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Abstract

Varje år skjuts det ungefär 80 000 älgar i Sverige. Av en älg 
beräknas 55% av vikten som ätbart kött och 45% slängs.

Jag tror att det skulle kunna gå att ta till vara på dessa så 
kallade rester på ett mer meningsfullt sätt.

Det är en fråga om respekt.

Om en tar livet av ett djur så menar jag att ett mål borde 
vara att göra det yttersta för att ta till vara på så mycket av 
det som möjligt.

Under hösten har jag samlat in dessa rester. 

Vad har gjorts historiskt med dessa delar? Material och me-
toder som idag är bortglömda eller saknar marknad. Vad 
kan jag som formgivare göra idag som en inte kunde då?

Jag har arbetat undersökande med hår, ben och hud från 
älg och designat ett antal objekt för hemmet för en ökad 
medvetenhet om potentialen i detta material. 
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Inledning

Skogens konung sägs vara älgen. och 
älgen är för mig symbol och synonym 
med jakten i Sverige. Även om många djur 
jagas tänker nog de flesta i första hand 
på älgen när det handlar om jakt. Varje år 
skjuts det ungefär 80 000 älgar i Sveri-
ge. Och älgen har i alla tider jagats för 
köttets skull. Av en älg beräknas ungefär 
55 procent av vikten som ätbart kött och 
45 procent slängs*. Att nära hälften av den 
skjutna och slaktade älgen inte tas tillvara 
är ett dilemma i mina ögon. Mer av djuret 
skulle kunna komma till användning och 
jag tror att det är möjligt att ta tillvara på 
resterna på ett mer meningsfullt sätt. Och 
det är det huvudsakliga syftet med mitt 
examensarbete. Jag vill visa hur rester 
från en skjuten och slaktad älg kan använ-
das i produktdesign.

                                                                              
* Uppgiften om antalet skjutna älgar per år 
har jag hämtat från http://www.algdata.se/Sv/statistik/
Pages/statistik.aspx gäller jaktåret 2016/17 läst den 10 
oktober 2017. 

I jägarkretsar är det en vanlig tumregel att drygt hälften 
av älgen kasseras och att andra hälften är ätbart kött.  
En intressant text som berör flera aspekter älgen är vil-
tvårdaren Mikael Wikströms skrift, Jaktledarens grund-
kunskaper, Älgens biologi. Boken är utgiven av Finlands 
viltcentral året 2015 och är ett intro till jakt och en 
handbok för jaktledare och skötseln av älgbeståndet. 
Boken beskriver både älgens biologi, beståndsvårdssys-
temet och jaktledning. 

Idag är det dock vanligt, enligt sedvanlig 
jaktlagstradition, att resterna grävs ned 
eller slängs i en container. Denna tradi-
tion har jag själv erfarit genom mångårig 
jakterfarenhet.  Att resterna slängs är, 
anser jag, också en fråga om respekt. Jag 
ser det som både viktigt och angeläget att 
visa på designförslag som är tillverkade 
av restprodukter från älgslakt så att dessa 
kan tas tillvara. Om jägaren skjuter en älg 
bör målet, enligt mig, vara att ta till vara 
på så mycket av älgen som möjligt. Och 
den målsättningen tror jag att många 
jägare delar med mig. Problemet är ett 
påtagligt kunskapstapp som skett sedan 
industrialiseringen och urbaniseringen 
av Sverige. Det finns idag inte ett lika 
påtagligt behov av att ta tillvara på hela 
älgen, eftersom många av oss lever i ett 
överflödssamhälle. Men det finns givetvis 
en mängd rester som är mer eller mindre 
lämpliga att återanvända och ta tillvara 
på.

Definitionen av älgrester i fortsättningen 
av denna rapport är de delar av djuret 
som normalt inte tas till vara för att ätas. 
Jag har också, under projektets gång, 
blivit varse om att jag behövt avgränsa 
mig ytterligare. Under hösten och vintern 
har jag nämligen samlat in rester med 
hjälp av jägare, Jägareförbundet och 
deras kursgård Öster-Malma. Det insam-
lade materialen är ben, hår och hudar 
från älgen. Men det har varit nästintill 
omöjligt att få jägare att ta tillvara på 
inälvor, såsom älgens mage och tarmar, 
vilka vanligtvis lämnas direkt i skogen 
när älgen just skjutits. Material som är 
överskott från slaktbodar är därför en 
mer precis avgränsning i mitt projekt. Och 
jag har därför avgränsat mig till ben, hår 
och hud.

Container innehållandes slaktrester, Öster-Malma
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Jag undersöker alltså i mitt examensar-
bete vad som skulle kunna användas i 
materialväg från en död älg. I mitt arbete 
använder jag rester som idag vanligen 
slängs i slaktbodarna runt om i Sverige. 
Jag har alltså avgränsat mig till ben, hår 
och hud och vill ta reda på om materi-
alen går att använda i serietillverkade 
objekt till hem eller kontorsmiljöer. Som 
designer är min avsikt att på ett kommu-
nikativt sätt realisera och materialisera 
detta, med förhoppningen att föremålen 
uppfattas som estetiskt tilltalande. Mitt 
syfte är också att påverka och uppmärk-
samma möjligheten att ta tillvara på 
mer av restprodukterna från jakten. Jag 
närmar mig detta syfte yrkesmässigt och 
har identifierat ett problem och vill med 
formgivning visa på lösningar och förslag. 
Men jag närmar mig också ämnet ifrån ett 
personligt plan. Jag uppfattar själv svin-
net som något sorgligt och oförsvarbart. 
Enligt mig har slit och släng-mentaliteten 
- som samhället enligt mig lider av – nått 
in i jakt- och slaktkulturen.  Tidigare var 
detta en sfär präglad av ett mer holistiskt 
synsätt. 
I det moderna överflödssamhället tas 
inte materialet hand om som tidigare, det 
finns inte längre ett lika påtagligt behov 
att ta tillvara på hela älgen. 

