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Abstract

Detta examensarbete syftar till att ifrågasätta och skapa diskussion kring 

hantverkets position i en industrialiserad tillverkningsprocess, hur, var 

och varför hantverk bör ta plats. Refererande till keramik och tegelindu-

strin gestaltas dessa frågor genom en ”maskinpark” vilken är öppen för 

interaktion och betraktelse under Konstfacks vårutställning 2017. Genom 

tre olika ”maskiner” vill jag skapa en diskussion kring industriproduk-

tionens status kontra hantverkets status och hur detta värde möjligen 

återspeglas i produkterna som tillverkas. Den berörande dekoren, Den 

förlorade känslan, Den passiva och den aktiva, är tre ”maskiner” som 

hjälper mig kommunicera dessa frågor. Detta arbete bör med dessa ”ma-

skiner” ses som ett arbete inom spekulativ design.
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Inledning 

Syfte

Hur kan jag, genom att formge och 
framställa föremål, illustrera och därmed 
öppna upp för en kritisk diskussion om 
relationen mellan industriproduktion 
kontra hantverk? Kan jag, med dessa 
objekt, skapa diskussion om hantverkets 
plats i en industirell produktion.

Mer konkret har jag framställt 3 olika ma-
skiner med syfte att öppna för en diskus-
sion kring hantverksproduktionens status 
kontra maskinell produktion. 

Leran, ett material för handen såväl 
maskinen.

Jag arbetar med ett material som är 
mjukt och formbart. Det kräver inga andra 
verktyg än våra händer för att formas. Det 
har historiskt alltid varit nära våra kropp-
ar och tillåtit oss att forma det. Det har en 
stark hantverkshistoria men används lika 
väl i dagens industrier, industrier såsom 
porslinsindustrin och tegelindustrin. 

Leran är ärlig och genuin. Den fascinerar 
mig med sin ärlighet om sitt ursprung 
och sin vilja att formas. Det taktila och 
intuitiva med att tas från marken och 
formas med händerna får inte gå förlo-
rat. Det är ett material som har bevarat 
våran historia och påverkat vårt sätt att 
leva. I närmare 30 000 år har människan 
använt sig av leran för bruksföremål och 

som byggnadsmaterial. Sverige har, och 
har haft, en stor industri både gällande 
keramik och tegel. Lerans naturliga plats i 
både hantverket och industrin är fördel-
aktigt när förhållandet mellan hantverk 
och industri ska diskuteras . Jag kontak-
tar en industri, en tegelindustri i Sverige.

Hur projektet syftar till att belysa och 
uppmärksamma hantverksmässiga 
kvalitéer:

För att diskutera industri och hantverk, 
människa och maskin kommer hantver-
ket, i detta arbete, beskrivas som den 
direkta kommunikationen mellan hant-
verkare och material som finns under 
skapandet av ett hantverk. Hantverkarens 
närvaro och fysiska avtryck i materialet 
diskuteras. 

Under rubriken Att förse industriproduce-
rade föremål med hantverksmässiga kva-
liteter kommer jag diskutera detta mer 
utförligt och besvara frågeställningarna. 
Men dessförinnan ska jag diskutera ett 
antal historiska och teoretiska aspekter 
och orsaker till mitt projekt som helhet. 
En viktig aspekt har varit att besöka 
Bältarbo tegelbruk. Där jag både har fått 
historiska och teorisiska insikter kring 
dynamiken mellan hantverk och industri.

Under vintern och våren har jag alltså be-
sökt Bältarbo tegelbruk i Dalarna för att 
undersöka förhållandet mellan hantverk 
och industri, handen och maskinen.
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Tegelindustrin i Sverige

Tegel började framställas och användas i 
Sverige redan under medeltiden. Till-
verkningen av tegel var ofta lokal. Många 
bruk var direkt kopplade till ett gods och 
tillverkade tegel för godset olika bygg-
nader eller andra användningsområden. 
Produktionen av tegel var småskalig och 
med en hantverksskicklighet. I och med 
Industrialismen blev tegeltillverkning mer 
industriell och storskalig. Under 1800-ta-
let växte efterfrågan för materialet och 
den svenska tegelindustrin växte. Detta 
främst på grund av städernas framväxt, 
men även utökad användning av konst-
gödsel, vilket resulterade i förbättrad 
odling och starkare efterfrågan för tegel-
rör, som användes för att dränera åker-
markerna. Fram till industrialiseringen 
tillverkades teglet med hantverksmässig 
teknik, för en lokal marknad, men allt ef-
tersom tekniken utvecklades och efterfrå-
gan växte industrialiserades bruken.1 Idag 
finns det tre aktiva tegelbruk i Sverige. 
Vittinge tegelbruk i Uppland som främst 
tillverkar takpannor. Haga tegelbruk, 
också i Uppland, tillverkar fasadtegel, och 
Bältarbo tegelbruk i Dalarna vilka främst 
tillverkar murtegel.

1. Lars-Erik Olsson, Tegelbruk,1987, sid. 6,

Mitt första besök vid Bältarbo tegelbruk

Mats Uppling, driftansvarig på Bältarbo 
tegelbruk, hämtar upp mig i en röd Volvo 
945:a på Hedemora station. Några kilo-
meter norrut ligger Bältarbo, och i utkan-
ten, vid åkrarna ligger bruket. Medan han 
kör berättar han om brukets hundraåriga 
historia, sina tio år på bruket och jag om 
min syn på hantverket och industri. 

