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Abstract 
 
My field is Korpus and in this project I am investigating what role that plays for me as 

an artist connected to craft. To really get close to, and understand Korpus I have 

deconstructed it to find clues to why the silversmithing field looks like it does and 

how we got here. I believe Korpus has not yet come out of the closet for what it really 

can be. That it carries a great heritage of traditions and preconceptions that it would 

do well to shake off a little bit of. Can Korpus as an art field really survive in Sweden, 

where the Church has no power and silverware is no longer a need to demonstrate 

ones economic prosperity at an important dinner party? To help myself get closer to 

these objects I have given my own definition of Korpus. When doing that I choose to 

look beyond material, history and form. My main interest is instead the fact that we 

use these objects in our everyday life, and the way that forms and affects us. A 

Korpus is an object with a strong connection to the human body and helps us to put 

other living matter within control in different ways. It has often a function but it is not 

the function itself that makes the object Korpus. My definition of Korpus applies for 

use on biological material, and to some extent, dead things that have been alive. To 

judge if something is Korpus, I look at how people interpret, understand or 

intentionally use an object on biological material. According to my definition Korpus 

occur in the moment of use. I state that craft as a field is uniquely connected to the 

everyday, as it can be both functional objects as well as installations just illuminating 

that fact. I want to liberate Korpus from its sideboard like jail and let it be what it 

really is - a tool for communicating with other humans in our daily lives. I am not a 

silversmith and my work is not material specific – can I then still connect myself to 

the craft field and be taken serious? The result of my questions is yes. Korpus belongs 

to a class (the upper class), it is bound to a material (silver), has a small group of 

practitioners and few people that even know what it means. But this is only true if I as 

an artist choose to find myself within these boundaries.  
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Introduktion 

Bakgrund 

I det här arbetet undersöker jag betydelsen av korpus och vardagliga föremål med 

dess kontext som en plattform där människor kan mötas i en gemensam verklighet. 

Jag hävdar att alla människor lever i sin egen tolkning av världen och att våra egna 

verkligheter är i ständig förändring. Om vi inte hade nycklar och bryggor över till 

överenskomna och inlärda plattformar där vi kan möta andra människor, skulle vi 

kanske leva våra liv i total avskildhet. Dessa plattformar är människans kultur, 

religion och historia och nycklarna till dessa är våra språk – och i förlängningen våra 

ting. Jag vill belysa hur vardagliga föremål fungerar som ett språk som vi kan 

kommunicera med andra människor med, avsiktligt eller ej. Jag kommer avgränsa 

mig till att titta på vardagsföremål ur ett samtida, västerländskt perspektiv.  

 

Frågeställning 

Mitt fält är korpus och jag har för avsikt att undersöka hur personer både i och utanför 

fältet ser på korpus som fenomen. Har korpus en klass? Vem tycker och anser något 

om korpus? Vilka är personerna som utövar korpus? Vem köper och använder korpus 

(om det används)? Vilken roll spelar materialet och varför? Hur många vet 

överhuvudtaget att något som kallas korpus existerar? Jag anser att korpus ännu inte 

har kommit ut ur garderoben och blivit vad det egentligen kan vara. Fältet bär på ett 

stort arv av traditioner och förutfattade meningar, som det skulle må bra av att skaka 

av sig lite av. Kan korpus som fält och konstart verkligen överleva i ett Sverige där 

kyrkan inte längre har någon makt och silverföremål inte är ett måste för att visa på 

sitt ekonomiska välstånd vid en middagsbjudning i hemmet? Att korpus 

huvudsakligen förknippas med kyrkan och en överlägsen högreståndsklass är 

visserligen en historisk sanning – men måste det gälla som regel även i vår samtid?
1
  

Jag vill släppa ut korpus ur dess sideboardliknande fängelse och låta det vara vad dess 

syfte egentligen är - ett verktyg i vårt möte med andra människor i vår vardag. För att 

                                                        
1 Litu´rgiska föremål; kärl som används i den kristna gudstjänsten, främst vid nattvardsfirande. I den 

medeltida västkyrkan räknades till de heliga kärlen särskilt de som kom i direkt beröring med de 

invigda nattvardselementen: kalk och paten, pyxis och ciborium samt monstrans. De var utförda av 

äkta material (guld eller silver; i enklare fall av t.ex. koppar, men då med förgylld insida). 

http://www.ne.se/lang/liturgiska-föremål, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-02-17. 
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få en tydligare bild av hur de verksamma inom fältet ser på sig själva och 

konsthantverket har jag intervjuat tre personer som får representera var sin hörnsten 

inom korpusvärlden: En gallerist, en klassiskt skolad silver- och guldsmed samt en 

nyutexaminerad korpuskonstnär från Konstfack. 

 

Definitioner av korpus 

Om man slår upp ordet korpus i Nationalencyklopedin får man följande förklaring: 

Corpus, co´rpus (latin, 'kropp', 'substans', 'helhet', 'samling'), korpus, inom 

konsthantverket benämning på dels en kärlkropp i sig (i motsats till anbringade delar 

som hänkel och pip), dels ett i silver eller guld upparbetat större föremål som bägare, 

kanna, skål, ljusstake och tallrik (i motsats till smycken och matbestick).
2
 Det som jag 

anser är intressant med konsthantverk är dock dess naturliga närvaro i en vardag – 

vilken jag inte kan hitta i den här definitionen. Konsthantverk kan både existera som 

fullt fungerande verktyg för oss människor i vårt dagliga liv (som t.ex. en smidd sked 

eller en drejad kopp) men också som rena konstprojekt där detta enbart kommenteras 

genom att man kanske använder sig av eller visar på metoder, tekniker eller en 

historia kopplad till konsthantverket. För att göra korpus mer relevant för mig själv 

och få en tydlig ingång i mitt projekt har jag därför definierat korpus utifrån min egen 

bild av vad korpus är. Jag vill med detta tydligt koppla korpus till en vardag. 

 

Ett korpus är ett föremål med en stark koppling till den mänskliga kroppen och hjälper 

oss att sätta annan levande materia inom vår kontroll på olika sätt. Det har ofta en 

funktion men det är inte funktionen i sig som gör föremålet till korpus. 

Storleksmässigt måste ett föremål starkt relatera till en människokropp för att vara 

korpus. Är det för stort och utom vår kontroll uppfyller det inte kraven på stark 

relation till människokroppen, då ett korpusföremål används för en uppgift som vi 

rent teoretiskt skulle kunna utföra med våra egna kroppar, men då förstås inte med 

samma precision eller resultat som ett korpus ger. Min definition av korpus gäller för 

tillämpningen av objektet på biologisk materia – delvis levande ting eller i viss 

utsträckning ting som varit levande. För att avgöra om något är ett korpus ser jag till 

hur människan tolkar, förstår eller avsiktligt använder ett objekt på biologisk materia. 

Exempelvis anser jag att en hamsterbur är korpus, då dess avsikt är att hålla ett 

                                                        
2 Corpus. http://www.ne.se/lang/corpus/147435, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-02-25. 
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levande ting. Människan skulle rent teoretiskt kunna hålla hamstern i sina bara 

händer, men då detta låser våra händer till enbart denna syssla väljer vi istället att 

placera hamstern i en bur. Våra händer blir fria, men vi håller djuret på en 

kontrollerad plats. Av samma anledning är till exempel degbunkar och blomkrukor 

korpus. Så länge jag tolkar ett föremål som något som starkt förknippas med kontroll 

av levande materia, men som kanske används för att hålla något av oorganisk materia, 

uppfyller föremålet ändå kriterierna för att vara korpus. En skruvmejsel är dock inte 

ett korpus om man bara ser till tolkning och förståelse av den, då mejselns form är 

avsedd för att skruva i en skruv, vilken inte är levande materia. Om jag däremot 

avsiktligt skulle använda en skruvmejsel på en levande materia skulle den i 

användandet och för den stunden bli korpus. Det är alltså enligt mig i användandet 

som korpus uppstår. 

 

Relevans för fältet 

Korpus är en konstart inom begreppet konsthantverk. Jag har själv ansett det vara av 

litet intresse, innan jag insåg att korpus inte alls enbart behöver handla om material 

och form, utan kan beröra något djupare, som själva nycklarna till det som gör oss till 

människor. Det är med användandet som ledord jag vill ta mig an korpus. Jag vill inte 

inrikta mig på föremålen i sig, på formen, materialet eller hantverket – utan det jag 

som människa bidrar med till föremålet när jag sätter det i användning. Jag hoppas att 

jag med mitt arbete kan vidga synen på vad korpus kan vara. 

 

Gestaltning 

Mitt gestaltande arbete är huvudsakligen ett projekt om korpus, men kommer 

förhoppningsvis också uppfylla mina egna krav på vad korpus är på vissa punkter. Jag 

har min definition som grund för vilka föremål jag undersöker och använder mig av i 

mitt gestaltande arbete, och jag ser min definition som en viktig del av det 

sammantagna projektet. Jag har undersökt vilka korpus jag tycker är intressanta och 

kommit fram till att föremål som används för tvingande och formande akter ligger i 

fokus (t.ex. vitlökspress, blomkruka, bur och nät). I mitt konstnärliga arbete gör jag 

installationer där flera föremål kommer samman till en helhet. Jag vill se på mina 

installationer på samma sätt som ord i en dikt. Mina föremål är bokstäver som bildar 

ord och meningar som tillsammans med rummet de är placerade i blir en hel text. En 
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konstnär som jobbar på ett liknande sätt är den nederländska konstnären Mark 

Manders. Maria Barnas beskriver i boken Jarla Partilager, The endless house ett 

tillfälle då hon besöker hans ateljé: ”I’ve come to a place where ideas and thoughts 

are as concrete and tangible as objects. A typewriter is a typewriter, but it’s also the 

idea of a typewriter, and the word of it. A neatly lined-up row of teabags is a 

collection of teabags, but also a phrase, a line from a book that may be written. The 

book need no other presence in the world than the suggestion of it. It exists as 

potential”.
3
 Rummet, kontexten och sammanhanget är av stor vikt då detta bidrar till 

hur jag läser objekten placerade i det. Detta sätt att tänka står i direkt relation till min 

teori om hur föremål fungerar i kontexter. Jacques Derrida säger i ett känt citat: Il n’y 

a pas de hors-text (”Det finns ingenting utanför texten”, alternativt ”Det finns 

ingenting utomtextligt”).
4
 Allt vi läser, ser, tänker, känner och så vidare är ett slags 

”text” som vi tolkar. Jag vill dekonstruera användandet av korpus. Ta i sär och sätta 

ihop på andra sätt. Blanda ihop och skapa förvirring. Visa på dialekter och talfel, 

dyslexi och stavfel. För något år sen såg jag för första gången ett verk av den 

amerikanske konstnären Mike Bouchet som ofta har återkommit i mina tankar och 

som står i relation till mina idéer om korpus. Han hade fyllt en swimmingpool med 

Coca Cola och sen bjudit in personer att bada i den.
5
 Detta vände något enormt på 

begreppen och synliggjorde komplexiteten i vår kultur och våra ting på ett väldigt 

tydligt sätt. Ett annat projekt som har varit viktigt för hur jag tänker kring mitt 

skapande är Thomas Thwaites The toaster project från 2011.
6
 Han tillverkar på egen 

hand en kopia av en brödrost från ett lågprisvaruhus genom att från scratch hitta, 

utvinna och förädla alla material själv för att sen tillverka delarna (404 stycken) av 

dessa. Detta för att visa på hur långt vi har kommit från materialen och tillverkningen 

av de föremål vi har kommit att bli beroende av i våra dagliga liv. Att koppla ihop ett 

vardagsföremål med ett görande vi inte längre känner till för att visa på effekterna av 

detta är briljant. I ett projekt av den här typen kommer verkligen konsthantverket till 

sin rätt och blir en självklar metod. 