I  mitt examensprojekt undersöker jag 
möjligheter till produktdesign i detta 
organiska material och försöker materia-
lisera olika restprodukter från älgen i nya 
objekt. Jag vill på så sätt uppmärksamma 
det kunskapstapp som jag anser ha skett 
sedan människan började jaga älg. Jag 
vill med slaktrester utveckla ett material 
som är komposterbart. På så sätt vill jag 
uppmärksamma konsumtionssamhällets 
relation till animaliska material. Läder be-
traktas exempelvis idag som ett exklusivt 
material och används bland annat i möb-
ler och andra inredningsprodukter.* Finns 
det möjlighet att på motsvarande sätt 
utveckla restmaterialet från ben och hår? 
Där har vi alltså mitt övergripande syfte, 
och frågorna jag ställer är följande: 

 • Vad och på vilket sätt kan vi använda 
dessa slaktrester 

 
• Kan jag genom en designprocess öka vil-
jan hos jägare att i större  utsträckning än 
idag ta tillvara på slaktrester från älgen?

• Kan jag skapa objekt som öppnar upp 
för en diskussion som handlar om att ta 
tillvara mer av älgen?

* Idag kan materialet vara exklusivt och 
dyrbart, bland annat beror det på en ökad kostnadsbild 
i produktionsleden, vilket bland annat har resulterat i 
att många garverier lagts ner då produktionen flyttas 
utomlands.   

Tärnsjö Garveri

Syfte

 

I mitt examensarbete vill jag även ta reda 
på hur det kunde gå till förr, i andra kul-
turer och vad som görs i den industriella 
köttindustrin med slaktrester. Detta för 
att hitta möjliga moderna användnings-
områden för resterna ben, hår och hud. 
Att se bakåt är ett sätt att hitta en väg 
framåt. Och erfarenheter från förr kan ge 
upphov till insikter och vägar för framtida 
produktdesign. Genom att experimen-
tera direkt i materialet vill jag upptäcka 
kvaliteter och brister och utgå ifrån dessa 
insikter och materialisera detta i form. I 
mitt examensprojekt har jag experimen-
terat med materialen och formgivit och 
utvecklat metoder för att kunna fram-
ställa produkttyper som kan framställas i 
just ben, hår och hud. Detta för att väcka 
frågor om det är möjligt att ta tillvara på 
mer av den slaktade älgen.  

   För att undersöka detta vidare kontakta-
de jag ett antal intressenter som på olika 
sätt har med älg och älgjakt att göra.  Till-
sammans med Tärnsjö garveri och Jäga-
reförbundet angriper jag dessa frågor från 
två vinklar, jägarna och läderindustrin.*

* Det fanns i mitt övervägande att inklu-
dera fler aspekter, exempelvis möbelindustrier eller 
andra producenter i återförsäljningsleden. Jag valde 
att koncentrera examensarbetet på två vinklar, jägarna 
och läderindustrin för i dessa fält såg jag att det fanns 
möjlighet att påverka.  
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DESIGNPROCESS – FÖRUT-
SÄTTNINGAR, EXPERIMENT 
OCH GESTALTNING

1/ Slaktrester från älgen som möj-
liga material 

Under hösten 2016, när jag började 
formulera detta examensarbete, tog 
jag kontakt med Christina Nilsson-Dag, 
kulturansvarig vid Jägareförbundet.* Jag 
behövde hjälp med att få tag på rester 
från älgar, vilket visade sig vara svårare 
än vad jag från början trodde. Genom min 
kontakt med Christina fick jag tillåtelse 
att hämta slaktrester från Jägareförbun-
dets kursgård, Öster-malma, i närheten av 
Nyköping. Jag inhandlade därför en 320 
liters frysbox, som placerades på Konst-
fack, och sedan hade jag kontinuerlig 
kontakt i tre månader med Pontus, som 
arbetar som slaktare vid Öster-malma. 
Han meddelade om och när det fanns 
tillgång till en skjuten älg, och under den 
perioden fick jag slaktrester från totalt 
fyra älgkalvar. Därefter var min frysbox 
full och tillgången till material tillgodo-
sedd. Under insamlingsperioden insåg jag 
också att de delar som jag skulle fokusera 
på var just de som blev över från slaktbo-
* Christina Nilsson-Dag arbetar med kultur-
frågor på Jägarförbundet, som är den största jägaror-
ganisationen i Sverige och en viktig opinionsbildare i 
jakt- och viltförvaltning. På så sätt såg jag Jägarförbun-
det som en viktig intressent med tanke på examenspro-
jektets syfte.  
  

den och mer precist alltså ben, hår och 
hud. I det närmast följande ska jag återge 
några av de viktigaste insikterna från 
denna process, vilka varit viktiga utgångs-
punkter i min egen formgivning.  

