaos utmärker landet än i dag, även 
om det nu för tiden är kokainkarteller snarare än kolo-
nisatörer som svarar för våldet. Däremot har århundra-
den kastat om eländets geografi. 

På 1500-talet stod de mest intensiva striderna i lan-
dets västra delar, nära Stilla havskusten. Det var här 
krigshövdingen Lempira enade ursprungsbefolkningen 
lencas många stammar och bjöd spanjorerna ett hårt 
motstånd. I dag bär distriktet hans namn och är istället 
en oas av lugn i landet med världens högsta mordfrek-
vens. Och alltjämt hem för hans ättlingar. 

mitt bland lempiras  bergstoppar ligger den 
sömniga byn La Campa på 2 400 meters höjd.
 – För tio år sedan fanns det 107 hus här i byn. Nu är det 
förmodligen det dubbla, säger Doña Mercedes Gomez. 

Hon är född i byn och efter ett halvsekels verksamhet 
som krukmakare något av en institution i de kretsar 
inom Honduras största minoritetsgrupp som arbetar för 
att bevara och hålla liv i lencas egen identitet, vid sidan 

av majoritetssamhället. Detta till den grad att hon för-
utom hederstiteln doña även fått en boulevard i La 
Campa döpt efter sig. 

– Alla får inte en gata uppkallad efter sig, jag kanske 
hade tur? säger Mercedes. Kanske är det också för att jag 
fört mina kunskaper vidare utan att ta betalt? Jag tror att 
Gud ger oss våra färdigheter med villkoret att vi ska föra 
dem vidare till andra, inte för att vi ska tjäna pengar.

hennes egna färdigheter  är förvärvade på 
det sedvanliga sättet, från en generation till en annan. 

– Min mamma var krukmakare och lärde mig, säger 
Mercedes. Hon hade lärt sig av min makes farmor. Det 
är så man har brukat föra vidare kunskap; det är lencas 
traditionella utbildning.

Keramiken är en viktig identitetsmarkör för lencas 
och den har av hävd varit kvinnornas domän. Män får 
hjälpa till, men enbart med mindre kvalificerade arbets-
uppgifter som att hugga ved till bränningen eller samla 
in leran. Mercedes vill dock inte anförtro ens dessa enk-
lare åtaganden åt bygdens män. 

– Normalt gör män det tunga jobbet. Men med leran 
är det viktigt hur du gör när du hämtar och bearbetar 
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den. Om du låter någon annan göra det är risken stor att 
du får jord i leran och då går krukorna sönder, så jag 
låter ingen annan ta lera åt mig. 

Länge hade emellertid även denna regel ett undantag. 
– Min make brukade göra det åt mig. Han var den 

enda jag lät utvinna min lera. Men han gick vidare för 
sex år sedan, säger Doña Mercedes. 

marken där mercedes  hämtar sin lera är mjuk. 
Fötterna sjunker ned. 

– Det kan vara farligt att hämta lera, för när du kar-
var kan en hel vägg falla över dig. Det har aldrig hänt 
mig, men jag hörde om en man som bröt foten. 

Hon gräver för att komma åt den mjukare leran läng-
re ned. Plockar upp en handfull och dissekerar den 
under koncentrerad tystnad i jakt på småsten och grus. 
Kommer det sten och punktvisa orenheter i leran är ris-
ken stor att keramiken sprängs under bränning eller 
torkning, eftersom den inte kan krympa jämnt.

Därefter vinkar hon till sig sonsonen Jackson som 
lydigt kommer med en säck. 

– När jag har karvat klart väljer jag vilka lerbitar jag 
ska använda, förklarar hon.

Lera finns i överflöd i det land som historiskt tillhört 
lencafolket, men skog är inte en allmänning på samma 
sätt. En av Mercedes söner har köpt henne en anspråks-
lös areal där hon kan hämta ved till keramikbränningen. 
Mercedes bryter loss barkbitar och knyter ihop dem med 
sin jacka.     

Följden blir att hennes hud exponeras för de insekter 
som inte låter sig avskräckas av regnsäsongens ihärdiga 
duggande. 

– Jaha, nu matar vi moskiterna, säger hon.

råmaterialet blötläggs i åtta dygn för att få 
rätt konsistens och plasticitet. 

När det är dags att arbeta med leran är den både 
mjuk och sträv. Sand arbetas in för att binda och ge håll-
fasthet. Ju större objekt desto större del sandinbland-
ning. Det handlar också om att ren lergodslera ofta är 
väldigt fet och krymper mycket under torkning och 
bränning. Med fin sand som arbetats in jämnt i materia-
let, kan krympmånen minskas ner. 