                                                        
3 Bild 1 s. 18. 
4 Of Grammatology, Jacques Derrida; The exorbitant question of method; s. 157 - 164, Johns Hopkins 

University Press, 1976. 
5 Bild 2 s. 19. 
6 The toaster project; Or a heroic attempt to build a simple electric appliance from scratch, Thomas 

Thwaites, Princeton architectural press, 2011. Bild 3 s. 20. 

 



 8 

 

Undersökning 

Att stänga ute för att hålla inne; att definiera 

I jakten på korpusföremålens moderna historia har jag studerat publikationen Forms 

sammanslagna årsupplagor åren 1935, 45, 55, 65, 75, 85, 95 och 2005. Inte i en enda 

av dessa sammanlagt ca 120 tidningar hittar jag ordet korpus i tryck. En annan sak 

som slår mig är att korpus inte nämnvärt har förändrats till sitt utseende sen 1935. 

Fotona på korpus i nittiotalsupplagorna skulle lika gärna kunna vara hämtade från ett 

bildarkiv från 1930-talet. Bredvid bilderna av otvivelaktiga korpusföremål som 

silverkannor, dopfunter, kandelabrar, bägare och sockerskålar finner jag just dessa ord 

istället. Jag börjar misstänka att ordet korpus aldrig varit avsett för en publik. Korpus 

är till för dem som tillverkar dem, och eventuellt dem som handlar med dem, men de 

som köper och samlar kallar dem bägare. De som tillverkar korpus måste ju därmed 

vilja särskilja sig från de som inte gör det när de använder sig av detta ord. Och det är 

väl inget konstigt med det. Fackspråk har varit en viktig del av yrkesgruppers 

kommunikation ända sen skråväsendets dagar och är det än idag. Precis på samma vis 

som en basker är självklar för en byggarbetare när lyftkranen langar betong från 

betongbilen och en sourcingstrategi är nödvändig för en it-chef. Varje yrke har sina 

fackuttryck. Eftersom fackspråk alltid är besvärliga för den oinvigde uppfattas de ofta 

som något av hemlighetsmakeri. Framför allt är ju fackuttrycken till för att entydigt 

beskriva ett material, ett verktyg eller en teknik.
7
 Min slutsats blir att ordet korpus 

alltså är fackspråk. Betyder det att föremålen korpus enbart är till för dem som 

tillverkar dem? Att det bara är den invigda gruppen av korpushantverkare som 

verkligen kan förstå dem när vi väljer att benämna dem så? På Konstfacks hemsida 

kan jag läsa om kandidatprogrammet att "Vi erbjuder en utbildning med inriktning på 

smycken och corpus (silversmide) som konstarter. Undervisningen bygger på en 

stegvis utveckling där du uppmuntras att med förståelse för dessa konstarters 

                                                        
7 Fackspråk, språkform som används sinsemellan av yrkesfolk eller specialister på ett visst område. 

Som en motsats brukar man ange allmänspråket. Särskilda fackspråk utvecklas ur behovet av exakt, 

nyanserad och koncentrerad kommunikation mellan fackmän. Olika fackspråk kan ha olika språkliga 

särdrag; det tydligaste kännetecknet är ofta bruket av speciella ord, termer, som inom främst vetenskap 

och teknik kan vara internationellt präglade. På vissa områden används även i Sverige rent engelska 

facktermer. Också inom äldre, manuella yrken finns det utvecklade fackspråk, såsom sjömansspråk och 

sotarspråk. 
http://www.ne.se/lang/fackspråk, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-02-17. 
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historiska bakgrund, kritiskt och kreativt undersöka deras potential."
8
 Hur tänkte man 

när man benämnde institutionen jag går på "Ädellab, Jewellery + Corpus". Vem ville 

man tala till då? Simon Westling säger i ett samtal med mig angående begreppet 

korpus: ”Det är ju väldigt elitistiskt. Efter utbildningen nu så har jag upptäckt att mitt 

kandidatarbete som för mig var väldigt mycket korpus inte ses som det av andra. Det 

handlade om korpus, metalltekniker och korpustradition, men ute i samhället så är det 

väldigt, väldigt få som bryr sig om det. Många vill höra mig berätta om det, men så 

fort jag nämner ordet korpus, då slutar folk lyssna. Men berättar man om en 

metallteknik då får man öron. Samma sak om man berättar om det estetiska 

uttrycket.”
9
 Det verkar ju helt klart inte som att korpus är ett bra begrepp att använda 

om man vill kommunicera det man gör. 

 
Materialet och görandet 

Det är kul att vara riktigt bra på något; det kan nog alla människor hålla med om. Att 

sitta på så pass stor kunskap om ett ämne att andra människor anlitar en för att utföra 

det, eller frågar en om hjälp för att själva få till det riktigt bra. Att ha en expertis. Det 

är det jag tänker att konsthantverk handlar väldigt mycket om. En stor kunskap i ett 

material med en tillhörande metod som man sen applicerar sin konstnärliga frihet på. 

Men så enkelt är det ju förstås inte alltid. Men jag önskar att jag kunde det. Kunde 

säga att det här håller jag på med – och att andra skulle förstå. När jag säger att jag går 

på Konstfack, men inte pluggar konst utan går på en institution som heter Ädellab har 

jag redan där dribblat bort de flesta. Om jag sen berättar att det jag faktiskt gör där på 

Ädellab, är rumsliga installationer med föremål som kallas korpus och att detta är 

konsthantverk, är det nog ingen som är med på tråden. Jag är inte materialspecifik i 

mitt konstnärliga arbete. Jag besitter en hyfsad kunskap om ganska många material 

som latex, silikon, textil, keramik, trä och metall. Jag väljer material efter vad som 

hjälper mitt verk att tala om det jag vill att det ska visa på, och ibland är det till och 

med så att materialet på ett slumpartat vis väljer mig. Men jag är verkligen inte någon 

expert på något av dessa material. Kan man verkligen kalla sig konsthantverkare utan 

att ha någon form av bevis på att man verkligen är kunnig på det man håller på med? 

Tar andra konsthantverkare kanske illa upp om jag som mixtrar med jordhögar och 

trälim kallar det jag gör för konsthantverk? Min tekniska lärare Fredrik Ingemansson 

                                                        
8 http://www.konstfack.se/Utbildning/Kandidatprogram/Adellab-180-hp/, hämtad 2013-01-05. 
9 Intervju med Simon Westling, bilaga 2. 
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sa i ett samtal med mig apropå det här med hantverkstillhörigheten att "Jag ser det väl 

mer som att det är ett väldigt fritt och ett väldigt öppet tänkande här på Ädellab. Jag 

ser inte på hantverk som att man nödvändigtvis måste kasta in det i ett fack - att t.ex. 

det här är det en silversmed som har gjort eller det här är det en guldsmed som har 

gjort. Utan jag ser er mer som konstnärer inom ett visst område. Och då tycker jag att 

man måste få vara väldigt fri. Men om man går här på så måste man hålla sig inom 

smycken eller korpus - och då blir det den definitionen som blir väldigt viktig. Tappar 

man den också då blir det svårtolkat." 
10

 I boken Craft in dialogue hävdar 

redaktörerna att konsthantverk handlar om kommunikation.
11

 Jag känner att det passar 

in på mig och på det jag gör. Men om konsthantverk nu är kommunikation varför är 

det då så få som förstår sig på det? När man talar om konst har nog de flesta en rätt 

tydlig bild av vad det innebär – men konsthantverk, det kan ju vara lite vad som helst. 

Vi människor kommunicerar genom språk och tal och i förlängningen våra ting och 

också genom konsten. Hur utskiljer sig då konsthantverk som en egen typ av 

kommunikation? Eller tillhör det bara en värld vi föds in i och med tiden lär oss 

förstå? Vad har konsthantverket att vinna på att särskilja sig från konsten? Emille de 

Blanche skriver i sin masteruppsats, Gray areas -An exploration of metalwork in a 

contemporary context: "Maybe the importance no longer lies in trying to manically 

copy the fine art scene. But for once and for all, claim the space our work deserves in 

a contemporary environment, far away from rigid artistic boarders and a language 

that lacks all the right words."
12

 På webbplatsen för konsthantverkskollektivet We 

work in a fragile material kan man läsa att "A common inspiration and motivation for 

the members of WWIAFM is the desire to broaden the perception of contemporary 

crafts and expand the way handicraft is treated and shown. Each member harbors a 

sincere love of their discipline and material at the same time as they regard the field’s 

traditionally set standards as ”truths” that can be modified." 
13

 Så ok, konsthantverk 

i det utvidgade fältet alltså. Men vad betyder det egentligen? Det känns ganska ofta 

som om hantverk har applicerat det sämsta från konsten på sig själv och tagit ett nytt 

namn. Och med det sämsta med konsten menar jag distansen, överlägsenheten och 

svårtillgängligheten – raka motsatserna till kommunikation faktiskt. Det känns väldigt 

                                                        
10 Intervju med Fredrik Ingemansson, bilaga 1. 
11 Craft in dialogue, Christina Zetterlund m.fl., Konstnärsnämnden, 2005. 
12 Gray areas - An exploration of metalwork in a contemporary context, Emille de Blanche, 

masteruppsats Konstfack, 2011. 
13 http://weworkinafragilematerial.com, hämtad 2013-02-05. 
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mycket som om konsthantverket är konstens lite fulare och inte lika smarta lillasyster. 

Kul. 