Bältarbo tegelbruk, H
edem

ora.
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Tegelstenar på tork.Inne i torkladan.

Mats och Janne ovanpå ringugnen.
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Inne i en av ringugnens kammare.Strängpressen
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Bältarbo tegelbruk, lera, torkning och 
bränning

Mats Uppling berättar hur leran bryts 
1.5 km från bruket. Fram till 1960-talet 
låg lertäkten i anslutning till bruket men 
flyttades efter att täkten var tömd på lera.  
Från lertäkten körs leran till lersumpen, 
en stor lerfylld grop med en meterstor 
vajerdragen skopa. Från sumpen sko-
pas leran in i Valsverk 1 där stora stenar 
avlägsnas och sågspår och chamotte 
blandas i av en av brukets anställda. 
Leran transporteras på band vidare till 
Valsverk 2 där leran finfördelas till knyt-
nävsstora bitar. Om leran ska användas 
till strängpressade tegelstenar förs leran 
in i strängpressen där en vals skjuter leran 
fram genom ett munstycke, munstycket 
bestämmer lersträngens profil. Strängen 
av lera tryck ut på avskärarbänken där en 
metalltråd kapar lersträngen till rätblock. 
Beroende på stenens tjocklek lastas ett 
antal stenar upp på avsättarvagnen, ca 10 
stenar per plan och i tio plan. Under full 
sysselsättning klarar 6 stycken anställda 
av att tillverka närmare 30 000 stenar om 
dagen. Vagnen körs ut i torkladan. Tork-
ladan är en stor Faluröd lada i två plan 
med dörrstora vädringsluckor över hela 
fasaderna. Stenarna lastas av för torkning 
inne i ladan. Under goda förhållanden 
torkar teglet på 2-3 veckor. Under kall-
lare och regnigare somrar kan det ta upp 
till 10 veckor. När stenen fortfarande är 
fuktig är det viktigt att den inte utsätts för 
minusgrader eftersom stenen då spricker 
när vattnet fryser, därför avstannar pro-
duktionen av murtegel under vintern. Mitt 

första besök var i mitten av januari. Inne 
i torkladan låg tegelstenarna staplade. 
Vissa, de närmast vädringsluckorna hade 
skadats av slagregn och blivit deforme-
rade. Bruket låg i vila. Torkladan rymmer 
nära en halv miljon stenar. När stenarna 
är torra eldas de i brukets ringugn.

Ringugnen på Bältarbo, en unik möjlig-
het för individualitet

Bältarbo tegelbruk är ensamma i Norden 
om att använda ringugn. Ugnen på Bäl-
tarbo är uppförd 1904 och eldas med olja 
och ved. En ringugn möjliggör en konti-
nuerlig eldning genom att elden förflyttas 
från den ena kammaren till nästa, vilket 
leder till en minskning i energiåtgång. 
Ringugnen började användas i mitten 
av 1800-talet och ersatte den periodis-
ka ugnen, i vilken bränningen av stenar 
tog flera veckor.2 När kammaren inne i 
ugnen fyllt upp med obränt tegel muras 
öppningen igen och eldningen startar. 
Bränningen tar ca 12 timmar. 6 av dessa 
timmar utsätts tegel för drygt 1000 grader 
celsius, resterande tid är upphettning 
och nedkylning. Jan Thynell är platschef 
på Bältarbo tegelbruk. Han visar öpp-
ningarna på ugnens övervåning där oljan 
sprutas ned. Jan håller i en meterlång 
termometer som han kan sträcka ned i 
elden för att mäta temperaturen “När vi 
eldar är det alldeles vitt under luckorna”. 
Jan Thynell är ansvarig för eldningen och 
är där under hela den 12 timmar långa 
eldningen. 

2 Lars-Erik Olsson, Tegelbruk,1987, sid. 9 

Illustation på Bältarbos ringugn
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Hantverk och industri, 
människa och maskin

Hantverket är nära handen, nära krop-
pen. Maskinellt tillverkade föremål 
beskrivs vanligen som massproduktion, 
och därmed opersonliga. Diskussionen 
om hantverk kontra industri, att de är i 
kontrast påbörjande redan vid industria-
liseringen under 1800-talet, bland annat 
av William Morris, frontfigur för Arts and 
Craft rörelsen. Arts and Crafts rörelsen 
startade i England och hämtade sina 
idéer av prerafaeliternas John Ruskin. 
Både Ruskin och Morris idéer uppkom 
som en en reaktion mot industrialismen, 
den opersonliga industriproduktionen. I 
samband med den växande industrialis-
men var Morris orolig för att hantverket 
skulle gå förlorat och uttryckte ett stort 
missnöje mot industrin, att hantverks-
kunnandet successivt skulle försvinna om 
industrialiseringen skulle fortgå. Genom 
ett starkt avståndstagande separerades 
hantverket från industrin och omöjlig-
gjorde ett samspel mellan parterna. 

