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Abstract
The aim of this thesis is to explore how theoretical studies on handicrafts may be
rewarding and usefull for a craftsman. The aim is also to explore how quality is
defined within crafts and to explore different aesthetic qualities that can be achieved within the
craft of cabinetmaking. In addition, the aim is also to broaden the view on how skillfullnes may
be expressed within the craft of cabinetmaking. The work
begins with theoretical studies of two craft philosophers - David Pye and
Soetsu Yanagi. Then, their ideas are applied practically through the making of two pieces of furniture. Aesthetic expressions characterized by randomness, imperfection and irregularity is specially sought after. The conclusions of the thesis shows that theoretical studies may be benefiting
and rewarding for a craftsman.

Sammanfattning
Syftet med detta arbete är att visa hur teoretiska studier om hantverk är utvecklande och användbara för en praktiserande hantverkare. Syftet är också att undersöka vad som definierar gott
hantverk samt att undersöka vilka olika estetiska kvalitéer som kan åstadkommas inom snickerihantverket. Dessutom vill arbetet bredda synen på hur skicklighet och förståelse för materialet
trä kan uttryckas. Arbetet inleds med teoretiska studier av två hantverksfilosofer - David Pye
och Soetsu Yanagi. Därefter tillämpas deras idéer praktiskt genom tillverkningen av två möbler.
Särskilt fokus läggs på att åstadkomma estetiska uttryck som präglas av slump, imperfektion och
irregularitet. Slutsatserna visar att ett teoretiska studier kan bredda en praktiserande hantverkares
syn på vad som är möjligt att åstadkomma inom snickerihantverket samt att materialet trä tillåter
en bredd av uttryck.

Förord
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1.Inledning
1.1 Bakgrund/problemidentifiering
Why should one reject the perfect in favour of the imperfect? The precise and perfect carries no overtones,
admits no freedom; the perfect is static and regulated, cold and hard.
Beauty must have some room, must be associated with freedom. Freedom indeed, is beauty.
The love of the irregular is a sign of the basic quest for freedom.
-S oetsu Y anagi
Inom möbelsnickeriet är kontroll, planering och perfektion dygder. Att bygga en möbel handlar om att träffa
på tiondelsmilimetern rätt utan att bli förvånad över att det hände. Det precisa arbetet har många styrkor och
skapar föremål som kan förundra och imponera.
Men vad finns bortom millimetrarna? Finns det liknande styrkor och skönhet i det imperfekta? Och kan man få
motsatserna perfektion och imperfektion att samspela? Sådana frågor har jag ställt mig under min utbildning och
i mitt examensarbete försöker jag utveckla och besvara dessa frågor.

Elsa Johansdotters stol
Under mitt andra år på möbelsnickeriprogrammet fick jag i uppgift att mäta upp och bygga en stol. Jag såg det
som en möjlighet att praktiskt pröva att framställa de irreguljära former som intresserar mig med hjälp av
modern snickeriteknik. Därför valde jag att mäta upp och bygga en äldre, välanvänd stol som tillverkats med
handverktyg och slöjdtekniker. Idén var att mäta upp stolen och i uppmätning ta med alla de former som
uppstått under stolens livstid för att därefter bygga stolen i Malmstens verkstad. Jag sökte då sådana former som
uppstått av tillverkningsteknikens begränsnigar, tidens tand och användande. Det var ett försök att kombinera de
irreguljära och oplanerade former som finns i en sliten, slöjdad stol med den precision och förutsägbarhet som
moderna snickeritekniker möjliggör. Som exempel kan nämnas benens form och olika vinklar som kommer ur
slöjdteknikens användande av naturvuxna former samt sitsens skålning som uppstått av en lång tids användande.
Detta var alltså mitt första försök att söka efter de estetiska kvalitéer som jag sedan kom att arbeta med i mitt
examensarbete. Därigenom är stolen bakgrunden till mitt examensarbete och det är de ideér om hantverk och
estetik som den lade grunden för som jag genom teori och praktik bygger vidare på i mitt examensarbete.

Fig 1. Originalet till Elsa Johansdotters stol

Fig 2. Originalet till Elsa Johansdotters stol

1

Ritningar av Elsa Johansdotters stol

Fig 3. Ritning av Elsa Johansdotters stol i skala 1:1

Fig 4. Mallritning av stolens delar i skala 1.1

2

Den färdiga stolen

Fig 5. Elsa Johansdotters stol

Fig 6.Elsa Johansdotters stol

Fig 7. Elsa Johansdotters stol
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1.2 Mål och syfte
Målet med detta arbete är att vidga synen på vad som definierar ett gott hantverk, hur olika estetiska kvalitéer
beskrivs och definieras, vad som utgör hantverkets kunskapstradition och hur dessa begrepp förhåller sig till
varandra, i syfte att medvetet kunna förhålla sig till det egna arbetet och värderingen av andras. Särskillt fokus har
lagts på att belysa hur impefektion och irregularitet är eftersträvansvärda estetiska kvalitéer.
Målet är också att visa att teoretiska studier är givande och utvecklande för praktsikt arbetande hantverkare. Dessutom vill arbetet bidra till etableringen av det hantverksteoretiska synsätt som bör vara en del av en
hantverksutbildning på universitetsnivå.