 

Men det gäller att inte deppa ihop helt. Det finns ju trots allt lika många sätt att 

definiera och utöva konsthantverk som det finns personer som verkar inom det. Men 

måste vi verkligen bredda fältet för att göra det mer lättillgängligt? Catharina 

Gabrielsson sa under en föreläsning på Konstfack: "man når inte en frihet genom att 

överge idéerna om materialet. När man inte längre har en direkt kontakt med det man 

gör går något väsentligt förlorat."
 14

 Och jag tror på det. Jag håller med. Jag vill se 

hantverket som en stor tillgång. Jag ska nog plocka russinen ur kakan och göra 

konsthantverket till mitt eget fält. I publikationen Everything matters skriver Johanna 

Rosenqvist: "tradition har betydelse för hur saker och ting kan bli utförda, var de kan 

få synas och hur de kan bli lästa. De kan kännas som en tvångströja. Men när 

traditionen blivit synliggjord kan dess gränser utmanas. Den viktigaste frågan att 

ställa sig kan vara: Vilken tradition tillhör jag?”.
15

 Jag gör korpus. Korpus är 

historiskt sett metallföremål som hör till bordet. I vår tid är den definitionen lite 

mossig, nästan ingen har ju silverserviser och äter vardagsspagetti från precis. Så det 

är då porslinet och plasten kommer in. Jag tolkar min vardag med material från min 

samtida kontext. De vardagliga föremålen är ett förlängt språk jag kan kommunicera 

med andra människor med. När jag tolkar och kommenterar dem i mina installationer 

kanske det väcks något hos betraktaren. Den personen kanske inte vet att det som 

händer just då kallas konsthantverk. Men det gör inte mig något, personen förstår ju 

ändå. Intendenten på galleriet för korpuskonst Nutida svenskt silver, Dorota Liszke, sa 

till mig under ett samtal att ”alla gränser ligger ju hos etablissemanget och är 

omgivningens bild av var man passar och inte. Men jag tror att det kan suddas ut i 

och med era arbeten då ni rör er i periferin. Bara för tio år sen så pratade man om 

att jobba i gränslandet mellan konst och konsthantverk, men det pratar man ju inte 

om längre. Det är ju helt självklart nu. Det är ju utan tvekan ett paradigmskifte just 

nu. Det är en förändring och det är inget konstigt med det. Om man ser till historien 

så är det ju så det går till. Det finns inga knivskarpa gränser där en sak tar slut och 

en annan tar vid. Allt pågår ju samtidigt.”
16

 Och det håller jag med om. Jag anser inte 

                                                        
14 Catharina Gabrielsson, Hundgöra, Konstfack, 2011-02-06. 
15 Everything matters, Johanna Rosenqvist, Inger Bergström m.fl., Konstnärsnämnden, 2012. 
16

 Intervju med Dorota Liszke, bilaga 3. 
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att konsthantverket korpus ska försvinna eller ersättas av något nytt. Jag anser snarare 

att gränserna mellan disciplinerna håller på att suddas ut och då är det inte viktigt 

vilket hantverk jag relaterar till eller verkar inom. Jag tror att den nya tidens 

konstnärer, konsthantverkare, formgivare, slöjdare och designers alla är kreativa 

personer som tar sig an och handgripligen gör saker. Det är det som är vår metod, vår 

styrka och som gör oss unika och eftertraktade. 

 

 I utställningskatalogen Utopi och Verklighet från Moderna museets utställning år 

2000 med samma namn läser jag: "Handens erfarenhetsbaserade kunskap om 

materialets egenskaper kom allt längre bort från produktionen av ting i och med 

industrialismen. Ett sätt att bevara den hantverksmässiga kunskapen blev 

konsthantverket, som utvecklades under 1900-talets första decennier. Före 

industrialismens framväxt hade alla föremål tillverkats på ett hantverksmässigt sätt. 

För konsthantverkaren handlade det sålunda om att bevara och utveckla hantverkets 

kvalité. Med konsthantverk avses unika föremål formgivna av en konstnärligt sensibel 

person och tillverkade för hand med hjälp av enkla redskap." 
17

 Jag blir ju inte direkt 

chockad över att konsthantverket är en konstruktion precis som allt annat, men att den 

är så pass ung är något som aldrig har slagit mig förut. Det var alltså i och med den 

industriella revolutionen som det som tidigare hade varit nödvändiga och närapå 

gudomliga, unikt tillverkade föremål blev omdirigerade till att bli något mer av pynt, 

något fint och utrotningshotat som skulle bevaras. Konsthantverk uppstod i samma 

veva som nationalromantiken och Skansen, folkdräkten och nationalsången. 

Konsthantverk som idé utan dess egentliga utgångspunkt behovet är en väldigt 

modernistisk konstruktion. Jag tror inte att konsthantverket helt och fullt har rört sig 

in i postmodernismen än. Jag läser vidare i Utopi och Verklighet: "Innan 

modernismen blivit en rörelse, eller ens börjat uppfatta sig som "modern", gav 

Friedrich Nietzsche ut sin bok om historiens nytta och skada, Vom Nutzen und 

Nachteil der Historie Fur das Leben. Året var 1874. Nietzsche upprättade en 

fundamental distinktion, den mellan minne och liv. En människa som saknar 

förmågan att glömma det förflutna riskerar att förlora såväl förmågan att handla som 

förmågan att uppleva glädje och tillfredsställelse. Minnet är ett förslavande ok. Vad 

som är karakteristiskt för människan, säger Nietzsche, är istället hennes förmåga att i 

                                                        
17 Utopi och verklighet, Svensk modernism 1900-1960, Cilla Robach, Ting för den moderna 

människan. Moderna Museet 2000. 
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sina ljusaste och lyckligaste ögonblick vara fullständigt omedveten om det förflutna, 

att uppleva världen "icke-historiskt". Det är svårt att tänka sig ett mer modernistiskt 

påstående: den fullständiga elimineringen av det som varit. Där allt som finns är ett 

rent och obefläckat nu. Å andra sidan: utan historia skulle vi inte vara människor, 

utan boskap. Vi kan inte utplåna historien. Vad vi istället behöver göra, föreslog 

Nietzsche, är att få historien att tjäna livet, nuet. Handla, visa mod och 

framåtanda."
18

 Och det är det jag vill åstadkomma med mina korpus. Jag vill använda 

mig av mitt fälts historia för att belysa en vardag i en kultur som pågår här och nu. 

 

Korpus, kroppen - personen 

Jag har en vana att typecasta mig själv och personer i min omgivning till andra 

varelser eller saker. Jag antar att jag gör detta för att lättare förstå och få kontroll över 

varför jag beter mig som jag gör och att det finns något tillfredställande i att se mina 

egna kvalitéer i en färdigpaketerad låda. Eftersom mycket av min vakna tid den 

senaste tiden har gått åt till att tänka på korpus, har jag givetvis inte kunnat motstå 

frestelsen till att även typecasta dessa objekt. Korpus framstår för mig tydligt som en 

person, en människa. Detta kan ju bero på att själva ordet korpus har en väldigt 

kroppslig anknytning men också för att det har varit viktiga kulturella objekt för oss i 

västvärlden.
19

 Eftersom silversmide är ett hantverk som rent historiskt sett har varit 

förbehållet männen som både tillverkare och köpare, men inte bara det utan även 

tillhört en väldigt manlig värld (som exempelvis kyrkan), är det svårt för mig som 

kvinna att förbise detta nu när jag vill gå på djupet med ämnet.
20

 I Konstfacks 

jubileumsbok Tanken och handen, Konstfack 150 år, beskrivs situationen för en ung 

kvinnlig silversmed i början av 1940-talet. För eleven Barbro Littmarck ansågs det 

                                                        
18 Utopi och verklighet - Svensk modernism 1900-1960; Förkunnare och förnekare, Modernitetsidén i 

svensk tradition, Sverker Sörlin, Moderna Museet 2000. 
19 Co´rpus; latin, 'kropp', 'substans', 'helhet', 'samling', term som ingår i flera anatomiska namn, t.ex. 

corpus albicans, 'vit kropp', bindvävsärr i äggstock efter en hormonproducerande gulkropp, corpus 

luteum. http://www.ne.se/lang/corpus/147434, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-02-25. 
20 Urval av vikta årtal för kvinnors rättigheter i Sverige. Bl.a. möjlighet till att vara verksamma som 

konsthantverkare, bedriva handel med konsthantverk, myndighet, bestämmande över tillgångar samt 

möjlighet till yrke som präster; År 1846 - Ogifta kvinnor (änkor, frånskilda) tillåts att arbeta inom 

hantverk och handel. År 1864 - Ogifta kvinnor får samma formella rättigheter som män i det privata 

näringslivet (efter att den nya handels-, fabriks- och hantverksförordningen införts). År 1874 - Gift 

kvinna får rätt att förvalta sin enskilda egendom och får råda över förtjänsten av eget arbete, regleras 

genom äktenskapsförord. År 1923 - Behörighetslagen likställer man och kvinna när det gäller rätt att 

inneha statliga tjänster, med undantag för tjänster som kan kräva utövande av våld (militärtjänst ...), 

samt präst- och domartjänster. År 1958 - Kvinnor får rätt att bli präster. 

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/artal/ hämtad 2013-02-05. 
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olämpligt att vistas i en verkstad under lärlingsperioden och hon fick istället utföra sitt 

hantverk i hemmet och på en tillfälligt inrättad arbetsplats på skolan.
21

 Om jag väljer 

att titta på någon sorts klasshierarki inom konsthantverket blir det ganska tydligt vilka 

grenar som har tillhört männen och vilka som inte har det. Exempelvis så är ju den 

folkliga och jämförelsevis billiga keramiken (där det också tillverkas kannor och 

bägare) en konstform där kvinnor har tagit plats både som utövare och formgivare. 

För att ge ett exempel så hade Upsala-Ekeby mellan åren 1948 och 1972 tjugofyra 

stycken verksamma konstnärer upptagna på sin numreringslista – tretton stycken var 

kvinnor och elva stycken var män.
22

 Men så är det ju så också att man inte hittar 

keramik i kyrkan. Kungens krona är inte av stengods och man har aldrig bedrivit 

handel med mynt av bränd lera. Eftersom jag vill förstå och närma mig varför korpus 

och konsthantverk ser ut och ses på som det gör idag, anser jag att det är viktigt att 

man inte blundar för detta faktum. Jag ser alltså korpus som en man. Säg att han är 

född 1830, och hade lyckats vara verksam ett tag innan den industriella revolutionen 

slog igenom i Sverige. Innan dess hade han befunnit sig på fina slott, i kyrkor och som 

pris vid utmärkelse av bedrifter. Han var gudomlig och unik. Hans utövare var väl 

aktade personer och hans beundrare var otaliga. Livet lekte i de sakrala rummen och 

vid de fina middagarna i adelshemmen. Men sen hände något. Ångmaskinen uppfanns 

och i och med det avfyrades startskottet för vad som kom att bli en ny tid. Moderna 

tider. Ut med det gamla och in med det nya. Rösträtt för kvinnor och avskaffande av 

slaveriet. Standardisering av hemmen och allmän skola. Och i och med detta blev han 

lite vilsen. Han blev intvingad i en roll som bisittare och sideshow till de nya 

masstillverkade föremålen, de som "alla" hade råd med. Men ännu var västmänniskan 

inte redo att göra sig av med korpus. En framväxande medelklass ville trots allt visa 

på sitt nyfunna välstånd och omge sig av glänsande och skinande prylar. Efterfrågan 

fanns kvar hos den grupp som på ett historiskt sätt ville förmedla att de hade stil, anor 

och tillgångar, samt hos kyrkorna.
23

 Vilket annat konsthantverk jag än väljer att 

jämföra med så sticker korpus ut som extremt klassbundet. Detta har givetvis med 

dess tillhörighet till de ädla metallerna att göra; de allra flesta har helt enkelt inte råd 

med en kaffekanna gjord av silver. Detta är både en samtida och en historisk sanning. 