Modernisterna i början av 1900-talet 
uppmuntrade till massproduktion, bland 
annat utifrån socialt grundande argu-
ment. Om föremålen tillverkades i stora 
kvantiteter och blev prisbilliga kunde de 
konsumeras av gemene man. Tanken var 
att om fler fick ta del av vackrare, billigare 

och funktionella produkter skulle de må 
bättre. Massproduktionen uppmuntrades 
av såväl Le Corbusier som Bauhaussko-
lans teoretiker och arkitekter i Sverige. 
Le Corbusier skrev, att: “alla människor, 
samma organismer, samma funktioner. 
Alla människor har samma behov”3- Cor-
busier uppmuntrar till en standardiserad 
massproduktion och detta var ett tydligt 
avståndstagande från hantverket. Le 
Corbusier var inflytelserik och hans ställ-
ningstagande var populära bland andra 
arkitekter och formgivare. Inte minst 
bland producenter och fabriker, vars 
produktion ökade när hantverket minska-
de. Det är däremot aktuellt att ifrågasätta 
hans idéer om att alla människor är lika-
dana och hans användande av Modulor, 
en “standardmänniska av standardmått”. 
När snart hundra år har passerat sedan 
modernisterna lanserade sina idéer har 
pendeln vänt.

Diskussionen och idén om att motsätta 
hantverk och industri är högst aktuell 
idag. En normkritisk debatt har lett till 
ett bredare synsätt på användaren. Vilket 
leder till att de standardiserade måtten 
måste revideras. Likaså den standardise-
ring av människokroppen som Corbusier 
grundade. Efterfrågan av hantverk ökar 
likaså kritiken över industrin.

Idag ser jag ett större intresse för hant-
verk. Massproduktion förknippas vanligen 
med dåliga arbetsförhållanden, miljöpå-
verkan och dålig hållbarhet. Journalisten 
och ordförande i Svenska Slöjdföreningen 
Gotthard Johansson, som förespråkade 
de modernistiska idéerna, skrev i tid-
skriften Form 1936, att hantverk aldrig 
kommer kunna konkurrera mot indu-
strin gällande tillverkningskapacitet. 
Men att industrin inte kan konkurrera ut 
den finess som finns inom det exklusiva 
hantverket.4 Synsättet att skapa en mot-
sättning mellan hantverk och industri är 
tydligt bland dessa “tongivande” arkitek-
ter och teoretiker

3. Konsthantverk i Sverige del 1, 2015, sid. 68
4. Konsthantverk i Sverige del 1, 2015, sid. 68
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Att förse industriproduce-
rade föremål med hant-
verksmässiga kvaliteter
Idag kan vi se hur industritillverkade 
produkter försöker efterlikna hantverk (se 
sid 13). Jag ser inte detta som ett när-
mande mellan hantverk och industri och 
försöker därför med detta projekt lyfta 
fram de problem och frågor som tillkom-
mer det förhållningssättet, den osanning 
som dessa produkter för med sig. Däre-
mot finns det kvaliteter i hantverket jag 
anser att maskiner, tillsammans med 
människor, kan skapa i en större industri.

Jag bygger tre olika maskiner för att 
illustrera tre viktiga frågor när industri 
och maskin ska närma sig hantverk.
Refererande till tegel och keramikindu-
strin gestaltar dessa maskiner problem 
jag funnit där industri och hantverk möts. 
Dessa ”maskiner” byggs som samtalsun-
derlag och frågeställare inför kommande 
utställning. Genom att låta maskinernas 
byggmaterial och konstruktion förbli 
tydlig och inte dold av kåpor eller färg vill 
jag förstärka maskinens syfte som fråge-
ställare. Detta för att försöka leda betrak-
tarna, deltagarna in i debatten genom ett 
interaktivt deltagande. Inspiration till ma-
skinernas gestaltande har varit konstnä-
rerna Andrea Zittel och P O Ultvedt. Zittel 
arbetar med obehandlade material i det 
interaktiva projektet ”Living Units” och 
materialens tydliga härkomst förstärker 
objektens syfte. Ultvedt byggar maskiner 
som, enligt mig, lockar till nyfikenhet 
genom balansen mellan ingenjörskonst 
och ”hemmabygge”. 

Maskin 1, Den förlorade känslan, syftar till 
att illustrera hur industriproduktion med 
maskinellt producerade föremål försöker 
imitera hantverket och hantverkarens 
unika avtryck i respektive föremål. Vad 
jag vill åtadkomma med maskin 1 är en 
kritiskt kommerntar om den massprodu-
cerande industrin möjligen parasitera på 
det unika hantverket genom sin immita-
tion.

Maskin2, Den berörande dekoren, syftar 
tvärt om till att uppmärksamma hur 
hantverkaren är frånvarande. Maskinen 
ger visuella effekter av hantverkskvali-
teer men genom maskinellt framställda 
djupreliefs dekoreer. Betraktaren av 
Maskin 2 kan genom sin närvaro i rummet 
påverka maskinens rörelser.

Med den här maskinen vill jag uppmärk-
samma maskinproduktion som har 
tillsynes hantverksframställda kvaliteet 
och vart gränsen mellan hantverk och 
maskinproduktion går.