 2/ Hud, älglusflugan, huddefekter 
och förändringar i garverinäring-
en   

Älgens hud är alltså ett viktigt grund-
material i min designprocess och i mina 
examensobjekt. Jag kommer längre fram 
i texten diskutera olika saker som just har 
med huden och gestaltningen att göra. 
Men här ska jag diskutera några viktiga 
saker om älghuden som varit viktiga i mitt 
utforskade. De flesta kan nog relatera 
till läder, skinn och djurhudar på ett 
eller annat sätt. Positivt eller negativt. 
Vår relation till läder skiljer sig otroligt 
mycket från vår relation till exempel ben. 
Åtminstone i västvärlden. Andra platser, 
exempelvis Haiti har helt andra synsätt 
på kvarlevor. Det finns en lång tradition 
att bära läder, skinn och djurhudar nära 
nära kroppen. Ett exmepl på detta är Ötzi, 
den mumifierade ismannen som hittades 
i aplerna för drygt två decennier sedan. 
han levde för 5300 år sedan. en inte allt-
för långslkt tanke är att denna tradition 
pågått till vara dagar. **  

** Se bland annat artikel, Ötzi klädde sig i 
skinn från fem Djurarter, illvet.se/forntiden/forntids-
manniskor/Otsi-kladde-sig-i-skinn-från-fem-djurarter 
läst den 4 mars 2017      

Utanför slaktboden, Öster-Malma.

Som skydd mot klimatet men också som 
skydd mot våldsangrepp. Skinn har också 
använts för att sitta på, som ett hållbart 
och robust material som skyddar mot 
kyla. För att också visa social status har 
fällda djurhudar lagts framför eldstaden 
eller hängts på väggar. Människan har an-
vänt djurhudar till tältdukar och används 
fortfarande som det hos vissa nomadiska 
folkslag.
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Men i mitt examensprojekt är älghudens 
öden under 1980-talet desto med avgö-
rande. Det är därför viktigt att se tillbaka 
mer än tre decennier. Fram till mitten av 
1980-talet togs huden från älg om hand 
på många platser i Sverige. När priset var 
som högst kunde jaktlagen få upp till 400 
kronor per hud, och detta ökade givetvis 
viljan att ta tillvara på hudarna. Garverier 
och huduppköpare lämnade salt åt jaktla-
gen och hudarna hämtades när säsongen 
var över.*

   Bäst på detta tillvaratagande av älghu-
dar var jaktlagen i trakten kring staden 
Malung. I dessa trakter fanns länge en 
stor läderindustri med tillverkning av 
väskor och skinnjackor. Men viljan att ta 
tillvara på hudar minskade, bland annat 
på grund av en parasit, kallad Älglusflu-
ga/Hjortlusfluga. Den spreds i runt om i 
landet. Älglusflugan hittar nämligen ett 
värddjur, biter av sina vingar och bör-
jar äta av älgens hud. Parasiten skadar 
huden och detta gav betydande kon-
sekvenser. Kvar efter garvning blir vita 
områden som av tradition betraktas fula, 
inte minst garverierna som varit vana 
med prima älghudar fram till att älglus-
flugan började spridas och generera hål i 
hudarna. Älglusflugans utbredning gjorde 
att det hölls krismöten i läderbranschen, 
med både veterinärer, huduppköpare och 
* Uppgifterna på denna sida bygger delvis 
på fakta och information lämnat av Thomas Bayerlein, 
Verkställade direktör på Tärnsjö Garveri. Vi samtalde 
i omgångar under projektes gång och han lämnade 
betydelsefulla uppgifter, både kring materialkunskap, 
historia och garverinäringens historia och älgskinnets 
användning i garverinäringen.      

garverier. Flugans sätt att orsaka mär-
ken, vita områden och hål i hudarna blev 
snabbt en katastrof för hud, och garve-
ribranschen. Hudar från älgar söder om 
Dalälven har sedan dess ansetts obrukba-
ra. Norr om Dalälven dör flugan tidigare 
under säsongen, på grund av kyla. Trots 
att älghudar norr om Dalälven fortfa-
rande var likvärdiga med hudarna innan 
älgflugans utbredning slutande många 
garverier helt med älghudar eller fick det 
stora flertalet av garverier såg sig tvinga-
de att lägga ner sin verksamhet. Det blev 
för stora kostnader med hudar som efter 
garvningen visade sig ha spår av älglus-
flugans angrepp.

   Men viss garvning sker trots allt fortfa-
rande, men i relativt liten skala. Fram-
förallt garvar Kokkolan-Nahka i Finland 
uteslutande älghudar från Sverige, Norge 
och Finland. Kokkolan-Nakhas lösning på 
parasitbetten är att ytbehandla lädret. 
Jag tolkar denna ytbehandlingsmetod 
som att garverierna i princip målar hu-
dytor med synliga angrepp från älglusflu-
gan.Ytterligare problem i tillvaratagandet 
av älghudar är den alltmer bristfälliga 
kunskapen vid flåningen, det vill säga 
momentet när huden dras av älgkrop-
pen. Om jägaren inte är uppmärksam 
kan det bli hål i huden, bland annat efter 
knivar och andra redskap som används 
under slaktprocessen. Bitmärken från 
jakthundar kan också bidra till skador på 
hudarna, vilka vanligen uppkommer efter 
älgens död när hunden belönar sig själv 
med att ruska om den just skjutna älgen.** 
 

** Thomas Bayerlein nämnde i denna pro-
blematik med skador och bitmärken att hudarna är 
användbara men att defekterna är nackdelar mest på ett 
estetiskt plan. 

Älglusfluga

Hängande vilt, kylrum Öster-Malma
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3/ Experiment med älghud

I mitt arbete lämnade jag fyra hudar från 
älgkalv för beredning hos Tärnsjö Garve-
ri.* Kalvens hud är mindre i storlek men 
hade hudarna varit från vuxna älgar hade 
fyra stycken hudar räckt till fyra läder och 
fyra pergament, varje hud delas på tjock-
leken, vilket kallas för spaltning. På grund 
av kalvarnas hudtjocklek, vilken är tunna-
re, kan huden bara beredas till antingen 
läder eller pergament. Här ställdes jag 
inför ett val och ett viktigt övervägande i 
min process. Jag valde att enbart garva 
två stycken hudar till läder och två blev 
pergament.