                                                        
21 Tanken och handen, Konstfack 150 år, Gunilla Widengren m.fl., Konstfack, 1994. 
22 http://www.upsala-ekeby.com/text1_93.html, http://www.upsala-ekeby.com/text1_72.html, hämtad 

2013-02-19. 
23 Gfr. Modernt svenskt silver, s.10 – 15. Sofia Rudling Silferstolpe, Ica Bokförlag, 2008. 
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Tingen i vardagen: Det otalade språket som rekvisita för vår kulturs skådespel 

Silverserviser är ju som jag redan har konstaterat inte en del vardagen, varken 

historiskt eller om man ser till samtiden. Men hur har situationerna där korpus har 

varit en viktig del av den mänskliga kommunikationen sett ut? Jag läser i Erving 

Goffmans bok ”Jaget och maskerna, en studie i vardagslivets dramatik”: "i alla 

västerländska samhällen tycks det finnas ett informellt beteendespråk för området 

bakom kulisserna och ett annat språk för de tillfällen då ett framträdande 

presenteras. Den bakre regionens språk består av att man ömsesidigt duar varandra, 

samarbetar vid beslutsfattande, svär, talar fullt öppet om sexuella saker, kverulerar 

ohämmat, röker, är slarvigt och okonventionellt klädd, sitter och står i "slappa" 

ställningar, använder sig av dialekt eller slang, muttrar och skriker, låtsas vara 

aggressiv och retsam, visar taktlöshet mot andra i mindre, men potentiellt symboliska 

handlingar, ägnar sig åt diverse mindre fysiska avspänningsakter som att gnola, 

vissla, tugga tuggummi, knapra på något, rapa och släppa väder. Beteendespråket i 

den främre regionen kan betecknas som avsaknad av (och i viss mening en motsats 

till) allt detta."
24

  Enligt Goffman måste ju då silverservisen i regel vara en rekvisita i 

den främre regionen. Det är där man inte är avspänd och mänsklig utan upprätthåller 

fasaden med hjälp av sin bästa mask. Eftersom jag i mitt konstnärliga arbete väljer att 

frångå det till korpus bundna materialet silver och istället väljer att fokusera på själva 

formen som något som "alla" förstår och använder, väljer jag också att placera mina 

korpus i det bakre rummet. Jag vill placera det jag gör i det rummet man har 

vinterkräken och bråkar med sin sambo i. Där inte allt är så himla snyggt och prydligt 

utan tillåts bara vara. Det är i de rummen jag hittar det som jag anser intressant för vår 

kultur och vår kommunikation. Det är i de bakre rummen vi naket visar vilka vi är. 

 

Dock så är det nog tyvärr så att den mesta korpusen idag inte befinner sig i något av 

dessa rum. Jag antar att en stor del av korpusen blir ganska lite använd och lever sitt 

liv mestadels som hyllvärmare. De är opraktiska och måste putsas, funkar dåligt i 

diskmaskinen och är lite för dyrbara för att tas med ut till sommarstugan. Faktumet att 

silverserviser anses för fina för att någonsin komma till användning har David Clarke 

                                                        
24 Jaget och maskerna - En studie i vardagslivets dramatik, Erving Goffman, Prisma, 2000. 
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avhandlat i verket Dead on arrival där en teservis behandlad med frätande tenn ligger 

för beskådan i sin leveransbox likt en död i en kista – den fick aldrig komma till 

användning.
25

 Vad fyller silverservisen för funktion för sin ägare när den ständigt är 

inlåst i ett sideboard? "Det är ju dyrbara föremål som man kan komma över billigt på 

auktion. Det känns bra och tryggt att ha silver i sitt hem", säger en manlig släkting i 

ett samtal angående silverföremålen som bor i hans danska designteakskänk. Jag 

frågar honom om ordet korpus, om det är något han känner till. "Njä" blir svaret. "Det 

här är ju bestick och bägare". Men det han säger får mig att tänka på det här med 

trygghet. Är kanske korpus litet av en snuttefilt? En snuttefilt det gör lite för ont att 

göra sig av med. 

 

Slutsats 

Som konsthantverkare kan jag handgripligt tillverka saker, ja faktiskt nästintill vad 

som helst. Även om jag inte har kunskap om en viss teknik eller material, så har jag 

ett nätverk av andra konsthantverkare som har det, och som jag kan lära mig av. Har 

man en gång lärt sig ett hantverk så är man liksom inne på tugget; metoderna skiljer 

sig såklart åt, men förhållandet till materialet, tålamodet som krävs och förståelsen för 

hantverkets ursprung och historia är något som alla konsthantverkare har gemensamt. 

Sen kan man ju såklart göra uppror mot det här och skapa sig sin egen sanning. Jobba 

med jordhögar och trälim och ifrågasätta sin egen släkt på något vis. Längtan att 

frigöra sig och inte behöva relatera sina verk till någonting, någonstans, i en tid långt 

borta, finns ju alltid där. Jag gör korpus. I det här projektet har jag gått på djupet med 

vad det innebär för mig som konsthantverkare. Jag har plockat isär detta begrepp för 

att för mig själv kunna motivera och förankra varför denna konstart har en plats i vår 

samtid. Jag tror inte att det är viktigt för betraktaren att veta att mina verk är korpus. 

Korpus och konsthantverket är ju på något vis min metod och det här projektet skulle 

antagligen sett väldigt annorlunda ut om jag hade gjort det utifrån en ren konst-, 

design- eller hantverkstradition. Mitt projekt handlar om de primära föremålen som 

förekommer i vår vardag och som vi ständigt omges av från att vi föds tills att vi dör. 

Med dessa föremål kan jag kommunicera med andra; jag kan läsa dem och jag 

förhåller mig ständigt till dem. De är svåra att bortse ifrån och jag anser att det är 

viktiga nycklar till att förstå varför vår kultur ser ut som den gör. Jag ifrågasätter 

                                                        
25 Bild 4 s. 21. 
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materialet, formen och vikten av att relatera till en historia. Jag tror inte att korpus 

måste dö för att jag ska bli fri i mitt skapande. Vad jag däremot hävdar är att historien 

alltid finns där oavsett om man väljer att hänvisa till den eller inte. Det gör ont att 

rycka plåstret och gå vidare men när man väl gör det känns det ju så bra. Ärret 

kommer ju ändå alltid att finnas kvar som ett bevis på en händelse, något man var 

med om någon gång för länge sen och som man kan välja att berätta om – om någon 

skulle fråga. 

 

Och för att svara på frågorna jag ställde i inledningen: Ja – jag anser att korpus tillhör 

en klass (överklassen), att det har ett material (silver), en liten skara utövare och få 

som ens vet vad begreppet korpus innebär. Men detta är bara sant om jag med min 

konst väljer att befinna mig inom ramen för detta. Och det vill jag inte. Jag väljer att 

istället förankra mig i kommunikationen och kulturen. Det som alltid är samtida och 

som berör mig som en del av västvärlden. Så jag rycker plåstret, kastar snuttefilten 

och tolkar användandet av vardagsföremål som ett otalat språk. Jag kallar detta 

korpus.  
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1. Mark Manders, Fox/Mouse/Belt, 1992. 

Painted bronze, belt / 15 x 120 x 40 cm / ed 3 + 2AP. The Museum of Modern 

Art, New York 

 

 
 

"Actually, this work originated from a series of three separate words. The 

word “fox” consists of a jumping fox that I froze in the middle of a leap. I 

caught it at a moment in time. I then used my belt to tie a mouse to the fox’s 

stomach, into which the mouse would normally disappear. With a simple 

gesture, I took this “unit”, which took place in mid-air, and set it down on the 

ground, whereby the sculpture sank even deeper into motionlessness. 

Consequently, the moment seems to occur in a continuous present or outside of 

time. The stylization creates an unbelievable standstill without a “before” or 

“after.”  

 During this period, I was also fascinated by the fact that living creatures can 

disappear into other creatures as food, sometimes even when they’re still 

alive. At the same time, I wanted to create a sculpture in which a human act 

could be clearly distinguished. I ended up painting the sculpture to look like it 

was made of wet clay. For this reason, it exhibits an extreme, vulnerable 

nakedness, and it seems as if you could just press your fingers into it at any 

time. This is the only future moment that the sculpture seems to capture."  

 Mark Manders 

 

http://www.markmanders.org/works-a/131/ hämtad 2013-02-17. 
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http://pietmondriaan.com/2010/09/26/mike-bouchet/ hämtad 2013-02-17. 
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http://www.thomasthwaites.com/the-toaster-project/ hämtad 2013-02-17. 
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Bilagor 

Bilaga 1; Intervju med Fredrik Ingemansson 

Konstfack. 2013-02-01. 
Fredrik Ingemansson är yrkesverksam guld- och silversmed och teknisk lärare på 
Ädellab, Konstfack. 
 

 

Lo 

Hej Fredrik! Mitt examensarbete går ju lite ut på att jag wallraffar inom Korpus. Jag 

vill dyka in i det, men egentligen är jag ganska utomstående. Trots det befinner jag 

mig på en utbildning som utbildar i det hantverket, fast på ett väldigt fritt sätt. Jag är 

inte silversmed, jag uppfyller ju egentligen inte något krav för någon som gör korpus, 

både om man ser på det rent historiskt och hur man ser på det än idag. Så nu inför min 

uppsats har jag gett mig själv i uppgift att intervjua tre olika personer inom fältet. 

Detta för att få en bild av hur fältet korpus ser ut för en person som befinner sig 

innanför murarna så att säga. Jag tänker att du är en person som lever och andas 

korpus. Även om du kanske inte alltid benämner det du gör korpus så är du 

silversmed och guldsmed och du brinner verkligen för materialet och hantverket på ett 

vis som är helt fantastiskt. Det är det jag hoppas att vi kan prata lite om. 

 

Fredrik  

Oj, tack! Jag kan väl säga att så som jag har jobbat så är jag ju skolad i en 

traditionell silversmedsanda som sträcker sig flera hundra år tillbaka. Man går 

som lärling och lär sig hantverket från grunden och sen avancerar i 

svårighetsgrader tills man är på en mästarnivå där man tillslut känner att det inte 

finns någonting som man inte kan göra. Man kan helt enkelt göra precis vad 

som helst vilket ger en enorm frihet, men friheten kan också bli så stor att man 

kan fastna lite - det finns ju liksom inga svårare grejer att göra längre. Jag har 

gjort det mest avancerade. Käppar i guld och stora serviser till kyrkor - ja 

uppsättningar av allt möjligt med väldigt avancerade sätt att både driva och löda 

och montera efter ritningar med millimeterprecision. Jag har sett det mycket 

som en tävling - en tävling mot mig själv. Att uppnå perfektion. Och har tycket 

att det är väldigt roligt. Men jag har kommit till en nivå där jag känner att jag 

inte hittar utmaningar längre. Jag har istället valt att på sätt och vis rasera 

allting. Jag har börjat arbeta i nya material och andra tekniker för att hitta 

tillbaka till utmaningarna. Jag har börjat ifrågasätta mina tekniker, har vänt ut 

och in på dem helt och hållet. 

 

Lo   

Hur ser du på material? Vad betyder materialet för dig? 