Maskin 3, Den passiva och den aktiva, 
syftar till att samanfatta problematiken 
med de två föregående maskinerna. Här 
vill jag ifrågasätta den distans en maskin 
möjligen medför mellan människa och 
hennes hantverk. Maskiner som försöker 
efterlikna hantverket har funnits under 
hela industrialismen. Syftet med min 
maskin är att synliggöra detta genom en 
transparant formgivning där betraktaren 
enklare kan ta del av frågan genom att 
fysiskt uppleva maskinens närvaro.

Maskin 1, Den förlorade känslan Maskin 2, Den berörande dekoren

Maskin 3, Den passiva och den aktiva
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Den förlorade känslan

När den nya kyrkan i Vikmanshyttan 
byggdes var arkitekten Jaan Allpare 
mycket noga med att mura kyrkan med 
olika brända stenar från Bältarbo. Allpare 
var själv nere på bruket och valde fram 
stenarna och bad murarna blanda stenar-
na så gott de kunde under murning. Mats 
Uppling berättar, vid mitt första besök på 
Bältarbo tegelbruk, om hur en levande 
tegelvägg inte är en homogen yta utan 
består av en variation av stenar. Bältar-
bo tegelbruks stora fördel, jämförelse 
med andra tegelbruk, är deras ringugn 
och effekten av den. När stenarna eldas 
utsätts de för en varierad temperatur och 
en varierad mäng sot. När eldmästaren 
Janne eldar krävs full övervakning och 
närvaro för att få rätt bränning av stenar-
na. Individualiteten på dessa stenar är en 
effekt av Bältarbos arbetsprocess och den 
aktiva roll arbetarna har på bruket. 

En stor skillnad mellan hantverk och in-
dustritillverkning är individualiteten som 
tillkommer hantverk. Vi kan se hur andra 
tegelbruk försöker efterlikna Bältarbos 
tegelstenar. Vi kan se hur de avvikelser 
Bältarbos stenar har försöker efterliknas 
av andra tegelbruk. Det som jag ser viktigt 
och relevant i Bältarbos stenar är inte 
slutresultatet utan hantverket bakom. 

Därför kan inte resultatet kopieras och 
ses som ett likvärdigt resultat. Genom att 
endast försöka kopiera individualiteten 
hos Bältarbos stenar utan att genomgå 
hantverket kommer dessa stenar förbli 
kopior.
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Randers Tegl

I det danska tegelföretaget Randers 
Tegl´s produktsegment kan vi hitta 
tegelstenen Prim Valencia som de själva 
beskriver  “Varje enskild sten har sitt eget 
spännande uttryck och serien rymmer 
både klassiska och mer karaktäristiska 
färgnyanser för en markant byggstil.“5

Detta är ett försök att efterlikna de stenar 
som en hantverksmedvetet tegelbruk, ex-
empelvis Bältarbo, producerar. Följande 
kommer Randers Tegl´s egen beskrivning 
av sina tillverkningmetoder, följt av min 
tolkning.

“Handstruket tegel från Randers Tegl 
tillverkas i moderna anläggningar, men 
utifrån klassiska principer. Tillverkningen 
innebär att leran kastas ner i formar. På 
så sätt får det handstrukna teglet en mer 
markant och rustik yta som ger spännan-
de fasader med större variationer och 
färgspel.Även om det handstrukna teglet 
tillverkas utifrån principer från klassiska 
hantverkstraditioner är det naturligtvis 
en modern produkt med fina tekniska 
egenskaper.Verk 3 är ett modernt verk 
med produktion av mjukstruket och 
”handstruket” tegel. Produktionen görs 
via 10 000 m3 sump på 3 mjukstryknings-
pressar och 1 ”handstrykningspresss”, i 
torkkammare och 135 meter lång tunne-
lugn.“

5. http://www.randerstegl.se/2017-04-21

Detta är tydligt ett efterliknande av 
handslaget tegel och ett försök att efter-
likna exempelvis Bältarbos ringugn men 
genom en moderna elektrisk tunnelugn. 
Randers Tegl tillverkar, i min mening, ett 
bra tegel som givetvis kan ge en varierad 
fasad genom sin textur och variation i 
färg men kommer aldrig kunna likställas 
Bältabos tegel eftersom människan har 
förlorat kontrollen och ersatts av maski-
nen i försök att efterlikna individualiteten 
som kan tillkomma ett hantverk. Det är 
en fråga om genuitet, ärlighet och histo-
ria. Givetvis kan det vara ett demokrati-
serande av teglet, men i min mening än 
tydligare ett försummande av hantverket.

Jag väljer därför att se individualitet som 
en effekt, inte ett mål. Genom att endast 
tillverka ett verktyg som skapar individu-
alitet tror inte jag på ett närmande mellan 
hantverk och industri. Det kommer sna-
rare förtydliga klyftan mellan, industriell 
individualitet blir endast en pastisch av 
ett hantverk. Jag söker efter andra sätt 
att “massproducera” hantverk.

Maskiner tar genvägen genom att      
kopiera resultatet och inte aktionen.

