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FÖRORD

Sedan ett år har Kalmar konstmuseum tagit in design och konst-
hantverk i sitt utställningsprogram i samarbete med Designar-
kivet. Detta för att ge även dessa områden en plattform för 
diskussion, kritik och samtal. Först ut i denna satsning var förra 
årets internationella utställning The Future is Handmade med 
ett femtiotal formgivare och designers, både samtida och med 
exempel från 1900-talet, vars intresse för hantverk omsattes i 
högst okonventionella och nyskapande sätt att förhålla sig till 
både material och arbetets utförande. 

I år visar vi två till sin omfattning mindre utställningar med 
design som utgångspunkt. Först ut är utställningen  , ett unikt 
samarbete mellan silversmeden Karlheinz Sauer och textil-
konstnären Suzy Strindberg. De har bägge fina men högst på-



tagliga rötter ända till det medeltida skråväsendet där mästare 
och lärling var metoden man lärde sig sitt hantverk på och 
målet för lärandet perfektion. Men också respektfull vidareut-
veckling utifrån traditionerna kring olika material. Sauer och 
Strindberg utgör exempel på samtidens ”asfaltblommor” då 
de tagit sina respektive hantverk genom hela den massiva in-
dustriella och teknologiska utvecklingen och dominansen, till 
synes med ett helt intakt resultat. Detta skulle givetvis inte 
kunna vara möjligt utan att ha ett fast grepp om de värderingar 
kring kvalitet och arbetsmoral som man kan förmoda också 
ligger nära medeltidens. Tidshorisonten är med nödvändighet 
längre än den individuella människan.

Sauer och Strindberg har på två år arbetat fram ett drygt tjugo-
tal små silveraskar vars lock är försedda med infällda broderier 
av silke. Idén om samarbetet var Suzy Strindbergs då hon sedan 
länge funderat på att göra något nytt av sina broderier. Tanken 
på att kombinera broderiet med ett helt annat material till-
sammans med en lång fascination för miniatyrer och barndo-
mens dockskåp ledde henne fram till askar i silver och en fråga 
direkt ställd till Karlheinz Sauer. De begränsade formaten 
inbjöd också till ett friare förhållningssätt till själva bildytan; 
mer som dekorativa färgspel än symboliska bilder. Han sa ja 
till samarbetet utan att tveka.
 
Förutom den uppenbara skönhet utställningen Skatt rymmer, 
ger den också en blixtbelysning av en rad möjliga frågeställning-
ar kring det ”handgjorda”. I ett samhälle som fjärmar allt fler från 



kunskapen och makten över den fysiska produktionen utgör 
Sauer och Strindbergs förhållningssätt en viktig och intressant 
referenspunkt. Till katalogen bidrar Ragnhild Lekberg, arkivchef 
på Designarkivet, med en text som diskuterar hur samhället i 
stort behandlar hantverk och varuproduktionens olika värden. 
Bland annat utifrån en rad kritiska röster från design och hant-
verkshistorien som William Morris, Ellen Key och Pye.

Bengt Olof Johansson
Curator
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ASFALTSBLOMMOR
TRADITIONELLT HANTVERK  

I  EN FÖRÄNDERLIG TID

Historia är inte något som passerar. Tidigare generationers vär-
deringar, traditioner och revolter gör sig påminda och påverkar 
oss än idag. Riktningar och reaktioner gästspelar i perioder av 
varierande längd. Tillsammans bildar de den intrikata fläta som 
vi så koncist kallar Historia.

På formområdet riktas ofta blickarna mot trender och ten-
denser, där dåtiden snabbt ska kunna ersättas av nya mål – inte 
sällan med en retorik som understryker den nu eftersträvans-
värda strömningens värde som nyhet, oavsett hur många histo-
riska referenser det finns i dess form- och färgspråk. 

Att hantverket söker sig in på designområdet har uppmärk-
sammats på senare tid, inte minst av Kalmar konstmuseum och 
Designarkivet. Men vad finns i utkanten av det nyhetstörstande 
rampjuset? Vilka strömningar samexisterar idag, och hur ser 
relationen ut till samtiden? 



Man kan självfallet se de intrikata askarna som ställs ut i Skatt 
som den sista punkten i det kvalitativa hantverkets minnes-
skrift. Men, deras närvaro förmedlar någonting mer. De är ett 
självklart uttryck för en länge försummad typ av samtida form. 
Och inte minst lyfter de genom sin blotta närvaro fram den 
samtida människans behov av hantverkets gränslösa möjlighet 
att skapa det unika. 