   Ett enkelt sätt att beskriva pergament är 
att jämföra det med ett trumskinn. Perga-
ment är hårt och starkt som ett tuggben 
för hundar, vilket faktiskt är samma mate-
rial. Lagt i blöt sväller det och liknar läder 
i textur och känsla. Förutom pergamentet 
från älgkalv, fick jag från Tärnsjö garveri 
en pergamenthud av ko för att testa och 
experimentera med. För att testa detta 
material och med vetskapen att perga-
ment förr användes som fönster ritade 
jag ett enklare skåp med sidor, hylla och 
dörrar med uppspänt pergament runt 
en ställning av furu rundstav, Syftet med 
detta experiment var att med skåpet lära 
känna materialet och påvisa dess för-
mågor att ta tillvara på ljus. Tanken var 
att den uppspända huden, pergamentet, 
skulle ha transparenta egenskaper och 
att skåpets innehåll skulle synas som en 
diffus version på skåpets framsida. 

* I denna beredningsprocess av hudarna, 
vilket genomfördes av Tärnsjö Garveri, var jag i kontakt 
med produktionschef Åke Lindström, som gav mig 
en introduktion till infärgningsprocessen och andra 
materialspecifika aspekter och egenskaper vid garvning.      

För att genomföra detta i praktiken an-
vände jag 

våtutrymmen vid Konstfack. Där ställde 
jag en låda av akrylplast som jag fyllde 
med vatten, i vilken jag placerade rullen 
med ko-pergament. Dagen efter svepte 
jag ställningen i furu med sidor, topp och 
botten. Eftersom skåpet inte var anpassat 
efter hudens storlek fick jag skarva huden 
på två ställen. Pergamentet visade sig 
också mycket svårt att sy i för hand. Varje 
hål var jag tvungen att först göra med en 
syl för att sedan dra igenom nål och tråd 
med hjälp av tång.

   Skåpets dörrar, även de i pergament, 
syftade till att experimentera och testa 
formbarhet i pergamentet. Jag ville att 
dörrarna skulle bilda fasta gångjärn som 
skulle omfamna ställningen på skåpet. 
För att lyckas med detta byggde jag 
diverse jiggar där huden fick torka. För att 
försöka få den att behålla formen under 
torkning. Gångjärnskonstruktionen blev 
lyckad men utmaningen var att få huden 
att hålla sig plan och inte skeva ur. En 
makaber referens fick jag av tillförordnad 
VD för Tärnsjö Garveri Thomas Bayerlein, 
som påtalade att en gammal tortyrmetod 
bestod i att en blöt remsa pergament 
knöts runt en fånges hals. När pergamen-
tet sedan långsamt stelnade ströps såle-
des offret långsamt.Vad som hände med 
skåpet var en liknande krympprocess. 
Pergamentet som jag placerat runt ställ-
ningen i furu krympte sakta och till slut 
knäcktes det övre staget av ställningen.

Råhud, Tärnsjö Garveri

Pergament i solljus.
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Pergament liggandes i blöt.

Mönster uppritat på pergament.

Vissa av hudarna utvecklade stark doft efter en tid i vattenbad.
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 Med denna erfarenhet av materialets 
egenskaper började jag fundera på al-
ternativ och den eventuella möjligheten 
att forma pergamentet mot någonting. 
Jag tänkte på stoppning hos exempel-
vis gosedjur eller kuddar. Eller något 
material som var stabilt nog att stå 
emot pergamentets krympnings men 
som också enkelt skulle kunna tas ut 
ur formen enkelt, exempelvis sand. Jag 
experimenterade med en blöt pergament 
och försökte blåsa med munnen för att 
försöka avgöra dess täthet.* Den kändes 
tät, och tanken kom att försöka kunna 
utnyttja pergamentets textila egenskaper. 
Det vill säga att sy en önskad form medan 
pergamentet var blött, för att sedan blåsa 
upp den sydda formen med hjälp av en 
pump eller kompressor. Jag använde en 
bit pergament och sydde en form och 
testade genom att blåsa upp formen med 
tryckluft. Formen fylldes med luft och 
pergamentet torkade på en timme. Jäm-
fört med tidigare försök var detta ett mer 
lyckosamt experiment. Pergamentet höll 
formen, förblev slät och fin och skevade 
inte ur vid torkningen under tryck. Efter-
som detta test fungerade bra, fortsatte 
jag med formgivning utifrån en sådan idé. 
Jag ritade en stol, vars former byggde på 
tuber. Tanken var att den färdiga stolen 

* En viktig designreferens till detta sätt att 
gestalta är Jeff Koons ”Balloon Dog” men en mer direkt 
designhistorisk referens är den kända stolen ”Blow 
inflatable armchair” utvecklad 1972 av PauloLomazzi, 
Donato D`Urbino och Jonathan De Pas, se Chalotte 
Fiell, Peter Fiell, 1000 Chairs sid. 473 (2013)              

skulle ge intrycket av att just ha blivit 
uppblåst. Skissen gjordes digitalt och jag 
tog ut alla bitar i CAD och gjorde mallar i 
trä som jag därefter överförde på perga-
mentet. Vad jag lärt mig sedan dess