När Randers Tegl idag försöker efterlikna 
det hantverk människan kan skapa försö-
ker de efterlikna det resultat hantverka-
ren får fram. Formgivningen av de objekt 
försöker efterlikna de yttre kännetecknen 
för hantverk men utan att värdera hur 
hantverkarens arbetsprocess påverkar 
dessa kännetecken. 

Randers Tegl, stenen Prima Valencia http://www.randerstegl.se/2017-04-21
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Handens avtryck i leran- Workshop. 
Konstfack 2017-03-08

Jag utför workshopen “Handens avtryck 
i leran” för att undersöka hur industriellt 
tillverkade föremål kan omskrivas till 
hantverk. Här låter jag olika personer 
lämna sina handavtryck på leran för att 
se om handens avtryck tillskriver ob-
jekten hantverksmässiga kvaliteter. Jag 
spekulerar i hur Bältarbos maskiner kan 
producera en grundform som arbetarna 
lämna sina handavtryck på, i syfte att ska-
pa hantverk tillsammans med maskiner-
na. Här syns tydligt problematiken med 
att rekonstruera resultatet av hantverk. 
Relevansen av handens avtryck är viktig 
för att undvika att uttrycket blir en parodi 
av hantverk.

På Bältarbo tegelbruk flyttas tegelste-
narna små avstånd för hand, det går fort 
och görs i en rörelse. Under denna korta 
tid kan handen göra avtryck i leran, men 
för att göra det möjligt krävs en lera som 
direkt svarar på handens tryck, därav 
mönstret på leran. Jag tillverkar ett antal 
cylindrar med texturer. Jag försöker efter-
likna arbetsprocessen av en maskin när 
jag skapar dessa grundformer.

Del I : För att se hur texturerna svarar på 
handens tryck låter jag olika testdeltaga-
re trycka sin hand mot dem. Jag ansåg 
det viktigt att det aldrig var min hand, för 
det är aldrig min historia som ska skrivas 
i leran. Dessa testdeltagare, elever vid 
Konstfack, simulerar Bältarbos anställda.

Del II: När Jag i workshopen även lät 
deltagarna sätta fast ett öra på cylindrar-
na för att tillskriva händernas avtryck ett 
syfte upplöstes skillnaderna mellan indu-
stri och hantverk. I och med den aktionen 
vill jag beskriva arbetet som hantverk. 
Det tillkom val och reaktion, samspel med 
materialet, ett skapande, vilket gjorde det 
till hantverk.

Handavtrycken gjordes som en passiv 
aktion mot leran, utan att förhålla sig till 
hur leran reagerar förses dessa cylin-
drar med handavtryck. Det är viktigt att 
människan hittar en naturligare plats 
att arbeta tillsammans med maskin, det 
är inte människans kropp som formar 
hantverket utan hennes medvetenhet och 
kunskap. Så som när jag i del II lät del-
tagarna inta en aktiv position genom att 
sätta fast örat. Endast handens avtryck 
i leran kommer inte tillskriva artefakten 
hantverksmässiga kvaliteter. Det är viktigt 
att se att handens avtryck i leran endast, 
likt individualiteten, är en effekt av hant-
verk. Avtrycken på Bältarbos stenar blir 
ett kvitto och en indikator på att männ-
iskan har varit närvarande. När jag bad 
deltagarna att förse cylindrarna med öra 
övertog hantverket och kopplingen till 
industri blev utsuddad. Det är alltså orsa-
ken till handens avtryck i leran som är det 
relevanta att föra vidare till en industri.

Händerna lämnar avtryck.

Tre av cylindrarna som handen lämnade sitt avtryck på.

Handtag trycks fast.
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Lagerhaus lanserar porslinserien Clay, 
en serie tallrikar och koppar där godsets 
bearbetning liknar tummad keramik.6 

Ojämnheter i godstjocklek och de ej 
symmetriska kanterna tillsammans med 
namnen Clay kan få köparen att vilja tro 
att detta är ett hantverk utfört för hand. 
Här försöker maskinerna rekonstruera det 
handen skapar. 

Maskin 1: Den förlorade känslan.

Maskinen är en kritisk kommentar till hur 
en maskinell industri försöker efterlikna 
hantverk utan att ta hänsyn till hantverka-
rens närvaro i hantverket. De döda silikon-
händerna kommer aldrig kunna efterlikna 
ett hantverk enbart genom att efterlikna 
hantverkaren, inte heller kommer maskin-
er kunna skapa det en hantverkare kan 
skapa, utan behöver finna sitt eget sätt att 
gestalta hantverk.
Den kommunikation som finns mellan 
hantverkaren och materialet finns inte i 
denna maskin. Maskinen kan endast läm-
na kopior av de handavtryck en hantver-
kare lämnar på sitt hantverk.

Konstruktion: Maskinen består av fyra 
silikonavgjutningar av mina händer, 
skala 1:1. Dessa händer roterar. Innanför 
de roterande silikonhänderna ligger en 
klump lera. Leran fångar upp händernas 
textur likt som jag själv skulle trycka mina 
händer mot leran men placeringen av 
avtrycken saknar relevans.

6. https://www.lagerhaus.se/kok-servering/
glas-porslin/muggar/kopp-med-fat-clay 2017-04-16

Maskin 1: Den förlorade känslan

Illustration av koppen Clay.
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Den berörande dekoren

När hantverkaren arbetar skriver hantver-
karen in historia i artefakten. Detta är en 
kvalitet hantverket äger.