Vi kallar de utställda verken för askar. Ändå står varken 
användningsområden eller användare i fokus och egentligen 
kunde askarna lika gärna saknat insida. Istället bör de be-
traktas som små monument över en till synes försvinnande, 
men likväl kvardröjande, kunskap och färdighet. Likt envisa 
asfaltsblommor trotsar de industri- och tjänstesamhällets till-
plattande av formområdet. 

DEVALVERING

Under 1700-talet tar massproduktionen sina första stapplande 
steg. Under ett antal hundra år uppmärksammas och kritise-
ras hantverkets devalvering kraftigt, av bland andra industr-
ikritikern John Ruskin och samhällsvetaren Karl Marx. Med 
Ruskin som förebild drev formgivaren och hantverkaren Wil-
liam Morris, under 1800-talet, tesen att utan hantverket och 
utsmyckningen av vardagsföremål, så skulle mänskligheten ta 
skada. Även den svenska samhällsdebattören Eller Key var un-
der det tidiga 1900-talet engagerad i sitt förespråkande av den 
unika och kvalitativa varan framför den massproducerade. De 



förespråkade alla det hantverksmässiga som den rätta formen 
för att tillverka saker, för att arbetaren inte skulle allieneras i 
produktionen eller konsumenten drabbas av själslig utarmning. 

Idag ser vi inga samhällsdebattörer som med sådan kraft för-
svarar det traditionella hantverkets position gentemot mass-
produktionen. Och kanske är det inte så konstigt. Argumenten 
som användes under 18- och 1900-talet skulle inte ha bäring 
idag, då det som går att mäta och beräkna till synes alltid sitter 
med trumf på hand. Moraliska pekpinnar och en idealiserad 
bild av hur arbetslivet kan organiseras, låter sig inte enkelt 
överföras till vår samtid. 

Under 1980-talets postmodernism såg vi hur kategorierna 
rätt/fel, och bra/dåligt dekonstruerades. Välbehövligt – defini-
tivt, men det gav även plats för en betydligt mer svårnavigerad 
formdiskussion. Det har bidragit till ett stillestånd i diskussio-
nen om hur vi kan värdera olika typer av föremål och varor. 
Konsumtionen av livsstilsprodukter har eskalerat i hög takt. 
Inte för att vi har behov av fler, utan för att vår sociala kultur 
kräver ständig förnyelse. Ständig förnyelse behöver av prak-
tiska skäl vara både billig och lättillgänglig. 

Det har emellertid tillkommit en dimension idag, i och med 
att en ökad miljömedvetenhet allt mer dominerar vår världs-
uppfattning. Detta borde kanske resultera i ett uppsving för 
hantverket och en lokal produktion. Men så enkelt är det inte 
att bryta sociala strukturer. Det är svårt att bete sig radikalt 
motsatt den riktning som rådande samhälle förespråkar. Det 
traditionella hantverket befinner sig därför i en kritisk situa-
tion. Men kanske inte så länge till. Skiftet mot tjänste- och 



4kant hoch blau
Karlheinz Sauer och Suzy StrindbergDen gröna trädgården (2005)

Teckning, 90x120 cm



Fisch grün
Karlheinz Sauer och Suzy Strindberg



informationssamhälle har påverkat samhällets värderingar, 
övergripande strukturer och konsumtionsmönster. Det har i 
sin tur fått konsekvenser för hantverkets status och synlighet. 
Nu ges hantverket en helt ny betydelse, vilket är ett tecken 
på att idealen håller på att fyllas med ett annat stoff, och att 
människor beger sig bort från temporäritet och ständig jakt på 
uppdaterade livsstilsmarkörer.

SORG & TRÖST

Sociologiprofessorn Richard Sennett hjälper oss att se hant-
verkets roll i bred bemärkelse. Hans definition av hantverks-
skicklighet är – att göra något bra för dess egen skull. Inom 
hantverket har normer stor betydelse, och strävan efter kvalitet 
blir till ett mål i sig. Ett annat karaktärsdrag är yrkesstoltheten, 
där självdisciplin och självkritik har en tydlig plats. Står inte 
bekräftelse att finna utifrån så finns alltid värdet av att göra 
ett klanderfritt arbete. Detta, menar Sennett, är hantverkarens 
ständiga tröst, där skickligheten inte är avhängig av reaktioner 
utifrån, utan mäts efter mått som är konkreta och opersonliga.