– Sand gör leran mer hållbar, säger Mercedes. Om du 
bara använder lera så kommer den att spricka när den 
står i solen. 

Snabbt förvandlar vana händer en oformlig lerklump 
till en hög kruka. De få verktyg hon använder är i 
huvudsak desamma som tjänat lencas i tusentals år, men 
Mercedes har moderniserat utrustningen en aning. För-
utom en vattenslipad sten för att jämna ut ytan med och 
en majskolv för att pressa upp leran, använder hon 
numera även en matsked och en tuschpenna. 

Med färg blandad av järnhaltig lera från ett berg tre 
dygns vandring bort ger hon sedan krukan en dov, rost-
röd ton. Hon gör en vällingtjock blandning av vatten 
och bergslera som hon svampar på. 

– Jag väntar tills leran är mitt emellan torr och fuktig, 
för om man målar den medan den är torr så spricker 
krukan, säger hon. Den får inte absorbera för mycket 
eller för lite fukt. 

Läderhård, brukar keramiker i Sverige säga. 
Efter målningen kommer matskeden fram. Krukan 

»glättas«. Hon gnuggar den metodiskt till blankhet med 
baksidan av den hårda, släta skeden. På så vis kommer 
den färdiga keramiken också att bli mer tät. 

Efter arbetet tvättar hon händerna. Noggrant. Det 
har en ceremoniell betydelse. Den absoluta merparten 
lencas är i dag katoliker, men tidigare generationers när-
het till den besjälade naturen lever vidare i såväl seder 
som språkbruk.  

– Heliga moder jord straffar människor som slösar på 
material när de arbetar med lera, säger Mercedes. Om 
jag tar en stor bit lera och kastar hälften kommer moder 
jord att ge mig utslag på händerna. När jag är klar med 
keramiken tvättar jag händerna för att inte slösa bort 
resterna. Dem kastar jag tillbaka till moder jord.

Trossystemen är välintegrerade i samhället. Sönda-
garnas gudstjänster i den kyrka erövrarna lämnade efter 
sig och skördesäsongernas olika ritualer är en del av 
samma vardag. Men åtminstone i teorin borde det finnas 
en motsättning mellan katolicismens skuldmedvetna 
prästvälde och lencas väsentligt mer bejakande spiri-
tism där var och en står i direktkontakt med den 
omvärld hen dyrkar. 

– Moder jord säger: »Okej, jag ska ge dig lera för att 

»Hon gräver för att komma åt den mjukare leran längre ned. Plockar upp en 
handfull och dissekerar den under koncentrerad tystnad i jakt på småsten och 

grus. Kommer det sten och punktvisa orenheter i leran är risken stor  
att keramiken sprängs under bränning eller torkning,  

eftersom den inte kan krympa jämnt.«
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Doña Mercedes Gomez hämtar sin lera i bergen runt La Campa.  
Det är ett tungt arbete att bära hem säcken. Normalt anses det som ett 
mansgöra, men sedan doña Mercedes make dog anförtror hon det inte 
åt någon annan.  
 
Det är viktigt att man gräver fram leran på rätt sätt så att den inte blan-
das med jord och grus. Hemma i byn igen knådar hon däremot in fin 
sand i leran innan hon börjar forma en kruka. Hon använder inte många 
verktyg. En majskolv, en matsked och en tuschpenna är allt hon tar till. 
Krukan svampas röd med en blandning av vatten och järn- 
haltig lera. Varje steg i processen är genomsyrat av respekt för  
moder jord. Ingen lera får slösas bort.
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Doña Mercedes bygger en tillfällig 
eldstad på sin bakgård. Hon täck-
er marken med palmblad och fyller 
på med aska och skärvor av gamla 
krukor. Ovanpå detta placerar hon 
krukan som ska brännas och byg-
ger ett »tält« av ved och bark runt-
om. Sedan eldar hon tills det bara 
är kol kvar. Då är krukan färdig.  
Varje föremål bränns för sig på  
det här sättet.
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göra krukor, men då måste ni återvända till mig.« Vi 
måste njuta av den heliga moder jord medan vi lever så 
att hon kan njuta av oss sen, förklarar Mercedes. 

på bakgården  har regnet gjort marken till en 
hal sörja. Mercedes breder ut stora palmblad. 

– Så att fukten inte tränger upp och löser upp krukans 
botten, säger hon. 