är att överföringen bör ske när materi-
alet är torrt. När det är blött krymper 
det vid torkning och delarna blir mindre 
än önskat. För att överdriva uttryck att 
stolen just blivit uppblåst, placerade jag 
i stolens rygg, en ventil för maskiner som 
drivs av tryckluft. Syftet med ventilen 
var dels att förstärka kommunikationen 
i objektet, men ventilen har en praktisk 
funktion då den kopplar ihop stolen med 
luften. Stolen och resten av objekten går 
alltså att lägga i blöt. Den kollapsar då 
och förlorar sina former men kan blå-
sas upp igen. Därefter experimenterade 
jag med ett sideboard/pall. Jag ritade 
former som var inspirerade av kolonner, 
ett uttryck för styrka, men med samma 
grundkonstruktion som stolens tuber. 
För att lyckas med detta sydde jag ihop 
två bitar pergament av samma storlek. 
Därefter sydde jag kanaler med ett jämt 
mellanrum och som sedan sammanfo-
gades till ett stort rör. Ventilen sattes på 
plats och jag sydde igen konstruktionen 
för att den skulle bli tät.  Därefter fylldes 
den med luft och jag blåste upp den tills 
den var helt torr. Ändarna kapades för att 
skapa öppna hål upp och nertill. Styrkan 
testades och en klasskamrat ställde sig 
på den, och tyngden var inga problem för 
den uppblåsta konstruktionen.

Stol & bord, uppblåst pergament.



11Alces AlcesVictor Alge

För att överdriva uttryck att stolen just 
blivit uppblåst, placerade jag i stolens 
rygg, en ventil för maskiner som drivs av 
tryckluft. Syftet med ventilen var dels att 
förstärka kommunikationen i objektet, 
men ventilen har en praktisk funktion 
då den kopplar ihop stolen med luften. 
Stolen och resten av objekten går alltså 
att lägga i blöt. Den kollapsar då och 
förlorar sina former men kan blåsas upp 
igen. Därefter experimenterade jag med 
ett sideboard/pall. Jag ritade former som 
var inspirerade av kolonner, ett uttryck 
för styrka, men med samma grundkon-
struktion som stolens tuber. För att lyckas 
med detta sydde jag ihop två bitar perga-
ment av samma storlek. Därefter sydde 
jag kanaler med ett jämt mellanrum och 
som sedan sammanfogades till ett stort 
rör. Ventilen sattes på plats och jag sydde 
igen konstruktionen för att den skulle bli 
tät.  Därefter fylldes den med luft och jag 
blåste upp den upp tills den var helt torr. 
Ändarna kapades för att skapa öppna hål 
upp och nertill. Styrkan testades och en 
klasskamrat ställde sig på den, och tyng-
den var inga problem för den uppblåsta 
konstruktionen.

Genom att ta med mig mina upptäckter 
från de tidigare testerna började jag skis-
sa på en mer produktionsvänlig möbel, 
jag ville addera ännu ett moment. Yttre 
kraft. Att formen som blåstes upp skulle 
påverkas av formen den blåstes upp mot 
och i. Jag formgav en stol i lounge modell 
som traditionellt kan ses i klädda i läder 
samt med någon form av stoppning. Min 
stol skulle dock vara uppblåst pergament, 
med en stabil stålram som höll den på 
plats, under momentet den blåstes upp 
samt senare och enbart luft som stopp-
ning.

Stol, stålram
 och uppblåst pergam

ent.

Detalj, tryckluftsventil.
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4/ Läderspån som möjligt materi-
al i produktdesign

Under mitt besök vid Tärnsjö garveri iakt-
tog jag flera containrar med ett träspåns-
liknande material, vilket visade sig vara 
rester från framställningen av läderhu-
dar.* Detta spill kallar jag för läderspån. I 
dagsläget gör Tärnsjö biogas av läderspå-
net. Eftersom jag gått in i detta projekt 
med en framtidstro att det kommer att 
garvas älghudar, ja då skulle läderspån 
bli över även i förädlingsprocesser av 
älghudar.  Jag fick med mig några kassar 
läderspån och i Konstfacks verkstäder 
provade att blanda ut läderspånet med 
mitt lim. Resultatet blev ett hårt, brunt 
material som vid slipning kunde antas 
vara läder. Jag fick problem när jag skulle 
gjuta läderspånet. För att kunna få fram 
en homogen massa var jag tvungen att ha 
mycket hög procent spån kontra lim, vil-
ket gjorde massan svår att hälla i formar.

   

* Restprodukten introducerades för mig av 
Thomas Bayerlein under en rundvandring på Tärnsjö 
Garveri. Läderspånet är avhyvlade läderskorv och andra 
mindre delar som går att använda, Se bild på detta 
uppslag.      

Under handledning med Martin Avila fick 
jag se en intressant filmsekvens. ** Filmen 
visar en stor 3d-printer som skriver ut en 
tråd med en typ av lim. Mellan varje lager 
av tråd fylldes utskriftsytan med sten-
kross. Därefter tråd, sten och tråd igen. 
Successivt byggdes väggar kring utskrifts-
ytan för att inte stenkrosset ska falla ut. 
När det var klart stod två män och petade 
på en gigantisk stenhög så allt stenkross 
som inte fastnat med hjälp av tråden föll 
bort. Kvar stod en 3d-printad skulptur, 
bortemot 10 meter hög. Med detta som 
utgångspunkt experimenterade jag med 
samma teknik, men där jag själv var skri-
vare och hade en petflaska som vägg och 
läderspån som stenkross. Som filament, 
det vill säga den tunna trådstrukturen, 
använde jag benlim. Jag ringlade alltså 
ut benlim, täckte sedan med läderspån, 
ringlade återigen ett lager benlim för att 
sedan återgå till läderspånet. Viktigt var 
att täcka hela ytan med läderspån så de-
larna som jag ville bygga fick stöd under 
processen.