Hantverksskicklighet är något som sällan värderas särskilt 
högt idag. Den moderna kulturen idealiserar potentiell förmåga 
snarare än erfarenhet och hantverksskicklighet. Att göra något 
för dess egen skull blir därmed ett problem. Att lägga stor vikt 
vid kvaliteten passar inte in ett samhälle där kortsiktiga trans-
aktioner är idealet. Hantverkaren står så långt man kan komma 
från konsulten som ”slår ner och flyger iväg men aldrig bygger 



bo”. Samhälleliga strukturer har en tydlig inverkan på hur vi 
ser på hantverk och formgivning, medan hantverkets överlevnad 
ligger i att hantverket värderas utifrån sina egna kvaliteter – och 
inte utifrån omgivningens behov. Kvalitativt hantverk bär med 
sig dimensioner som får oss, när vi agerar konsumenter, att fun-
dera över vår verklighet och våra värderingar. 

KORRUPTIONEN AV DET BÄSTA

I The Nature and Art of Workmanship menar hantverkaren och 
teoretikern David Pye, att alla verk som åstadkommits sedan 
den mänskliga tidens begynnelse, har uppstått genom riskta-
gande. Risken, ligger i att hantverkaren inte kan garantera hur 
resultatet av hens arbete kommer att bli, att det inte går som 
det var tänkt. Det är beroende på utförarens omdöme, finger-
färdighet och omtanke under arbetets gång. Detta står i kon-
trast mot design som baseras på säkerhet. Designern arbetar 
oftast inom ett system där slutprodukten går att beräkna. Pye 
påstår i provokativ ton att designern bara existerar på grund av 
att denne exploaterat allt vad hantverkare har uppfunnit och 
utvecklat genom tiderna.  

David Pye menar att när massproducerad design omformar 
hela vår levnadsmiljö, så förändras också vår syn på vad som är 
kvalitet och inte. Möjligheterna med det högkvalitativa och tra-
ditionella hantverket försummas, något som Pye hävdar leder 
till bred acceptans av undermåliga former och uttryck.  Bland 
dem som trots allt ägnar sig åt hantverk av något slag blir kom-



passen allt svagare för kvalitet, i takt med att det traditionella 
hantverket bli allt mer osynligt och allt mindre efterfrågat.

Hos designer finns ofta både ett klimat- och konsumtions-
mässigt ställningstagande, men också en fascination för hant-
verkstekniker. Designs relativa respektlöshet inför hantverks-
traditionerna möjliggör en hög grad av experimenterande. 
Enligt Pyes logik skulle man kunna dra slutsatsen, att hybriden 
”design och hantverk” skulle innehålla undermåliga former och 
uttryck, sett ur det traditionella hantverkets perspektiv, men 
att de samtidigt är kombinerade med ett manér som är starkt 
förknippat med design. Okunskapen och det nyvaknade intres-
set blir här en resurs, som kan ge produkterna hög status, även 
om komplexiteten i hantverket inte håller traditionsmässig 
höjd. Statusen kommer från kopplingen till marknaden som 
hungrar efter nya trender och konsumenter.

...De traditionella hantverkare som återstår idag skulle sä-
kert skriva under på det latinska ordspråket corrupto optimi 
pessima. Fritt översatt att korruptionen av det bästa är den 
värsta av tragedier. 

Men det är inte ”dåligt hantverk” som är det kvalitativa hant-
verkets motpol eller fiende. Massproduktionen är den största 
faran, eftersom den generellt saknar djup, subtilitet, övertoner 
och mångfald. Det traditionella hantverket spelar en viktig roll 
i vår tid. Inte som en symbol för det begärliga, utan som en 
hämndens gudinna, en Nemesis mot ideala värden. Hantverk 
går inte fort, går inte att detaljstyra, det är inte effektivt och 
det är oförenligt med massproduktion. Hantverk skapar inte 
föremål som passar in i ett nutida konsumtionsmönster. I själva 



verket innehåller hantverket alla de karaktärsdrag som är oför-
enliga med idealen i ett kapitalistiskt system. 

Kombinationen av design och hantverk är möjligen det som 
banar vägen för en livsmiljö med hög mångfald av former. Som 
en trojansk häst träder den här typen av design in på masspro-
dukternas marknad med hantverket som insmugglad last. Det 
kan i sin tur bana vägen för det traditionella hantverket inom 
den strömning som förespråkar mångfald och kvalitet.