Historieberättande inom industrin

Följande är två industrialiserade till-
verkningsprocesser där jag ser liknande 
historieberättande som en hantverkare 
berättar genom sitt arbete.

När det svenska jeansmärket Denim 
Demon skulle lansera nya jeans lät de sju 
samer använda sju par byxor i ett halv-
år för att se var slitningarna hamnade. 
Efter insamling av byxorna utgick Denim 
Demon från dessa slitningar för den nya 
kollektionen. Slitagen och samernas sätt 
att bruka jeansen berättar om de liv sam-
erna lever. 7

När jag i mitt arbete vill berätta en berät-
telse om de som formar objekten, såsom 
i hantverk,  är det viktigt att jag låter det 
bli en historia och inte endast ett avtryck. 
Så som de sju samerna lät sin vardag sy-
nas i ett par byxor vill även jag låta hant-
verkarnas berättelse finnas tillgänglig för 
den tänkta och kommande användaren.

På det svenska klädföretaget Woolpower 
hemsida kan vi läsa under rubriken Hant-
verk. “Varje plagg sys av en och samma 
sömmerska som även kontrollerar plag-
get när det är klart och godkänner det 
med sin namnetikett. Vi är stolta över det 
vi tillverkar och vi vill stå för det.”8

Här medförs information om vem som är 
sömmerska, om endast ett namn, vilket 
kan stärka en koppling till hantverk.

När Jenny Nordberg i projektet ”3 to 5 
seconds” 9reducerar hantverket till endast 
en enda intuitiv rörelse skapar hon likt en 
maskin sitt hantverk. Jag vill fråga oss var 
vi uppfattar hantverk, och hur långt mot 
maskin vi kan gå innan hantverket helt 
har reducerats.

Jag vill ställa hantverkarens närvaro i 
tillverkningen i symbios med maskinerna. 
Jag vill inte ställa maskin och människa 
i kontrast mot varandra utan istället låta 
maskiner berätta en del av människans 
närvaro vid tillverkning. Detta för att 
undersöka om det maskinproducerade 
resultatet kan uppfattas som hantverk. 

7. Samer har slitit in Denim Demons jeans,Sara 
Strömberg 12 december 2008 Länstidningen 
Östersund
8.  http://woolpower.se/vart-ansvar/kvalitet/ 2017-
03-15
9. http://jennynordberg.se/3-to-5-seconds-ra-
pid-handmade-production-2014/ 

Ett mönster ristas i leran av förbipasserande besökare.

Illistration av Denim Demon jeans och Woolpower tvättlapp.
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Maskin 2: Den berörande dekoren.

Istället för att maskiner försöker skapa 
handmålad dekor reagerar denna maskin 
på hur människor rör sig i rummet och 
genererar rörelsemönstret direkt på ler-
godset. Jag vill tvinga maskinerna, och de 
artefakter som de skapar, att påverkas av 
människor i dess omgivning under tillver-
kningen. Detta i försök att överföra män-
sklig närhet till objekt, utan att förringa 
hantverket genom att kopiera det.

Jag vill tvinga artefakten att påverkas av 
de människor som befinner sig runt om-
kring den under tillverkning. Under vårut-
ställningen kommer krukor att tillverkas. 
Besökarna agerar industrins arbetare och 
efterlämnar spår på krukorna genom sin 
fysiska närhet. Besökarna påverkar kru-
korna endast med sin närvaro, och vasen 
berättar en historia om tidsintervallet då 
den skapades. Beroende på plats och tid 
kommer nålen ge mer eller mindre utslag. 
Likt hur Woolpower låter namnet på 
sömmerskan synas på produkten vill även 
jag här låta tid, aktivitet och plats där kru-
korna ristades vara tillgängligt.

Genom att låta maskin uppfatta rörel-
semönstret hos de i dess närhet försätts 
dessa människor i en passiv roll. Istället 
för att låta hantverkare bearbeta leran 
i en aktiv handling låter denna maskin 
människorna vara passiva, trots det på-
verkar människor krukans dekor. 

Konstruktion: en kruka av obränd lera 
(50 cm hög 30cm diameter) roterar på en 
skiva. En nål sänker sig långsamt längst 
krukans sida (4h till botten) och allt efter-
som krukan roterar efterlämnar nålen en 
linje längst krukan. Denna nål är kopplad 
till en markplatta, när markplattan trycks 
ned av förbipasserande människor rör sig 
nålen och ett vågliknande mönster ristas 
in på krukan.

Maskin 2: Den berörande dekoren.

2017.05.15 1230-1600

Plattan trycks ned av foten och spänner  vajern till nålen.

En av de ristade krukorna från utställningen.
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Den passiva och den aktiva

När Bältarbo bränner sina stenar eller 
blandar leran är det viktigt med den arbe-
tandes fulla medvetenhet och närvaro för 
att förhålla sig till hur materialet reagerar. 
Genom att tvinga materialet in till former 
och färger det inte har, så som andra 
tegelbruk tvingar sina stenar att se ut 
som hantverk, försvinner den aktiva roll 
arbetaren har.