** Filmen finns i länken med titeln Rock 
Printing https://vimeo.com/141097712. Ínstallationen 
visades på Chicago Arkitekturbiennalen 2015, en av 
verkets upphovsmän är arkitekt Fabio Gramazio, verk-
sam i Zurich, Schweiz, sågs den 20:e februari 2017.       

Läderspån i container hos Tärnsjö Garveri
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 Efter experimentet med PET flaskan gick 
jag vidare och upp i skala. Jag tog ett rör 
i papp som gjutmall med en glasskiva i 
botten. Jag jobbade intuitivt med läder-
spån och lim och byggde mig sakta uppåt. 
Processen var tidsödande där varje lager 
lim och läder bara bygger någon millime-
ter åt gången. När limmet väl tog slut var 
jag halvvägs upp i gjutröret. Då tog jag tre 
stycken bitar rundstav och tryckte ner i 
massan.

   Experimentet upplevde jag som lyckat. 
Arbetsmetoden resulterade i en pall där 
jag styrt formen utan att bestämma allt. 
Hur limmet och spånet möttes under pro-
cessen var en betydande del av gestalt-
ningen. Jag modererade formgivning, 
men kontrollerade inte hela processen i 
detalj. Resultatet blev ett djurlikt orga-
niskt uttryck och metoden var intres-
sant. Så jag bestämde mig för gå upp i 
skala ytterligare och göra en stol. För att 
åstadkomma detta byggde jag en form i 
akrylplast. Formen blev en liggande stol i 
profil. Syftet var att lättare kunna se i och 
beskåda processen när lim och spån möt-
tes, vilket inte gick i det tidigare testet.

På formen målade jag en ungefärlig form, 
vilken jag skulle förhålla mig till. I det 
tidigare testet hade mycket av läderspå-
net hamnat i formen som stödmaterial. 
Målet vara att försöka minska detta i det 
nya testet, bland annat eftersom en be-
gränsad mängd spån. Därför byggde jag 
formen relativt smal.

Pall, öppnandet av formen.

Form av akrylplast,byggd för stolsutskrift.
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  I de tidigare testerna hade jag använt en 
relativt liten kastrull, så jag blev tvungen 
att svetsa ihop en större för denna enor-
ma utskrift. 10 kilo lim och flera påsar 
läderspån senare var materialet slut 
och stolen således färdig. Jag fick under 
processen rationalisera och ändra den 
ursprungliga formen som var målad på 
utsidan eftersom materialet annars inte 
skulle räcka. 
 

Stol, analog 3-d utskrift, läderspån och hudlim
.

Liten kastrull modifierad till stor.
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5/Älgben,benlim och garn

Benen från älg blir, efter att ha kokats, 
väldigt starka och hållbara. Älgben har 
därför använts i Sverige som handtag till 
verktyg och bestick eller till slitdelar på 
hästselar. Älgben har sannolikt brukats 
som skärverktyg i flera många hundra år.* 
Bild på det.eller illustration. Ex tidstypisk 
dalakniv från 1780 tal. Jag fastnade dock 
tidigt för benlim. Ben och hud går att 
koka och det är då möjligt att framställa 
lim. Limmet har många användningsom-
råden och limmet används fortfarande 
av exempelvis möbelkonservatorer och 
byggnadsvårdare. En stor fördel med ben 
och hudlim kontra exempelvis vanligt 
vitlim är att det inte innehåller kemika-
lier. Bengt Ottosson vid Ottossons Färg 
informerade mig att han hade kunskap 
om  experimenterat med just benlim från 
älg.** Resultatet var lyckat, limmet från 
älgen hade bland annat varit extra starkt. 
Han berättade dessutom en annan intres-
sant detalj, att limmet brukade användas 
* Ett ex är den samiska traditionen att göra redskap och 
knivar och renhorn, se Kurt Kihlberg, Lappkniven, sam-
larens senaste statussymbol,  i Tidskriften Knivmakaren 
sid 5 nr. 1: 1994.      

 
** Färgindustrin blandar hudlim med färgpigment och 
hudlim är på så sätt en traditionell ingrediens i färg, 
idag främst i konsererveringsbranschen, där limfärg är 
ett traditionellt begrepp för denna blandning. Ottossons 
färgmakeri är en välkänd leveratör av linoljefärg och 
återförsäljare av hudlim som är en produkt för antikva-
rier.        

för att etsa/frosta glas. Jag experimente-
rade men blev varse om att det inte ver-
kade fungera på modernt glas. Jag tänkte 
därför att benlim borde vara starkt nog 
för att vara den bindande komponenten 
i någon typ av bioplast. Skulle jag kunna 
koka benlim och röra i benmjöl/kross och 
andra animaliska delar för att skapa ett 
material, hårt som ben?