På bladen läggs först aska, därefter en grund av skär-
vor från trasiga krukor. Ovanpå detta placeras i sin tur 
det kärl som ska brännas. Mercedes staplar skärvor runt 
och ovanpå det, och kring detta skydd av redan bränd 
lera bygger hon ett tält av bark. Varje enskild gryta, skål 
eller kruka hon tillverkar bränns på det här viset, i en 
engångslerugn som byggs och bara existerar för varje 
föremål. Temperaturen kommer inte upp till samma het-
ta som i keramikugnar men ändå till tillräckligt många 
hundratals grader för att de färdiga kärlen inte ska blö-
tas upp igen när de kommer i kontakt med vatten. 

Mercedes får elda försiktigt till en början, sen kan hon 
brassa på.

– Jag väntar tills det bara är kol kvar, då är bränning-
en färdig, säger Mercedes. När det inte är regnsäsong tar 
det tre timmar, nu när allt är blötare tar det fyra timmar. 
Och ibland när vi använder blött trä blir leran svart, då 
får vi bränna igen. 

vid ett bord tillverkar  sondottern Kendal 
pärlor för att använda till traditionella armband. Hon 
fuktar fingrarna med saliv och rullar de små lerkulorna 
mellan fingerspetsarna.   

– Jag har aldrig lärt mig att göra krukor och sådant, 
säger hon. Jag lärde mig göra smycken istället. Jag har 
alltid varit mer dragen åt det dekorativa. 

Hon talar om vikten av att unga lär sig hantverket, 
om vikten av att föra kunskaperna vidare. Själv vill hon 
göra det i egenskap av lärare. Hon läser på högskolan, 
men behöver pengar för att avsluta utbildningen och 
förhoppningen är att var och en av lerpälorna ska ta 
henne en liten bit närmare målet. 

Högen växer snabbt. Farmodern har undervisat hen-
ne sedan sex års ålder. 

– Jag har lärt alla mina sondöttrar hantverket. Jag 
försöker lära sonsönerna hur man hämtar lera också 

men de är lata, säger Mercedes med resignerat missnöje. 
– Hantverket är viktigt för utan det går vår lencaiden-

titet och vår historia förlorad. Det är viktigt att rädda de 
värderingar stammen har. Men nu utövar inte ungdo-
marna den här konsten längre, bara de äldre. Unga säger 
att man inte kan göra snabba pengar på det. Om du är 
bonde och odlar majs får du tillbaka dina pengar inom 
två månader, men om du är keramiker kan det ta många 
månader innan någon vill köpa ditt lergods.

   
lencas är socialt och ekonomiskt marginalisera-
de. Det jordbruk som genom tiderna varit den vanliga 
försörjningen hotas när regeringen exproprierar mark 
för olika infrastrukturprojekt. Så sent som i september 
öppnade militären eld mot lencas som protesterade mot 
ett dammbygge, och flera ledare för lencaorganisationer 
har fängslats på tveksamma grunder.  

Den yngre generationens rastlöshet – där drömmarna 
om materiellt välstånd ofta manifesteras i drömmar om 
USA – är ett resultat av dessa allt mer begränsade möj-
ligheter. Men försämrar enligt lencarörelsen också förut-
sättningarna att gemensamt verka för förändring. 

Mercedes står inte utanför den kampen. I hennes 
keramikverkstad står plakat som sönerna lämnat kvar 
efter en demonstration nyligen, vars budskap uppmanar 
unga att stanna istället för att pröva lyckan i det farliga 
lotteri den illegala migrationen utgör.

Men hennes eget bidrag kanaliseras genom leran. 
Genom hantverk som har en inte bara kulturell utan 
också politisk slagsida. Att lencas som grupp ska kunna 
slåss för sina rättigheter är helt avhängigt att den identi-
tet som formar gruppen lever vidare.

– Det är viktigt för oss att hålla ihop, säger Doña Mer-
cedes allvarligt. Om vi håller ihop kan ingen besegra oss, 
bara döden. Ett enat folk kan aldrig besegras. 

Ansiktet spricker upp i ett leende. 
– Och glöm inte att Lempira var lenca. 
 

ivar andersen är frilansjournalist och kom till Honduras för 
att rapportera om narkotikakriget, men hade allra störst behållning 
av att följa med doña Mercedes upp i bergen för att leta lera. 
jesper klemedsson  är frilansfotograf. Senast han medver-
kade i Hemslöjd blev hans reportage från Peru utvalt som en av 
vinnarna i den internationella fototävlingen The Other Hundred.

»Moder jord säger: ›Okej, jag ska ge dig lera för att göra krukor, men då måste ni 
återvända till mig.‹ Vi måste njuta av den heliga moder jord medan vi lever så att 

hon kan njuta av oss sen, förklarar Mercedes.«
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