När hantverkaren idag reduceras till den 
passiva maskinen hamnar makten att 
förse produkten med hantverksmässiga 
kvaliteter hos den aktiva designern som 
måste arbeta mot det passiva maskinen 
för att skapa ett resultat. Så som tegel-
stenar designas med individualitet för att 
sedan konstrueras av en maskin. När den 
aktiva kommunikationen med materialet 
försvinner i och med att maskinen ersät-
ter hantverkaren, måste även resultatet 
av det erkännas som en del av förlusten. 
Maskinen måste erkännas passiv och den 
aktiva roll hantverkaren haft måste erkän-
nas förlorad.

Med denna maskin vill jag berätta om de 
skillnader en hantverkare och en designer 
ställs inför vid sitt skapande. När föremål 
designas för att efterlikna hantverk och 
skapas av en passiv maskin bör inte resul-

tatet se ut som det är skapat genom ett 
aktivt hantverk. Den aktiva formningen 
av föremålet har förflyttas till designern. 
Jag tror inte att en passiv maskin ska 
efterlikna det aktiva hantverket. Jag tror 
inte heller att den aktiva designerna ska 
försöka efterlikna det aktiva hantverket 
genom en passiv maskin. 

Maskin 3: Den passiva och den aktiva.

Den aktiva designern måste tillförlita sig 
till den passiva maskinen för att nå sitt 
resultat. När den yttre handen, den aktiva 
parten, kommunicerar med leran kommer 
den konstant behöva förhålla sig till den 
passiva handen, den i maskinen, för att nå 
sitt mål att forma leran.

Konstruktion: Skyddat av en stålkåpa 
finns det två rum (25x25cm) i det ena 
sitter en klump lera och i det andra finns 
ett handtag. Längst kåpans sidor finns det 
fyra armar som kan trycka igenom kåpan 
och nudda leran samt handen på handta-
get. Vardera arm är delad så att den med 
jämnt tryck trycker på leran och handen. 
Dessa armar styrs utifrån med deltaga-
rens andra hand, den aktiva parten. 

Maskin3: Den passiva och den aktiva
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Maskin4: Den självbestäm-
mande

“Jag måste lyssna till vad leran vill. Jag 
märker när leran svarar mig” 

Hertha Hillfon10

Detta citat beskriver tydligt den kommu-
nikation som hantverkaren och material-
et har under skapandet och hur skapan-
det är en aktiv process.

Det är viktigt att denna totala medveten-
het och närvaro ställs bredvid de andra 
maskinerna för att enklare kunna för-
hålla sig till vad jag syftar på med aktivt 
skapande och hantverk. Ingen maskin 
kan tydligare förmedla detta än våra 
egna händer tillsammans med leran. Som 
introt beskriver leran med sina taktila 
egenskaper vill jag här påvisa hantverk i 
dess renaste och ärligaste form. En klump 
lera på ett arbetsbord, tillgänglig att for-
mas utan verktyg.

10. http://www.herthahillfon.se/
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Designers relation till den 
passiva maskinen

Jag anser inte att hantverk och industri-
design konkurrerar mot varandra efter-
som de ägnar sig åt två skilda arbeten. 
Givetvis kan en hantverkare och en 
designer formge liknande produkter till 
sin användning men dessa två arbetar 
med olika förutsättningar. En hantver-
kare arbetar nära materialet och har en 
aktiv position när materialet formas. En 
designer måste förhålla sig till kunskapen 
om materialet och precisionen inom den 
passiva industrin. Det är intressant när 
industri och hantverk möts, så som på 
Bältarbo tegelbruk, eftersom då måste 
hantverket finna sin essens för att inte 
försvinna under maskinerna. Och i en 
ännu större industri, där maskinerna har 
en större plats och makt, måste denna es-
sens förtydligas ännu tydligare. Vi kan se 
hur designer har missuppfattat hantverk 
och förringat det till endast resultatet av 
ett hantverk, de yttre kännetecknena. 
Mitt mål med maskinerna har varit att 
belysa detta förhållningssätt och öppna 
ideer för nya tolkningar och reflektioner 
kring hantverk och dess betydelse.

Gemensamt för dessa maskiner är hur de 
inte förespråkar individualitet som ett re-
sultat av ett hantverk utan istället närmas 
sig hantverket genom att lyfta människan. 
Även om människan i Maskin 1 inte har 
en interaktiv roll ifrågasätts skillnaden 
mellan människa och maskin. Om vi vill 
förespråka ett massproducerat hantverk 
är det viktigt att undersöka hur hantver-
karens roll då kommer behöva förflyttas. 
Från att individuellt bearbeta vardera 
produkt till att istället låta maskiner finna 
en plats där de inte försöker konkurrera 
ut eller efterlikna hantverkaren. 

Maskinerna uppställda på Konstfacks vårutställning. 
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Reflektion

I detta projekt har jag försökt definie-
ra hantverksmässiga kvaliteter vilket 
resulterat i ett upphöjande av den aktiva 
kommunikation och aktionen ett hant-
verk innebär. Detta ledde till att det är 
svårt att få maskiner att utföra hantverk, 
vilket jag trodde var möjligt. Därför blev 
detta projekt inte ett projekt fyllt med 
svar och förklaringar på hur vi ska kunna 
massproducera hantverk, utan kritiska 
kommentarer till dagens förhållningssätt 
och alternativa förhållningssätt till mötet 
mellan människa och maskin. 