 

Fredrik  

Jag ser väl mer metallen som något everlasting, vad säger man – något som har 

ett orubbligt värde och hållbarhet. Det är ett stabilt material. Det förvanskas inte 

och försämras inte genom åren. Jämför man med glaset som jag också tycker är 

helt fantastiskt och har jobbat mycket med går ju metallen inte sönder om man 

tappar det i golvet. Jag är i och för sig svag för alla material… Alla material har 

sina egenskaper och personligheter. 
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Lo 

Men sen råkade det bli så att du blev expert på just metall, eller mer exakt silvret. 

 

Fredrik 

Jag kan säga att silvret har ett het annat värde för mig idag. Jag har ju undervisat 

här på Konstfack nu i över tolv år, och i och med det har jag ju ifrågasatt silvrets 

värde och position. Och eftersom jag är skolad i en anda att man bara jobbar i 

silver - helt enkelt för att det är så man gör - för att få ut ett bra pris och visa på 

traditionen och hantverket. Men nu när jag har varit här så länge så börjar jag 

också ifrågasätta - varför måste man jobba i silver, man måste hitta 

egenskaperna med materialet. Silvret har väldigt många bra egenskaper. Men 

det finns andra material som har det också. Det gäller att jobba med materialen 

och hitta just deras unika egenskaper. 

 

Lo   

Men hur ser du på, som jag till exempel går ju här på Konstfack- på en 

konsthantverksutbildning. Men jag jobbar ju mestadels med material och tekniker 

som man inte förknippar med hantverk som kanske textil och trälim. Så alltså vad är 

konsthantverk i det som jag gör? Hur ser du på det? 

 

Fredrik  

Jag ser väl det mer som att vår utbildning är mer att man använder teknikerna 

inom vårt ämnesområde som härstammar från guld och silversmidet. Men 

området har ju utvecklats med andra tekniker.  

 

Lo 

Men om man som besökare går på vårutställningen här så är det ju ganska mycket 

som man inte skulle känna ingen som konsthantverk om man inte visste att den här 

personen som har skapat objektet har gått på en konsthantverkslinje. Är det ett 

problem? 

 

Fredrik 

Jag ser det väl mer som att det är ett väldigt fritt och ett väldigt öppet tänkande 

här på Ädellab. Jag ser inte på hantverk som att man nödvändigtvis måste kasta 

in det i ett fack - att t.ex. det här är det en silversmed som har gjort eller det här 

är det en guldsmed som har gjort. Utan jag ser er mer som konstnärer inom ett 

visst område. Och då tycker jag att man måste få vara väldigt fri. Men om man 

går här på så måste man hålla sig inom smycken eller korpus - och då blir det 

den definitionen som blir väldigt viktig. Tappar man den också då blir det 

svårtolkat. Jag ser att studenterna som går ut härifrån har en så oerhört bred bas 

att stå på. Man kan ju inte riktigt hävda att man blir EN sak, man kan bli vad 

som helst. Det är tänket, hur man tänker och arbetar och hur man lär sig 

processa här som man kan applicera på vad som helst i livet. Och inom 

yrkesvärlden. Vilket yrke som helst. 

 

Lo 

Jag har lite en känsla av att vi rör oss mot en tid, eller vi är väl redan där, där dom här 

väggarna mellan dom olika grenarna mellan konst, hantverk och design håller på att 

försvinna. Det är inte så viktigt om man benämner sig själv som textilformgivare eller 
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om man gör möbler eller konst, man är duktig på att göra saker, man är kreativ. I och 

med det kan man röra sig emellan dessa områden väldigt fritt. Man kanske gör konst 

och designar bestick. Att det kanske är den nya tidens- alltså det skulle antagligen inte 

kallas konsthantverkare, men att man är en kreativ person som tar sig an att försköna 

världen och visa på saker på ett sätt som bara konsten kan göra.  

 

 

Fredrik 

Jag tror att det är väldigt mycket så att man som person får ett eget uttryck 

som man kan applicera på nästan vad som helst. Det är det egna uttrycket som 

man måste ta fasta på. Hantverket kommer alltid finnas kvar, men det är precis 

som du säger att hantverket ligger på något sätt vid sidan om. Hantverkare blir 

betraktade på ett annat sätt. Jag har själv varit i den situationen att man blir 

sedd på som någon som utför någon annans idéer, att man kort och gott är 

enbart en hantverkare. Sen har väl jag profilerat mig lite på ett annat sätt, men 

många hantverkare blir väldigt neutrala och tillverkar saker enligt tradition och 

efterfrågan. Då bli man väldigt duktig bara på görandet, men inte så bra på 

uttrycket kanske. 

 

Lo 

När jag har forskat om korpus i historien, eller snarare konsthantverk och 

konsthantverkets historia i Sverige, så har jag kommit fram till att det var ungefär i 

slutet av 1800-talet i och med den industriella revolutionen som det som tidigare hade 

varit hantverk blev konsthantverk. Innan hade ju det varit en hel självklar del av våra 

liv och vårt samhälle, att det fanns personer som gjorde saker och det var bara var 

dom som kunde göra det dom gjorde. Dessa produkter blev ju då nästan lite 

gudomliga. Men sen i och med att man började kunna masstillverka saker så förlorade 

hantverkarna sin ställning. Och det var då, i samma veva som Skansen grundas och 

dalahästen blir en souvenir osv, det är då man bestämmer att dom här 

hantverksgrenarna måste bevaras, vi måste ha kvar dom - det blev det konsthantverk. 

Och eftersom det är en väldigt modernistisk tanke så kanske den har haft lite svårt att 

röra sig in i postmodernismen som den övriga konsten har som ju ha funnits mycket 

längre än konsthantverket och då inte är kopplat till en viss tids idéer lika starkt. 

 

Fredrik 

Det är ju frågan om vad det är man bevarar också. Om man ser till 

silversmidet så har det ju stått still i femtio, sextio år minst. Det har inte hänt 

någonting. Det har sett likadant ut hela tiden. Man gör t.ex. kaffekannor, och 

det används ju inte idag. Det var en produkt som användes på 1700-talet när 

kaffet var väldigt dyrbart och exklusivt. Och det hänger kvar hos 

silversmederna bara för att de vet att det är ett ganska avancerat arbete att gör 

som man får bra betalt för. Men egentligen kommer det aldrig användas - det 

kommer hamna på en hylla. Jag har flera köpare som vill ha dessa föremål 

bara för att ha. Dom vill ha ett föremål av en mer komplicerad art - och då vill 

de ha en kaffekanna. Så det är förstås mycket vad man gör och vad man säljer 

in som konstnär - självklart. Det har sett väldigt likadant ut länge med den här 

skandinaviska designen. 

 

Lo 

Jo verkligen. Silvret ser ju nästan exakt likadant ut som på trettiotalet. Det som var 
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nytt och fräscht då hänger liksom kvar. 

 

Fredrik 

Ja, det har inte hänt någonting. Det hänger väl ihop mycket med att 

medelklassen fick mer pengar och ville visa sitt välstånd genom att omge sig 

med saker som annars var förknippat med en överklass. Att man kunde ha en 

presentabel middag och visa - att vi har det minsann bra ställt. Men idag, den 

yngre generationen skulle ju aldrig köpa dessa produkter. Kanske att dom ärver, 

men det används ju verkligen inte. 

 

Lo 

Det är lite det jag tänker med korpus att det har en sån tydlig klasstillhörighet som 

exempelvis keramiken inte har på samma sätt. Det har ju verkligen bara varit en 

extrem elit som har haft tillgång till dessa föremål. Det tillhör ju dessutom en nästan 

rituell miljö, det är de här fina middagarna och kyrkorummen. Inte ens i de mest fancy 

1700-tals hemmen använde man sin silverservis till vardags, utan det var ju något man 

tog fram vid speciella tillfällen. Så korpus har en sån tydlig, både tid och klass och 

tillfälle, egentligen. 

 

Fredrik 

Absolut så var det ju så att de människorna som köpte korpus på den tiden hade 

mycket pengar och ville markera detta för andra. Idag köper man kanske en bil 

istället som statusmarkör. Eller en lyxig klocka. 

 

Lo 

Det som jag försöker fokusera på för att kunna förhålla mig till korpus, eftersom det 

inte är något som finns i min vardag, så försöker jag istället att titta på föremålen som 

jag faktiskt har i min vardag. Dom som vi alla förstår, våra koppar och tallrikar eller 

vardagsföremål överhuvudtaget. Att de föremålen skulle kunna vara konstformen 

korpus nu i vår samtid kanske? Det outtalade språket i föremål - och att det är en sån 

viktig del av oss. Att de är så viktiga precis på samma sätt som det gudomliga i 

hantverket gav dessa föremål en gång i tiden. 

 

Fredrik 

 Många gånger kanske man ser på korpus som att det måste vara bägare och 

bestick och så vidare, det måste vara någonting man använder runt måltiden. 

Men det behöver inte vara så. Det kan också vara ett bruksföremål för ett mer 

personligt användningsområde. Många människor har ritualer för sig som de 

kanske inte tänker på, men som är väldigt viktiga. Då kan man förstärka detta 

genom att kanske ha en fin skål man lägger sina småmynt i varje dag när man 

kommer hem. Andra kanske rakar sig varje dag och vill ha en fin rakborste.  

 

Lo 

Då handlar det ju om upphöjda föremål. 

 

Fredrik 

Ja, de tror jag alltid kommer finnas. Men det är ju svårt att göra något till någon 

som man inte vet att de vill ha. Därför måste man jobba utifrån sig själv. Det här 

tycker jag, det här är viktigt för mig - och det kanske stämmer överens med 

andra människor. Det blir ofta det som kunden sen köper, ens egna favoriter. 
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Jag har jättemånga kunder som frågar mig om jag har något riktigt bra som jag 

verkligen gillar själv - och då vill de ha just de grejerna. Då är det som om de 

köper en liten del av mig. Det här mötet med konstnären är också väldigt 

viktigt. Jag har märkt det bara mer och mer, hur viktigt det är. Den personliga 

kontakten. Det är minst lika viktigt som föremålet. Ibland kan det vara så att 

man bara pratar med varandra och den vill de köpa någonting av mig utan att de 

hade tänkt det från början. Att de vill ha ett minne från mötet. 

 

Lo 

Men kan en kaffekanna som inte är av silver också få kalls korpus? 

 

Fredrik 

Jag absolut. Det är inte materialet som avgör det utan det är ju föremålet i sig. 

 

Lo 

Vem definierar du som en konsthantverkare? Vem är det? 

 

Fredrik 

En konsthantverkare är en person som är djupt rotat i hantverket. Teknikerna 

och hm…, det kanske är lite grann att sticka ut när man säger det här, nu får jag 

kanske stryk, men det är någon som är lite mer kommersiell. Jag anser att 

många av de som är medlemmar i gallerierna idag är konsthantverkare. Dom 

jobbar med hantverket och försöker tänja lite på gränserna, men de vet vad som 

går att sälja. Och därför är de lite bundna till försäljning- medan en konstnär 

enligt mig inte bryr sig om det går att sälja eller inte. De är djärvare. 

 

Lo 

Men då kanske vi här på Ädellab är någonstans mitt emellan då konst och 

konsthantverk? 

 

Fredrik 

Ja ni är ju definitivt inte konsthantverkare i alla fall. 