Hantverkare, har med sitt genomgripande fokus på kvalitet, 
sin fingerfärdighet och djupt utvecklade sinne för estetik, ända 
sedan den industriella revolutionen varit formvärldens maskros-
barn. Hantverkets värden är och förblir oumbärliga. Särskilt i en 
tid där människan har fått nog av rationalisering, konsumtions-
hets och miljöförstöring. Traditionellt hantverk har fortfarande 
en till synes svag ställning, men människan fortsätter att ha själs-
liga och etiska behov och begär bortom den anonyma masspro-
duktionens utbud. Behov som av allt att döma ökar exponenti-
ellt. Samhället står under ständig förändring och nya beteenden 
skapas. Mycket pekar på ett växande intresse för det kvalitativa, 
det som får ta tid, för mångfald och djup yrkeskunskap. 

Så – en viss korruption av det bästa, kanske trots allt inte är 
det värsta, utan det bästa som kan hända.

Ragnhild Lekberg
Arkivchef på Designarkivet





KARLHEINZ SAUER

“DET SOM INTE BLIR ORDENTLIGT GJORT 
SKA INTE GÖRAS – SÅ ÄR JAG UPPFOSTRAD”

Karlheinz Sauer söker formerna under lång tid innan silvret 
kommer in i bilden, bland annat genom, skisser och teckning. 
Sauer beskriver sitt formspråk som i grunden mellaneuropeiskt, 
men med tydliga spår av tyska influenser som Wiener Werk-
stätte. Åren i Sverige har gjort att det nordiska formspråket 
inspirerat mer och mer. 

Vägen till att bli en av de mest skickliga silversmederna i Sve-
rige börjar i Tysklands bijouteri- och guldcentrum Pforzheim. 
En plats där ur- och smyckesindustrin haft sitt nav sedan mitten 
av 1700-talet. Där, på Pforzheim Goldschmideshule i slutet av 
femtiotalet, fann Sauer sitt skrå. Trots frånvaron av kunskaper 
inom konstens värld sökte han 1962, på vinst och förlust till 
Kunst und Werkshule, ett attraktivt lärosäte även utanför lan-
dets gränser, och blev antagen. En av professorerna på utbild-
ningen kom att spela stor roll för Sauers fortsatta utveckling. 



Han intresserade sig för den unge Karlheinz och bjöd honom att 
arbeta i sin privata ateljé vid sidan av studierna. Bland annat blev 
det en skola i att sätta kvalitet först. ”Om ni någonsin gör något 
tveksamt – lova att ni rodnar när ni skriver kvittensen” var pro-
fessorns devis. Vid utbildningens slut fick Sauer ett telefonsam-
tal som resulterade i en gesällvandring i Sverige. Flyttlasset gick 
sedermera till Västerås där han hade sin verkstad i 40 år. I dag 
bor och verkar Sauer på Öland året runt. I Mörbylånga driver 
han Blå Kulan, galleri och silversmedja samt under sommaren 
även Galleri Kungsgården där det finns ännu en silversmedja.

“HUR BERIKAR JAG LINJEN?”

Även om studietiden tog slut 1965 så tar utbildningen egentli-
gen aldrig tagit slut. Sauer ser på hantverksyrket som ett kon-
stant lärande. Parallellt med hantverket har Sauer även varit 
lärare på bland annat Folkuniversitet där han lagt stor vikt 
vid att vara kompromisslös vad gäller kvalitet. Hantverkskun-
nande kan man dock inte lära ut till fullo. Det är enligt Sauer 
en personlig resa där drivkraften är att kunna göra det mesta 
själv. Han har ett starkt patos när det kommer till att behandla 
materialet med respekt för dess möjligheter och begränsningar. 
Det har däremot inte hindrat en hel del experiment med kom-
binationer som silver och guld, järn, plexiglas och glas. I Sauers 
smyckesproduktion finns lek med organiska former men de geo-
metriska elementen återkommer alltid. Geometri och linjer är 
centrala i hans sökande efter nya former. 



En genuin hantverkskunnighet behövs för att förverkliga nya 
idéer. Med samarbetet med Suzy Strindberg och utställningen 
av dess resultat vill Sauer visa att två urgamla, genuina hant-
verksyrken. Hans övertygelse är att med samarbetet som metod 
berika det moderna konsthantverket. Det har gett mersmak för 
nya gränsöverskridande projekt, exempelvis med glas.