Projekt tog en stor vändning när jag valde 
att se Bältarbo som en referens och inte 
en tänkt beställare, vilket var min före-
ställning när jag gick in i projektet. Jag 
trodde jag skulle rädda en industri som 
jag sedan insåg inte behövde räddas. 
Viktigt har varit att jag inte vill ändra på 
Bältarbo. Mitt fokus ändrades från att 
designa ett föremål åt Bältarbo till att de-
signa en debatt. Mitt förhållningssätt till 
Bältarbo blev att det är en industri värd 
att bevara och synliggöra utan att försöka 
påverka den, därför låter jag den endast 
vara en referens. Inspirerad av deras för-
hållning till produktionen. Vi måste förstå 
deras vikt, värdesätta hantverket, inte 
genom att försöka kopiera och förringa 
det, så som vissa moderna industrier gör. 

När projektets frågeställning väl var defi-
nierat behövde jag hitta mitt sätt att för-
medla den. Genom att inspireras av Björn 
Krogvigs projekt  ”Obstacles to Creativi-
ty”11 vill även jag förmedla mina frågor 
genom interaktiva maskiner. Utifrån Krog-
vigs arbete kunde jag anta att Konstfacks 
vårutställning som utställningsplattform 
är öppen och mottaglig för interaktion. 

Mathilde Lavenne skapar med sitt projekt 
”Artefact#0, Digital Necrophony” 12 en 
maskin för att förmedla en kritisk blick 
på hur den digitala eran har påverkat 
människans förhållande till natur och 
materia. ”Is there a digital afterlife? And if 
there is, what messages might it send us, 
and in what form?”13.  Tillvägagångssättet 
som både Krogvig och Lavenne använder, 
att låta maskiner agera frågeställare, 
är ett tillvägagångssätt jag både finner 
välkomnande för publiken samt effektivt. 
Effektivt eftersom maskinen blir den fasta 
punkt i diskussionen att förhålla sig till, 
maskinen blir den sanning diskussionen 
behandlar. 

Mina maskiner blev dock inte så själv-
talande som jag föreställt mig, det har 
därför under projektets senare del varit 
viktigt att förtydliga syftet, både för mig 
själv men främst för den tänkta publiken. 
Betraktaren behöver vara införstådd, eller 
intresserade av föremåls tillverkning, 

antingen maskinellt eller hantverksmäs-
sigt för att vara mottaglig för projektet. 
Med detta sagt riktar sig detta arbete till 
hantverkare och industrier men främst 
designers.

Jag har varit kritisk till mitt materialval. 
Det tillkom genom att använda Bältar-
bo som den starka referensen jag gjort. 
Materialet är väldigt enkelt att forma 
utan verktyg och därför kan maskinerna 
uppfattas som överflödiga. Däremot är 
det tacksamt genom sin tydliga koppling 
till hantverk, tack vare sin enkelhet att 
formas. Det är därför viktigt att se dessa 
maskiner som debattinlägg, kritisk design 
och illustrationer av frågor vi ställs inför 
med industriell tillverkning, och då inte 
endast tegel- och keramikindustrin. 

Erfarenheter från utställning

”Maskinerna” intreserade, eller i vissa 
fall irriterade, besökare att vilja diskutera 
syftet. Ett av de första samtal jag hade 
under utställningen var om det spelar 
någon roll eller inte huruvida resultatet 
är hantverksframställt eller maskinellt 
framställt om vi ändå inte kan se skillna-
den. Det är en viktig fråga, inte minst ur 
ett ekonomiskt perspektiv och därmed 
ett klassperspektiv. Och kanske det är så 
att det inte spelar någon roll bortsätt från 
den otroliga skillnaden i pris ett objekt 
kan få genom sin induvidualitet. 

11. http://www.konstfack2014.se/bachel-
or-cat/baid/bjorn-krogvig/
12. https://mathildelavenne.com/work/arte-
fact0-digital-necrophony/
13. https://mathildelavenne.com/work/arte-
fact0-digital-necrophony/

Vidare diskuterades relevansen för hant-
verkets ”comeback” i en allt mer industri-
alliserad tillverkningsprocess och därmed 
det ekonomiska och globala perspektivet 
på arbetskraft. Tillsammans med en ing-
engör frågade vi oss om ärlighetens rele-
vans i försöken att kopiera hantverk, eller 
snarare bristen av ärlighet i att maskinellt 
kopiera hantverk. Han jämförde med ”ar-
tificial intelligence”, där datorer försöker 
kopiera människans sätt att tänkta men  
med den stora skillnaden att artificell 
intelligens är ärlig med sitt uppsåt, att 
dömma av namnet, då det faktiskt hand-
lar om en atrifisiell intelligens och inte en 
människas intelligens eller intellekt. Och 
kanske är detta det viktigaste jag får med 
mig från utställningen. Att den viktigaste 
frågan är vart maskinellt hantverk ska 
ställa sig gentemot handens hantverk. 
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