 

Lo 

Hm, nä kanske inte. 

 

Fredrik 

Verkligen inte. 

 
Lo 

Tror du att konsthantverket kommer att dö ut på grund av detta? 

 

Fredrik 

Nä det kommer ju alltid att finnas en tillväxt, och en typ av skolade lärlingar in i 

konsthantverket som kommer finnas kvar. Som kommer lära sig hantverket på 

samma sätt som jag har gjort. Sen finns det ju många här på vår utbildning som 

går ut härifrån och hamnar inne på konsthantverkets arena. Men då fångas man 

mer in i den här fållan igen om vad som går att sälja och vad som inte funkar. 

Man hamnar ju liksom inom de ramar man väljer att tillhöra. 
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Lo 

Men det tänker jag att konstnärer också gör. Går ett verk inte att hänga på väggen och 

är för stort och har en konstig färg så är det ju ingen som köper det. Ja men rumsliga 

installationer t.ex., det är ju ingen som köper det. Jag tror nog att man har större chans 

att överleva som konsthantverkare om man gör saker som folk faktiskt kan använda i 

sin vardag- än om man gör konst. 

 
Fredrik 

Ja men då blir väl frågan - vad är konst? Det är svårt, mycket handlar ju mycket 

om publiken som köper det också, och svenskarna är väldigt konservativa med 

vad de vill ha. 

 

Lo 

Det känns lite som att det är någon typ av historiskt ok man drar på som 

konsthantverkare, att man har de givna formaten så himla mycket. 

 

Fredrik 

Ja man är nog väldigt styrd av det som redan finns, och man tillåts inte riktigt 

sticka ut för mycket för då passar man inte in. Då går det man gör inte att sälja 

och man faller inte inom ramen. Sen tror jag att på en utbildning som den här så 

måste man ta ut svängarna väldigt mycket, men sen kanske man ändå hamnar i 

fältet på ett mer traditionellt sätt. Att man dras tillbaks litegrann men man har i 

alla fall farit där och tagit ut svängarna, man vet vad det innebär. Medan någon 

som har gått lärlingsbanan och skolats in i hantverket inte vågar ta lika stora 

steg. Och sen så handlar ju mycket om material också. Konsthantverkarna är ju 

trogna sina material. Det börjar väl luckras upp lite eller gjorde väl lite det på 80 

- 90-talet när det började komma in lite plast och glas men man blev ju väldigt 

ifrågasatt om man gjorde det. Jag jobbade ju mycket med glas och silver i slutet 

av 80-talet och det var helt enkelt inte accepterat. 

 

Lo 

Det är ju väldigt komiskt om man ser till materialen som via använder här. Du hade ju 

ändå silvret. 

 

Fredrik 

Det var väldigt mycket ajabaja, blanda inte in silvret - det finaste och det högsta 

- med annat. Emalj var väl det längsta man kunde sträcka sig, för det har ju en 

historisk referens. Studenterna på Ädellab använder ju väldigt många olika 

material och väldigt lite silver däremot. 

 

Lo 

Ja minst sagt, mycket som vi använder är ju inte ens något man kan känna ingen som 

ett material. 

 

Fredrik 

Ja det är ju en jätteskillnad mot hur det ser ut på konsthantverksarenan. Tittar 

man på samtida arbeten som ställs ut på konsthantverksgallerierna så är det ju 

väldigt mycket silver och knappt några andra material. 90 procent är ju silver. 
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Lo 

Men den här utbildningen är ju ändå en konsthantverksutbildning. Det är vi och 

keramik som är de två konsthantverksutbildningarna på konstfack. Och då är det ju 

ganska spännande att konstfack har ett statligt uppdrag att utbilda konsthantverkare - 

och så blir vi typ inte det! 

 

Fredrik 

Men ni ligger ju så långt före. Så långt in i framtiden. Som jag ser det är ni de 

absolut främsta, ni är spjutspetsen. 

 
Lo 
Hm.  

 

Fredrik 

Och det är därför jag tror att man många gånger blir så ifrågasatt när man går 

den här utbildningen. Vad gör ni här, det här är väl inte korpus osv. Man kan 

inte ta till sig det för att det är så annorlunda. Jag får också väldigt många frågor 

där jag måste förklara - men vad är det egentligen ni håller på med. Branschen 

är inte vana vid att se sånt som ni gör. Dom är vana vid att se det som ställs ut 

på Nutida och på Konsthantverkarna - medan jag menar att det absolut inte ska 

se ut så! 

 

Lo 

Det är ju tur. Det var lite roligt på min halvvägspresentation där jag visade mitt arbete 

och en lärare sa att jag var "up against powerful people" med mitt arbete. Det lät som 

om jag var en liten riddare som skulle slåss mot branschen med ett litet plastsvärd och 

att de skulle tycka att det jag gjort var helt förfärligt. Och jag har ju aldrig ens sett till 

dem här mäktiga korpuspersonerna någon gång. 

 

Fredrik 

Ja det finns väl alltid tyckare och tänkare, och vad de har för anknytning till 

ämnesområdet och vad de anser vara bra och inte bra. Så det är klart, att tar man 

ut svängarna mycket så får man vara beredd att få mycket spö också. Men det är 

väl litegrann det som är kittlande också. Att se hur långt man kan gå. David är 

ju ett typexempel för att få riktigt mycket stryk. 

 

Lo 

Det är så lustigt för han jobbar ju, om man jämför med mig, verkligen traditionellt. I 

silver. Och man känner igen föremålen som korpus. 

 

Fredrik 

Men han gör ju det som man verkligen inte får göra enligt branschen, blandar 

silver och tenn. 

 

Lo 

Men det är ju regler inom hantverket. Jag tänker att de som kritiserar honom förstår 

hantverket och är väldigt insatta i silvervärlden. 

 

Fredrik 

Ja de är väl helt enkelt väldigt konservativa i hur dem tänker och tycker. Så här 
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har aldrig någon gjort och så gör man verkligen inte. Det är ju det han 

ifrågasätter. Och liksom verkligen trycker på. Och det är en väldigt intressant 

frågeställning som jag personligen gillar väldigt mycket. Man får vara beredd 

att ta fajten helt enkelt. Som konstnär gäller det ju att ta fasta på att någon tycker 

något om det man gör. Sen spelar det inte så stor roll om dem avskyr det man 

gör eller gillar det. Det spännande är ju när det blir en diskussion och friktion 

uppstår, det är då det kan händer grejer. 
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Bilaga 2; Intervju med Simon Westling 

Konstfack, 2013-02-05. 

Simon Westling examinerades 2011, BFA på Ädellab, Konstfack och är medlem i 

hantverkskollektivet LOD i Stockholm. 

 
 
Lo 

Vad innebär korpus för dig? 

 

Simon 

Det jag tycker är intressant med korpus är vad som händer med utrymmet. Det 

handlar egentligen inte om vad man har i, om det är mat eller vatten. Jag ser 

det som att du har ett utrymme, ett fat har ju också ett utrymme och vad 

händer med det när vi placerar någonting i det. Korpus har ju såklart en 

tradition med guldsmide, silversmide osv och en annan tradition i hur man 

använder det. Man använder det till mat, till ritualer, prydnadsobjekt eller 

liknande. För mig är korpus nästan som ett verktyg för att förändra ett värde 

eller ett material. Man kan hälla kaffe ur en kaffekanna som är tillverkad av 

vem som helst, utan att det händer någonting. Men när man gör en kaffekanna 

och har en tanke och ett syfte med den, då plötsligt när man använder den så 

betyder det något annat. Man har transformerat själva händelsen – det tycker 

jag är spännande. 

 

Lo 

Men det är lite det jag hävdar också, att korpus händer i användandet. Att det 

intressanta är att vi använder föremålen. När dom bara står oanvända på en hylla så är 

dom för mig inte så intressanta ur mitt sätt att se på korpus. Det intressanta är att vi 

faktiskt använder dem. 

 

Simon 

Ja, men man kan ju samtidigt hänvisa till ett användande. Sen så tycker inte 

jag att korpus nödvändigtvis behöver användas. Det kan istället visa på en 

handling. Det kan symbolisera något också. I mitt fall handlar det nog mer om 

det. Många av mina korpus går ju inte att använda över huvud taget. Men de 

hänvisar till ett användande. 

 

Lo 

Det håller jag med om att det kan räcka med att man läser av något som ett korpus. 

Det behöver inte sättas i användning men vi förstår, vi kan läsa av hur det skulle 

kunna användas. 

 

Simon 

Men sen så, att det ska vara ett korpus. Det har jag funderat över – när blir 

något ett korpus? Kan jag ta något som någon annan har gjort och säga att det 

är ett korpus? Eller måste tillverkaren eller betraktaren eller motsvarande 

definiera det som korpus. En pappersmugg är ju ett korpus om man vill, men 

vem kan sätta den definitionen, och varför? Jag tänker ofta, i och med att jag 

gör det och kallar det för korpus så blir det korpus. Och då har jag automatiskt 

något att säga om begreppet. För mig räcker det ganska ofta. Jag är 
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korpussmed eller korpuskonstnär, och då blir ju de föremål jag tillverkar 

korpus helt enkelt. Då öppnar man ju också upp en fråga om det.  

 

Lo 

Hur ser du på material? 

 

Simon 

Hm, det spelar inte så stor roll egentligen. Eller såklart att materialet spelar 

roll, men det är inte så att korpus inte skulle vara korpus bara för att det är 

gjort av papper tex, eller att det måste vara gjort av metall. Det är samma sak 

som med definitionen – upp till den som gör att avgöra det. Material har ju 

olika värde, så använder man sig av metall tillexempel så hänvisar man ju till 

traditionen. Men man kan hänvisa till en tradition även med papper. Så 

materialet i sig är inte så viktigt utan det intressanta är hur man knyter det till 

korpus. 

 

Lo 

Jag tänker lite att med smycken så är det lite enklare att använda vilket material som 

helst – helt enkelt för att smycken inte har någon annan konkurrent. Ibland kanske det 

gränsar till accessoarer och ibland blir det lite kläder men annars är det ju väldigt 

bundet till sin form – så där har man ju en större frihet. Korpus däremot har ju en 

bundenhet både till sin form och sina material. Gör man korpus i keramik så relaterar 

man det ju helt plötsligt till en keramisk tradition. I och med det här tänker jag att 

korpus har lite svårare att göra sig fri från sin historia. 

 

Simon 

Jo men keramiken har ju också en otroligt stor bundenhet till sitt material. 

Dom heter ju till och med keramiker. Vi kallar oss ju inte metallbearbetare – 

vi kallar oss ju korpuskonstnärer. 

 

Lo 

Fast kallar man sig silversmed är man ju helt plötsligt bunden till materialet igen. 

 

Simon 

Ja men korpus har ju fötts ur det tänker jag. Kallar man sig för silversmed är 

det ju inte automatiskt så att man jobbar med korpus. Och jobbar man med 

korpus så är det ju inte självklart att man jobbar med silver heller. Så jag ser 

det som att korpus har brutit sig loss lite, speciellt på Ädellab för ute i 

samhället ser det väl inte likadant ut. 