   Då jag hade begränsat med material 
kvar i frysboxen började jag med att köpa 
benlim från en färghandel. Benlimmet 
levererades som små hårda bärnstens-
färgade pärlor. För att få dessa pärlor att 
bli lim måste de först läggas i blöt, sedan 
kokas i vattenbad tills pärlorna smälter. 
Limmet går att spädas med varierad 
mängd vatten för att få önskad tjocklek. 
Med limmet började jag göra diverse 
enklare tester för att lära känna limmets 
egenskaper och möjligheter. Bland annat 
valde jag att blanda limmet med benmjöl, 
läderspån, hår, garn, pigment. Snabbt 
insåg jag att limmet blev hårt som plast, 
att det krymper och lätt spricker vid 
torkning. Jag funderade på olika applika-
tionsformer av detta lim och intresserade 
mig bland annat för kedjekurvor, vilket är 
en ingenjörsmetod för att ta fram natur-
liga kurvor för valv. Metoden innebär att 
en tråd hängs upp mellan två punkter. 
Tråden hänger fritt och skapar en perfekt 
bärande kurva vilken i teorin fördelar 
kraften.***

*** Börge Algers, Lars Forsby och Wilhelm Tell,  
Handbok för hus-, väg, och vattenbyggnad, Allmänna 
grunder, 1A, kap. 131:263 Tillämpningar , s 215 (1971, 

3e upplaga)    

Tre experiment, tre pallar. fr.V  Garn & hudlim. Läder & hudlim. Hudlim,benmjöl&läderspån.
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 Tillvägagångssättet inspirerade mig och 
jag försökte hänga trådar av ullgarn på 
samma sätt det vill säga att jag hängde 
tråd mellan två punkter och hällde lim 
nedför garnet. Tanken med ullgarnet var 
att jag parallellt funderade på använd-
ningsområden för älgens hår, och kom 
därför in på att göra garn av det. Men 
istället för att hälla längs garnet doppade 
jag istället garnet i limmet för att därefter 
hänga upp det. Metoden fungerade, men 
processen innebar mycket kladd. 

Experimentet visade dock tydligt att 
limmet hade svagheter. Det var bräck-
ligt på grund av dess brist på elasticitet. 
Jag ville gå vidare och undersöka denna 
metod ytterligare och kontaktade KTH för 
att inhämta kunskap från en kemist. Jag 
träffade Ramiro Rojas, doktorand i Kemi 
vid KTH, och jag blev insatt i att glycerol 
skulle fungera som mjukgörare tillsam-
mans med limmet.* Ramiro undersökte 
limmet i sina starka mikroskop på KTH 
och han informerade mig att limmet jag 
köpt inte var benlim utan hudlim.

* Kemist Ramiro Rojas samtalade med mig 
i omgångar tidigt i projektet, med återkoppling på 
följdfrågor. jag visade mina produkter och vi samtalade 
hur projektet/objekten skulle kunna vidareutvecklas ur 
en kemists perspektiv. Rojas besökte Konstfack den 2a 
mars och vägledde mig i materialblandningar.   

H
udlim

 genom
 m

ikroskop.
Älgskinn under processen att bli rakat.
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6/ Älghår, älggarn och älg-
plast 

Älgens hår är kraftigt och ihåligt och 
därför är älgens hår väldigt bräckligt. 
Älgfällar har historiskt tagits till vara, men 
precis som renfällen så fungerar de bättre 
utomhus eftersom fällen lätt tappar hår 
när de används inomhus. I modern tid 
är det största användningsområdet av 
älghår inom flugfiske. Flugor kan bindas 
av älg- och hjorthår och på grund av ihå-
ligheten har både hjortens och älgens hår 
en utmärkt flytförmåga.*

Innan jag lämnade över de fyra hudarna 
till Tärnsjö för bearbetning använde jag 
en skäggtrimmer för att raka av hår från 
de mest långhåriga delarna av älghuden. 
Jag visste ännu inte vad håret skulle 
användas till, men jag insåg att jag håret 
skulle tas tillvara på innan huden hamna-
de i Tärnsjös garveriprocess. Jag lyckades 
trimma av en stor mängd älghår, mer en 
15 liter. En fråga som jag ställde var varför 
det inte finns älggarn? Jag har nämligen 
hittat väldigt lite information om älghå-
rets användning i historisk tid. 

* Flugor inom flugfisket innehåller olika fjädrar, olika 
typer av textiler och hår. För traditionen att använda 
älg- och hjorthår i flugorna, se Niklas Dahlin, Humpy, 
www.flugfiskeinorden.se/humpy/ läst den 21 oktober 
2014. ”Humpy” är en variant på fluga med älg-
hår.      

Och jag undrade varför det inte finns 
älggarn?  Jag drog slutsatsen att om det 
hade varit gynnsamt att spinna älgens hår 
och om älgens hår historiskt hade betrak-
tas som en värdefull och användbar re-
surs, ja då hade det funnits mer fakta och 
exempel på detta. Men fakta om älggarn 
har jag inte hittat. Jag utgick därför från 
ett antagande att det kanske inte gick att 
spinna älggarn med traditionell och gam-
mal teknik. Min förhoppning var att det 
kanske ändå  går att spinna garn med mo-
derna metoder och maskiner. Tyvärr var 
detta svårare än jag trodde och jag blev 
varse svårigheterna med att spinna garn 
av älghår med moderna maskiner.  Men 
till slut lyckades jag ändå. Efter diverse 
tester på Textilhögskolan i Borås lycka-
des jag spinna en tråd med 18 procent 
älghår och 82 procent bomull. Förutom 
garnet, lyckades jag göra kardflor med 
50 procent ull 50 procent älghår. Kardflor 
är ett material som är förstadiet till garn, 
vilket blev det mest intressanta resultatet 
i denna del av mitt utforskande.