4kant klein
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SUZY STRINDBERG

“DET BLIR INTE BRA FÖRRÄN  
JAG GÖR DET MED TRÅD”

Suzy Strindberg börjar arbeta utifrån en skiss, som hon succes-
sivt frigör sig från, vartefter bilden växer fram. Stygnen korsar 
varandra och skapar minimala landskap med varierad textur. 
Tjusningen med broderi är enligt Suzy att tråden lever sitt eget 
liv, genom sina många skiftningar, olika lyster och att man kan 
använda den för att skapa i tre dimensioner. 

Hemmet finns i Stockholm där hon länge kombinerade sitt 
hantverk med arbete som lärare. Sedan 80-talet tillbringas 
somrarna på Öland. Varför just där har med textilkonstnären 
Ulla Schumacher Percy att göra. I egenskap av lärare och men-
tor öppnade Schumacher Percy upp för nya, friare vägar, inom 
textil och broderi vilket gjöt ny energi i Strindberg hantverk. 

Men det började med mormor. Genom henne mötte den 
tioåriga Suzy hantverket för första gången. Fyra år senare, och 
med en idé om broderade bilder, sökte hon sig vidare. Edna 



Martin och hennes medarbetare på Handarbetets vänner ska-
pade broderikitt till försäljning. Dessa erbjöd Suzy den övning 
hon behövde. De kurser som hölls där har även inspirerat Suzy 
att senare låta sina elever skapa broderade bilder, ofta med mo-
tiv från gamla folksagor, vilka hon beskriver som fantastiska. 

Lärandet hos mormor och genom broderikitten har lett fram 
till den komplexa och tålmodiga fingerfärdighet som Suzy 
besitter. Men impulserna kom också längre ifrån. Fascination 
för miniatyrer satte igång ett sökande inom renässansmåleri, 
medeltida biblar och sydostasiatiskt konst. Att leva fem år i 
Singapore och Asien gav Suzys bilder mycket färg med inspira-
tion från lokal textil. 

“TIDEN STÅR STILL” 

Att låta saker ta sin tid är essentiellt i hennes arbete. Finmoto-
riken kräver stor koncentration och där är långsamma rörelser 
nödvändiga. Att arbeta med ett broderi timme efter timme är 
för Suzy en form av meditation. De arbeten som visas i ut-
ställningen tillkomna under 1,5 års broderande. Suzy har en 
stark uppfattning om att hantverkskunnande och noggrannhet 
är grunden till att kunna experimentera.

Vad Suzy velat förmedla genom bilderna har sett olika ut 
i olika livsfaser. Länge dominerades Suzys broderier av tunna 
linjer, svart på vit batist i torrnålslika bilder. Tidigt fanns en 
politisk inriktning, bland annat inom miljöfrågor, vilket resul-
terade i en serie med oljeskadade fåglar. Under en turbulent 



tid gjorde hon vad hon kallade dagboksblad med kvinnor i grå-
skalor. Idag ser Suzy cirkeln som sluten och naturen som sin 
största inspirationskälla. Lugnet och skönheten i den obrutna 
horisonten och himlen som skiftar i alla färger på Alvaret, där 
hon spenderar somrarna tillsammans med sin livskamrat, ger 
motiv för nya bilder.

Det tålamodsprövande arbetet att prova, göra om, kanske 
förkasta en veckas arbete och till sist komma fram till något 
Suzy själv kan godkänna kräver mycket envishet. I samarbetet 
med Karlheinz Sauer har de två starka viljorna varit en lust-
fylld och experimenterande utmaning. Det viktiga menar Suzy 
är att hon har hittat en samarbetspartner som är lika noggrann 
i sitt konstnärskap som hon själv.
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Du behöver inte förstå. 

Om du blev berörd av det du såg —
Ta med dina vänner på en guidad visning 
valfri söndag 13.00.

Om du uppskattade det du såg —
Köp ett årskort för 200 kr så blir du 
samtidigt medlem i Kalmar konstförening 
och får förhandsinformation om museets 
utställningar och arrangemang.

Om du gillade det du såg —
Bli medlem i vår Facebook-grupp för att se 
det som vi bara publicerar där.

Om du älskade det du såg —
Bli ständig medlem i Kalmar konstförening.

Om du vill veta mer —
Fråga oss eller gå in på  
www.kalmarkonstmuseum.se


