Lera och lycka
Har du någon gång gjort saker av lera? Det är lätt att göra en kaka av lera och
dekorera den med vilda blommor. Men hur gick det med fågeln du skulle forma,
eller gubben, eller vasen?
I Kenya är luo-kvinnorna
väldigt duktiga på att
göra krukor av lera. De
göra stora krukor att
hålla vatten i och mindre
krukor att koka i. De
gamla lär de unga hur
man gör.
En gammal kvinna håller
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på att göra en kruka.
Skickligt formar hon den
rund och jämn. Sen får den

torka i flera dagar innan hon bränner den, så att den ska hålla bättre. Då hon har
gjort flera krukor kan hon ta med dem till marknaden och sälja dem till sådana som
inte själva kan göra krukor. För pengarna köper hon socker, te, tvål eller något
annat hon behöver.
Det blir inte mycket pengar som kvinnan får för sina krukor. Ändå är hon glad när
hon går hem från marknaden. Hon tackar Gud som hjälpt henne med krukorna och
försäljningen. Hon småsjunger på vägen hem.
Vet du, vad vi har upptäckt i Kenya? Jo, det är inte alltid de rika människorna, eller
barnen som har mycket leksaker som är lyckliga. Nej, lycklig och glad är den som
tackar Gud för varje ny dag. Lycklig är den som litar på att Gud är med honom.
Lycka – det är att veta att du inte är ensam. Då du är tillsammans med Gud varje
dag, tänker på honom och ber till honom – då har du en lycka som inte kan köpas
för pengar. Den här lyckan kan du uppleva var du än bor i världen.
Siv Bergman
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Skapa av lera!
Leror finns av två slag: lera som stelnar och lera som inte stelnar (icke härdande).
Till de som stelnar räknas t.ex. cernitlera, som härdas i vanlig ugn i 100–130
grader i högst 30 minuter. Den kan också doppas ner i kokande vatten och sedan
formas tills den är hård. Andra plastleror, t.ex. pronto, är lufttorkande.
Vanlig keramiklera måste brännas i ca 1000 graders värme och därför bör man ha
en keramiker med i processen. Det finns också stengodslera som fungerar med
lufttorkning.
Trolldeg stelnar i rumstemperatur, men torkar snabbare i ugn (högst 90 grader)
tills föremålen låter ihåliga. Blanda ihop 2 kkp vetemjöl, 1 kkp salt, 3/4 kkp vatten
och 1 msk tapetklisterpulver. Blanda sedan i 1 msk matolja och knåda till en mjuk
deg.
De leror som inte stelnar är olika typer av vaxleror, de används som leklera, t.ex.
modellera, plastilina eller egen hemmagjord.
Blanda ihop 4 dl vetemjöl, 2 dl salt och 2 msk alun (från apoteket). Rör sedan ner
5 dl kokande vatten och 2 msk matolja. Låt stå och svalna. När den svalnat
knådas den till en deg. (Smaka inte!) När blandningen kan hanteras med händerna
knådas den tills den blir smidig. Det här är hemmagjord leklera som används om
igen och förvaras däremellan i tätt i kylen.
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