Kardflor, 50/50 älghår och fårull.
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Experiment med hudlim

Kardningsmaskin, Borås Textilhögskola

Gjuten stolsits, hudlim&älghår
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Jag har försökt göra garn och kedjekurvor 
med naturen som inspiration och format 
valv genom att hänga garn mellan två 
punkter för att skapa en kurva. Metoden 
gick ut på att först doppa garnet i benlim 
och “förstena” garnet i en bågform. Tan-
ken var att tillräckligt många bågar kunde 
bygga upp en stark men lätt konstruktion 
med en blandning av älggarn och benlim. 
Garnet skulle således bilda ett skelett av 
armering och benlimmet bli det köttsliga. 
Jag ville därmed byta plats på anatomin. 
En given designreferens i detta arbete var 
glasfiberstolar, bland annat Charles och 
Ray Eames berömda stolar från 1950-talet 
i plexiglas och glasfiber.*

Jag har använt älghåret som en fiberar-
mering, som tillsammans med benlim-
met, syftade till att skapa styrka i mindre 
konstruktioner. Utifrån dessa enkla tester 
och med resultatet ifrån besöket vid 
textilhögskolan, formgav jag en stol med 
enkel konstruktion för att framhäva mitt 
framställda material. Jag ville alltså göra 
en stol där stommen var i trä och ryggen 
och sitsen i älgplast. 

* Paret Eames utvecklade sina glasfiberstolar i sam-
marbete med Zenith plastics 1948. Modellen och 
produktionen övertogs av Hermer Miller, men de tidiga 
stolarna från Zenith plastic har mest glasfiberstruktur, 
se Chalotte Fiell, Peter Fiell, 1000 Chairs, sid. 275-277 
(2013). 

Jag ville betraktaren skulle se en lätt-
läst stol, som vid närmare inspektion av 
materialet i sitsen och ryggen skulle gene-
rera frågor. Betraktaren skulle ifrågasätta 
vår relation och närhet till animaliska 
produkter. Att vi människor skapat en 
rangordning, en hierarki bland djuren, är 
välkänt. Den konstruerade hierarkin   är 
givetvis emotionell och inte rationell. 
Förställningar om söthet, intelligens, väl-
smakande kött, styrka och rangordning 
i näringskedjan kan skapa platser i en 
sådan rangordning.  Jag vill med denna 
stol diskutera rangordningen i relation 
till kroppsnära produkter och material. 
Därför var det av vikt att stolen inte såg 
”konstig” ut, utan att den gestaltnings-
mässigt var inom ramarna för en sittmö-
bel, att den upplevdes som produktions-
vänlig och som en trolig och möjlig stol 
för en betraktare.

Stol, Sits och rygg i gjutet hudlim
 arm

ering av älghår. 
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DESIGNFÖRSLAG-RESULTAT OCH 
REFLEKTION 
 
Utgångspunkten i den här uppsatsen och 
examensarbetet har kommit att vara :

 • Vad och på vilket sätt kan jag använda 
dessa slaktrester i ett design/gestalt-
ningsarbete?

• Kan jag genom en designprocess öka vil-
jan hos jägare att i större  utsträckning än 
idag ta tillvara på slaktrester från älgen?

• Kan jag skapa objekt som öppnar upp 
för en diskussion som handlar om att ta 
tillvara mer av älgen?  
 
Har jag med mina objekt ökat viljan att 
ta tillvara på rester återstår att se, jag 
tror personligen att jägare inte tidigare 
reflekterat över faktumet att nästan halva 
djuret slängs. Alla jägare jag pratat med 
under denna period låter lätt skamsna 
när de berättat vad deras jaktlag gör med 
hudarna. Jag tror därför att det ändå 
finns en viss vetskap om problematiken. 
Därför tror jag att mitt projekt kan få 
många att inse det faktiska spillet vid 
jakt. Och vid reflektion brukar handling 
uppstå. Jag skulle älska om lokala initia-
tiv startade runt om i landet. Att, om inte 
stå och koka benlim åtminstone ta tillvara 
på huden.  
Jag vill hävda att det mesta från en älg 
går att använda, kanske inte till just 
möbler men inom andra områden och 
industrier. 
Speciellt den delen av mitt projekt som 
tar upp hud och benlim skulle kunna vara 
intressant för exempelvis producenter 

av biokompositer. Jag har bara rört på 
ytan när det kommer till limmens olika 
fördelar och nackdelar och jag är över-
tygad om att det skulle kunna göras en 
komposit som bygger på hud/benlim med 
lite djupare kemikunskaper.

Jag har i projektet medvetet valt att inte 
göra objekt med läder i den form vi är 
vana vid med anledning att det i mina 
ögon han uppfattats för välkänt. 

Läder är den form av tillvaratagande de 
flesta är vana vid. Jag har velat under-
söka andra möjligheter. Också för att 
ifrågasätta de normer jag menar finns i 
synen på vilka delar av ett dött djur vi ac-
cepterar som plagg eller objekt.  I produk-
terna eller objekten jag valt att göra har 
utgått ifrån perspektivet av en betraktare, 
inte en köpare. Att sedan objekten blivit 
möbler är medvetna val för att göra de 
mer trovärdiga och lättlästa hos en publik 
som jag vill nå. Accepterar betraktaren att 
det går att sitta på en nedmald älg så har 
jag lyckats. 
Jag har dock i efterhand insett att mitt 
formspråk i kombination med dessa 
material också såklart påverkar betrak-
tarens acceptans av materialen. Jag har 
dragit gestaltningen åt ett köttsligt och 
i vissas ögon ej smakfullt håll. Men det 
finns ett värde i provokationen också, 
att få människor att reagera med avsky 
är också positivt i fråga om att väcka och 
skapa diskution. Detta blev väldigt tydligt 
när de uppblåsta objekten ställdes ut 
på Formex-mässan där förbipasserande 
intuitivt uttryckte sig  mycket starkt kring 
objekten. I den kontexten som Formex 
gav, var objekten lite av en ”nagel i ögat” 
som produkt jämfört med när de ställdes 
ut på Konstfack.

Arm
atur , uppblåst pergam

ent i ram
 av stål.
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