 

Lo 

Men jag tänker att när man använder ordet korpus så relaterar man ganska mycket till 

ett branschspråk. Det är ju liksom ingen annan utanför Ädellab som förstår vad det är. 

Så jag tycker att det är väldigt intressant med vem man väljer att prata till när man 

använder sig av det ordet för det är ju inte någon som förstår det. 

 

Simon 

Nä, precis. Det är ju väldigt elitistiskt. Efter utbildningen nu så har jag 

upptäckt att mitt kandidatarbete som för mig var väldigt mycket korpus inte 

ses som det av andra. Det handlade om korpus, metalltekniker och 



 34 

korpustradition, men ute i samhället så är det väldigt, väldigt få som bryr sig 

om det. Många vill höra mig berätta om det, men så fort jag nämner ordet 

korpus, då slutar dem lyssna. Men berättar man om en metallteknik då får man 

öron. Samma sak om man berättar om det estetiska uttrycket. Det är väldigt 

många inredare som har intresserat sig för det projektet efteråt.  

 

Lo 

Hur benämner du ditt yrke, vad säger du att du gör? 

 

Simon 

Jag kallar mig korpuskonstnär, eller kanske t.o.m. silver- och korpuskonstnär. 

Men jag har väldigt sällan ställt ut i ett sammanhang där alla förstår vad 

korpus är. Det är en väldigt smal bransch minst sagt. 

 

Lo 

Jag tänker att idén med att döpa om gamla metallformgivningsfacket till smycken och 

korpus var att man ville öppna upp för andra material. Och så stötte dem på det 

existerande begreppet korpus som man ju på namnet inte kan härleda till metall. 

Wow, tänkte dem. Korpus är lite mystiskt och kan härledas till kroppen. 

 

Simon 

Ja lite arty liksom. 

 

Lo 

Men egentligen tänker jag att det kanske lite av en tvärtom påverkan då korpus är 

ännu mer knyten till en historisk tradition än vad namnet metallformgivning är. 

Dessutom förstår ju ingen annan utom vi som går här var det är – för att vi har lärt oss 

det. Och knappt vi vet ju, det är ju ganska flytande. 

 

Simon 

Men absolut. Det kan jag hålla med om. Det är ju lite roligt just detta mer att 

inredare gillar mina grejer, men det är ju inte så konstigt om man tänker på att 

vi kommer från en designtradition egentligen. Och det tycker jag inte är helt 

negativt. Jag tycker absolut att fältet kan öppnas upp och bli större. 

 

Lo 

När jag intervjuade Fredrik så ställde jag frågan – Vem är konsthantverkare? Och då 

svarade han att det enligt honom är någon som är lite kommersiell. Någon som 

anpassar det hen gör till en marknad och köpare. Hur ser du på det? Ser du dig själv 

som konsthantverkare? 

 

Simon 

Nä. Möjligtvis skulle jag använda mig av det begreppet om ingen skulle förstå 

vad jag pratar om. Om jag skulle säga att jag är korpuskonstnär och ingen 

skulle förstå vad det är. Som exempel så är min pappa konsthantverkare. Han 

jobbar med järnsmide och gör skålar och ljusstakar. Väldigt sällan har han en 

tanke bakom det han gör. Oftast låter han materialet styra eller rent av bara 

formen. Han har jobbat in en teknik och det har blivit hans skapande. En stor 

del av hur hans objekt ser ut handlar om den teknik han använder. Han är 

ingen fabrik, han jobbar och marknadsför sig själv. Detta gör honom till 
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konsthantverkare. För mig är konsthantverk ett väldigt föråldrat begrepp, det 

tillhör väldigt tydligt en generation. Jag vill ju verkligen inte göra det som han 

gör, samtidigt som jag på något sätt gör det ändå. 

 

Lo 

Jag undrar lite över om vi någonsin kommer kunna gå vidare med den här konstarten 

om vi väljer att relatera den till något så bundet till en viss tid och material som ju 

korpus är. Ordet korpus är ju fackspråk som är till för den invigde, det var från början 

inte meningen att någon utomstående skulle greppa det tror jag. 

 

Simon 

Det kan nog ligga någonting i det att vi benämner det för något som är ett 

gammalt fackord som ingen förstår. Och på så sätt går vi in i ett hörn. Knappt 

våra kunder förstår ju vad vi pratar om. 

 

Lo 

Jag tycker att det vore fantastiskt om man kunde kalla korpus för objekt helt enkelt, 

att det är kroppsrelaterade föremål och att det räcker. De föremål som på något vis är 

primära och är väldigt viktiga för oss. De förekommer överallt omkring oss och de har 

ofta nästan ceremoniella funktioner. De är viktiga nycklar till vår kommunikation med 

andra människor. Det skulle vara ett begrepp mer i tiden känns det som. Det känns 

som om den grenen skulle kunna särskilja sig från konsten ändå. 

 

Simon 

Jag upplever det som att det finns ett behov i dagens samhälle att upphöja 

objekt som man gillar.  Säg att man har ett stort kaffeintresse, man älskar 

kaffe. Då blir det viktigt vilken kaffekopp man dricker ur. Det betyder inte att 

man går och köper en kaffekopp av guld, det blir mer av en personlig relation. 

Jag tror det hänger ihop med dagens vikt av en identitet. Vi är så offentliga 

hela tiden. Alla ser vad vi gör på nätet osv, att vi måste känna oss speciella. 

Där tror jag att det finns något som korpus kan använda sig av. Dom som 

investerar i korpus, det är ju trots allt väldigt dyrt att köpa. Dom som sen 

faktiskt använder det är väldigt intresserade av den typen av objekt. Man vill 

t.ex. ha en viss typ av tekanna för att man har ett stort teintresse. De flesta 

andra som köper korpus är ju samlare, museer och konstföreningar. Men det är 

ju svårt att nå ut till en bred publik för gemene man har inte råd att köpa en 

oanvändbar tekanna för fyrtio tusen kronor. Men vill man verkligen nå ut till 

en bred publik ens? Det man får göra är att använda korpus som ett 

uttryckssätt, och det är väl det de flesta som har gått ut Ädellab de senaste åren 

också gör. 

 

Lo 

Jag tänker att vi lever i en tid då gränserna mellan de olika fälten håller på att suddas 

ut. Jag ser oss som kreativa människor som i stort sett kan ta oss an vad som helst. Det 

är det som är vårt hantverk och skill att vi är kreativa och att det uppskattas och 

efterfrågas ute i samhället. Jag tror att man mer och mer kanske både designar bestick 

och hålla på med mer konceptuell konst. 
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Simon 

Absolut. Ett klockrent exempel är Maki Okamotos utställning i Amsterdam, 

Experimental Gastronomy, där Maki gör bestick som går att använda, men 

vissa knappt, de är lite som gafflar och skedar som är korsade med varandra. 

Och så ställer hon ut dessa tillsammans med en kock som lagar närodlad 

biodynamisk mat. Så han lagar mat som besökarna på utställningen får äta 

med Makis bestick. Det är väldigt annorlunda – man går inte på utställningen 

för att titta på olika objekt, utan man får verkligen använda och äta med dem 

som en hel upplevelse. Och där är ju kocken minst lika mycket konstnär då 

han gör okontroversiell mat som skall ätas med okontroversiella bestick. Och 

då spelar det ingen roll vilket medium man har. Det handlar helt enkelt om 

kreativa människor som skapar och visar på något. Öppnar upp. Helt rätt enligt 

mig. 
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Bilaga 3; Intervju med Dorota Liszke 

Nutida svenskt silver, 2013-02-06. 

Dorota Liszke är konstvetare och intendent på galleriföreningen Nutida svenskt 
silver i Stockholm.  
 
 
Lo 
Temat för mitt examensarbete är begreppet korpus. Jag vill plocka isär och 
undersöka essensen av det. Koppat till uppsatsen gör jag intervjuer med 
personer inom fältet för att bilda mig en uppfattning av hur ni ser på er själva 
och på korpus. Jag hävdar att korpus är ett begrepp som inte har en naturlig plats 
i vår samtid. Ordet korpus är ju branschspråk – det är ingen som förstår vad det 
är.  
 

Dorota 
Nej det finns inte ens med i alla ordböcker. Anders Ljungberg gjorde en 
utställning med konstfackselever här på galleriet med temat korpus. I 
pressmeddelandet som han hade skrivit var ordet korpus nämnt flera 
gånger, och då tänkte jag att man måste ju förklara vad korpus är, för de 
som inte känner till begreppet är det ju obegripligt. Så jag skrev en 
faktaruta och som research kollade jag upp det i svenska akademiens 
ordlista- men det fanns inte med. 

 
Lo 
Jag har hittat en förklaring för korpus i Nationalencyklopedin. Beskrivningen 
lyder ungefär att det är ett hantverk, och så hänvisas man till liturgiska föremål. 
Jag upplever det som en ganska stor grej på utbildningen att ingen riktigt kan 
förklara vad korpus är. Vi lägger väldigt mycket tid till att diskutera detta. Man 
skulle ju kunna kalla det för ”hollow ware” eller något som är mer öppet – som 
inte har en lika stark koppling till historiska och kyrkliga föremål. Jag upplever 
det som svårt att tolka korpus eftersom det inte har en självklar plats i vår 
vardag, och heller aldrig har haft det. På Ädellab döpte man ju om det gamla 
metallformgivningsfacket till Ädellab – ”Jewellery and Corpus”. Jag antar att man 
ville öppna upp för användandet av andra material och inte vara bunden till 
metallen. Ordet korpus kan jag tänka mig de föll för pga. att det har en stark 
kroppslig koppling och man kan inte i ordet i sig kan säga vad det handlar om. 
Men jag tror det hade en motsatt effekt. 

 
Dorota 
Begreppet korpus har ju funnits jättelänge. Men det här med 
materialbundenheten är ju intressant. Korpus är ju en metallisk kropp. 
Men inom medicinen har det ju en annan betydelse. 

 
Lo 
Jag är inte silversmed och inte heller guldsmed så jag uppfyller inte kraven på 
någon som utför korpus. 
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Dorota 
Men vilken är då din ingång? Jag trodde det fanns krav på att man 
behärskade hantverket på konstfack, men att man sen kan välja att släppa 
det. 

 
Lo 
Nej några sådana krav finns inte. Visserligen har de flesta på utbildningen gått 
någon förberedande skola med inriktning metall, men inte alla. Det finns inget 
krav på att man ska behärska hantverket för att få gå Ädellab. Det tycker jag är 
lite konstigt då vi väldigt tydligt måste förhålla oss till korpus som är en starkt 
hantverksbunden konstform. Det är ju svårt att förhålla sig till något som man 
inte behärskar. Om man varken behärskar hantverket eller materialet vad ska 
man då relatera till? 
 

Dorota 
Men har ni möjlighet att lära er tekniker om ni skulle vilja? 

 
Lo 
Jo det har vi. Vi har jätteduktiga tekniker som lär ut det man vill veta. Men 
eftersom vi har så många andra obligatoriska kurser är det svårt att hinna med 
det på skoltid. Visst skulle det gå att verkligen nöta på sina lödningar och 
drivtekniker, men då krävs det många kvällar och nätter. Jag har valt att titta på 
korpus ur en aspekt där jag både frångår materialet och teknikerna. Jag tittar på 
de föremål som vi använder i våra dagliga liv. De som fungerar som ett otalat 
språk i våra möten med andra, man kan väl kalla dem primära objekt. De 
förekommer ofta på bordet men även på andra ställen. Det är de här föremålens 
viktiga funktion i möten med andra som jag tycker är intressant. Det är det jag 
har valt att kalla korpus. Jag som varken har materialet eller hantverket upplever 
det som omöjlig att förstå och sätta i en samtid annars. 
 

Dorota 
Intressant. 

 
Lo 
På utbildningen vill de att vi hävdar vår plats som konsthantverkare, men det 
tycker jag är svårt då jag inte besitter de kunskaper om en konsthantverkare gör. 
Vem tycker du är en konsthantverkare? 
 

Dorota 
Jag tycker att det är en konstnär som har en viss materialbundenhet. Sen 
spelar det ingen roll viket ens material är. Men till skillnad t.ex. från en 
slöjdare som kanske upprepar gammalt formspråk i viss mån och 
använder sig av gamla tekniker, så har konsthantverkaren den totala 
friheten att omtolka materialet och göra något helt nytt. Det förväntar jag 
mig av en konsthantverkare att den ska göra. Man ska använda materialet 
på ett innovativt och spännande sätt. En bra föreläsning som Cilla Robach 
höll på Nationalmuseum nyligen avhandlade om man kan byta plats på en 
konstnär och en konsthantverkare. Vissa konstnärer som är verksamma 
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inom den fria konsten använder sig av tekniker som är kopplade till en 
hantverkstradition som glas och keramik. 

 
Lo 
Ja som Julia Kristalova. 
 

Dorota 
Men det är mycket svårare för en konsthantverkare att uppnå den 
statusen. Och då kan man ju fråga sig att om det inte är materialet och 
tekniken som avgör vem som kan röra sig fritt mellan rummen – då måste 
det vara utbildningen. Eller så handlar det om någon föreställning i 
samhället om att man inte ska lämna sitt område. Är man 
konsthantverkare så blir man alltid stämplad som det oavsett vad man 
gör. Jag tror det beror på vilken utbildningen man gått och vilka arenor 
man rör sig på.  

 
Lo 
Jag tänker att gränserna mellan konsthantverk, design, konst och så vidare håller 
på att suttas ut lite. Att det är helt ok att designa bestick ena dagen och göra en 
rumslig installation nästa. Att vi helt enkelt är kreativa personer som kan ge oss 
på det mesta. 
 

Dorota 
Ja alla gränser ligger ju hos etablissemanget och är omgivningens bild av 
var man passar och inte. Men jag tror att det kan suddas ut i och med era 
arbeten då ni rör er i periferin. Bara för tio år sen så pratade man om att 
jobba i gränslandet mellan konst och konsthantverk, men det pratar man 
ju inte om längre. Det är ju helt självklart nu.  

 
Lo 
Hur skulle du säga att korpus som konstart mår idag? 
 

Dorota 
Det är ju utan tvekan ett paradigmskifte just nu. Det är en förändring och 
det är inget konstigt med det. Om man ser till historien så är det ju så det 
går till. Det finns inga knivskarpa gränser där en sak tar slut och en annan 
tar vid. Allt pågår ju samtidigt. 

 
Lo 
Hur se er publik ut? 
 

Dorota 
Vi har ju samlare, konstföreningar, företag som köper gåvor och personer 
som inte är samlare men som köper något fint till sig själva eller som 
present till andra. 

 
Lo 
Korpus och smycken i lika stor grad? 
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Dorota 
Ja absolut. Det finns personer som köper stora skålar och ljusstakar i 
doppresent. Men ska man generalisera vilka våra kunder är så är det ju 
framförallt en äldre publik, och de vill köpa bruksföremål – saker som går 
att använda. Dom vill ha ljusstakar och kannor osv. Konstföreningar 
tänker ofta ur en mer konstnärlig aspekt. Men lika för alla är ju att det 
handlar om väldigt dyrbara föremål som kostar därefter. Då kanske man 
väljer en mindre ljusstake för att hålla sig inom budgeten. En av våra 
medlemmar Magnus Liljedal har skrivit en uppsats om kaffekannan som 
statussymbol och hur den har förändrats. Det sker en förändring i synen 
på silverföremål, de har ju alltid tidigare haft en hög status. I uppsatsen 
skriver han om silverkannan genom tiderna och hur det sker en stor 
förändring i och med den industriella revolutionen. Först då kunde man 
börja formpressa silver- och nysilverkannor, och plötsligt dyker 1700- 
och 1800-talets pastischer upp i var mans hem.  

 
Lo 
Den framväxande borgarklassen som vill identifiera sig med den finare adeln. 
 

Dorota 
Just precis. 

 
Lo 
Samtidigt som hantverket tappar lite mark. 
 

Dorota 
Ja fast det förändras ju. Plötsligt dyker namn som Viveln Nilsson, Sigurd 
Persson och Erik Fleming upp och synen på korpus förändras. Det är inte 
längre självklart att de ska användas. De får istället status som 
samlarobjekt och skulpturer, precis på samma sätt som Orreforsglas. Man 
kan ju köpa en fantastisk Simon Gate vas från 1920-talet för att pryda sitt 
hem med – men man skulle ju aldrig stoppa tulpaner i den, den blir ett 
kostobjekt. För ett par år sen hade vi en utställning med Wolfgang Gessl, 
en väldigt skicklig silver- och guldsmed.  Han hade gjort en oerhört 
detaljrik kanna med stor tanke på funktion, allt var genomtänkt till minsta 
detalj. Den kostade 149 000 kr, och det var det ett par som köpte den. 
Men när jag stod där och berättade om alla snillrika funktioner avbröt de 
mig och sa – vi tänker inte använda den. Den har blivit en skulptur. Och 
som ett svar på det finns det ju korpuskonstnärer som idag skapar kannor 
som medvetet inte går att använda, den reaktionen började växa fram 
redan på 1960-talet. Och det kan man ju observera hos den yngre 
generationen som lättare kan flyta mellan gränserna för det brukbara och 
skulptur som Anders Ljungberg och Helena Sandström. 

 
Lo 
Men vem köper dessa föremål? 
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Dorota 
Den yngre generationen har ju en annan inställning till saker- statusen 
har ju förändrats. Idag har man andra statusobjekt i samhället, som 
Iphones och resor som man spenderar stora summor på. När man på 
1800-talet var på besök i ett högreståndshem kunde man avläsa de 
personernas status och ekonomiska förutsättningar, men så funkar det 
inte idag. Om någon kommer hem till mig och ser min David Taylor kanna 
– som han har borstat så mycket att den ser ut att vara av rostfritt stål, är 
det ju få som förstår att den är värdefull; ingen ser att den är gjord av 
silver. Den är helt enkelt inte avläsningsbar som värdefull för som flesta. 
Det är därför folk istället köper Pradaväskor och dyra bilar. Om det inte 
skulle stå Prada stort och tydligt på den så är det ju ingen som vet att det 
är en dyr väska, då finns det inget skäl att ha den. 

 
Lo 
Nä, det går ju bara ut på att bekräfta sin egen identitet. 
 

Dorota 
Men statusen kan ju förändras. Om det t.ex. bara finns några få som 
behärskar hantverket silversmide kommer det bli svårare att få tag på och 
därmed bli eftertraktat igen. Men det krävs att omgivningen kan läsa av 
det som dyrbara föremål. 

 
Lo 
Jag tänker att det kanske beror på att dessa dyrbara silverföremål tillhör en 
klass, och att de allra flesta idag helt enkelt inte har rört oss i en värld där det 
finns korpus. Vi har ingen relation till dem, ingen jag känner värdesätter om jag 
skulle ha en silverskål hemma. 
 

Dorota 
Ja, precis. 

 
Lo 
Jag tänker att smyckena kanske har lite lättare att röra sig in i en modern tid om 
man jämför med korpus. Smycken konkurrerar inte med någonting annat oavsett 
vilket material de är gjorda av. Men korpus däremot, det är ju både bundet till 
sitt material och sin form. 
 

Dorota 
Hm, intressant. Det som jag har märkt är att våra besökare tenderar till 
att vara mer skeptiska till ett smycke som är väldigt stort och därmed 
svårburet, än mot ett korpusföremål utan funktion. Med korpusföremålet 
säger man helt enkelt att det är ett konstobjekt – och det accepterar folk. 
Med smyckena däremot är det svårare. Men det beror ju såklart på vem 
man pratar med. Jag tror att det finns två olika ingångar. Dels har vi en 
konstvärld som relaterar till historien och till varandra, men sen så har vi 
ju också en publik som inte är vana vid att se detta. 
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Lo 
Men vad är syftet med korpus? Jag har valt att se korpus som de primära 
objekten som vi i västvärlden kan läsa av och kommunicera med. De har en 
naturlig och självklar del i våra liv. De har något gudomligt över sig i och med 
platsen vi har gett dem i vår kultur. Jag drar paralleller till de handgjorda 
föremålen som tillverkades innan att gud ”dog” i och med den industriella 
revolutionen. Jag väljer att fokusera på att vi faktiskt använder dessa föremål. 
Men eftersom jag inte har konsthantverket väljer jag att göra konst av dessa 
föremål – de är ju inte som alla andra. Jag hävdar att de kan ha en egen konstart 
och att korpus hör till den. 
 

Dorota 
Men om man ställer två föremål bredvid varandra – en kanna som är 
brukbar och en som inte är det. Så är ju den första en funktion och den 
andra ger en ny ingång till sin egen form. 

 
Lo 
Ja, antingen så gör man korpus eller så gör man något som talar om korpus. 
 

Dorota 
Ja exakt. Man vill ju åt ”aha” upplevelsen. Den högsta konstupplevelsen 
åtminstone jag får är inte de med det mest perfekta estetiska utseendet 
utan det som får mig att tänka och stanna till och fundera både över stort 
och smått. Då får ju föremålet ett annan primär uppgift och då spelar det 
ingen roll vilket material man använder sig av. Om man använder sig av 
silver – som ju är tyngd av traditioner och historia så måste man ju 
använda sig av det i det man vill tala om. 

 
Lo 
Tror du att korpus kommer överleva? 
 

Dorota 
Ja, jag tror att korpus kommer att överleva, men begreppet har redan vidgats. 

Jag hoppas på att hantverket, kunskapen om hur man smider och 

materialkännedomen inte går förlorad. Samtidigt så är det ju glädjande att 

korpus omfattar mer än bara bruksföremål i silver. Missförstå mig inte, jag 

älskar silver. Det är fantastisk material med många uttrycksmöjligheter. Jag 

blir upprymd av att se en fantastisk dosa i silver med välarbetat charnier, men 

jag är väldigt nyfiken när de som arbetar med korpus tar nya språng, när man 

är undersökande, när man ställer frågor och när man väcker känslor. Det tillför 

en ny dimension till området. Det vidgar inte bara begreppet korpus utan den 

vidgar vår syn på omvärlden. 

 
 