1.3 Frågeställning
Hur kan en praktiskt arbetande hantverkare gynnas och utvecklas av teoretiska studier och teoretiska
resonemang?

1.4 Källor och metod
Med avstamp i litteraturstudier av en västeuropeisk och en japansk hantverksteoretiker har deras respektive sätt
att definiera vad som är hantverk samt deras metoder för att mäta skicklighet och kvalité prövats genom dels
teoretiska resonemang och dels praktiskt arbete. Dessutom har föremål som fungerat som inspirationskällor
analyserats och dokumenterats vid studiebesök på Gotlands Lantbruksmuseum.
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2. Teoretiska utgångspunkter
2.1 David Pye - Ord för att beskriva hantverk
I detta avsnitt avser jag att:
Beskriva vad som enligt Pye omfattas av begreppen “handgjort” och “hantverksmässig”
Beskriva Pyes metod för att bedöma kvalitén i de föremål som omfattas av begreppen
Beskriva olika estetiska kvalitéer som enligt Pye finns i föremålen och hur de kan uppkomma.
David Pye (1914-1993) var en brittisk trähantverkare som också skrev teori om hantverk. Han var dessutom
professor i möbeldesign vid The Royal College of Art i London 1964-1974. Jag refererar i denna text till hans
bok The nature and art of workmanship som gavs ut 1968.
Jag kompletterar löpande texten med egna ideér.
Är hantverk handgjort?
I vår omgivning finns det vissa typer av föremål som kallas “handgjorda” eller “hantverksmässigt gjorda”.
I många fall används detta epitet som en indikator för kvalitét. I en matvarubutik hittar jag bröd som på
förpackningen kallas “handgjort” och är dyrare än formfranska, “hantverksöl” i särskilda glasflaskor som är
dyrare än burköl, etc. Det finns till och med en tillverkare som marknadsför sina färdiggräddade pannkakor som
“handgräddade”! Av detta kan man dra en slutsats; “Handgjort” har en positiv laddning - annars skulle det inte
skrivas på förpackningarna. Men vad menar man egentligen med ordet “handgjort”?
Efter lite eftertanke står det klart att ovanstående produkter rimligen inte framställts med händerna som enda
verktyg - det skulle vara både olönsamt och opraktiskt. Brödet har med all säkerhet knådats i en elektrisk
degblandare och gräddats i en ugn. Ölet har bryggts i rostfria kar och kanske tappats på flaskor med en maskin troligen har ett par händer aldrig rört vid själva vätskan innan den når sin konsument.
Pannkakorna har (förhoppningsvis!) gräddats med en stekspades hjälp. Begreppen “handgjort” och
“hantverksmässigt” är språkligt missledande - det handlar sällan om att de produkter och föremål som epitet
sätts på faktiskt har framställts med endast ett par händers hjälp. Men vad betyder då begreppen?
Hantverksteoretikern David Pye ger ett svar på frågan i sin bok “The nature and art of workmanship” (1968).
Han skriver; “If I must ascribe a meaning to the word craftsmanship, I shall say as a first approximation that it means simply
workmanship using any kind of technique or apparatus, in which the quality of the work is not pre-determined, but depends on the
judgement, dexterity and care which the maker exercises as he works” (Pye 1968, 20). Denna typ av arbete kallas av Pye för
“the workmanship of risk” - en framställningsprocess där resultatets karaktär och kvalité beror på tillverkarens
omsorg och skicklighet under hela framställningsprocessen. Detta ställs emot “the workmanship of certainty” där resultatets kvalité och karaktär är känt och garanterat redan närframställningsprocessen börjar. Som ett grundläggande exempel ger han skillnaden mellan att producera text genom att antingen skriva för hand eller med
hjälp av en tryckpress. (Pye 1968, 21). Målet eller produkten är alltså detsamma - en text. Vägen dit kräver dock
olika mått och olika former av omsorg och skicklighet av den skrivande. En lämplig svensk översättning av “the
workmanship of risk” som jag tycker bättre beskriver termens innebörd är “omsorgens arbete”.
Om det föremål som tillverkas riskerar att förstöras eller förändras på ett oönskat sätt under hela sin
tillblivelseprocess så är det just omsorg som den tillverkande måste utöva för att förhindra att något sådant
händer. I motsats till detta översätter jag “the workmanship of certainity till “säkerhetens arbete” - där resultatets
karaktär är säker och garanterad från början. Om denna innebörd - omsorgens arbete - läggs i orden “handgjort”
och “hantverksmässig” så kan kanske både brödet och ölet som nämns ovan sägas vara handgjorda. För oavsett
vilka maskiner och verktyg som använts för att framställa de två livsmedlen så är det möjligt att en bagares eller
bryggares omsorg och kunnande har krävts för att garantera produkternas tillblivelse.
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Kvalitetsbedömning av hantverk
Om man tar med sig ovanstående resonemang in i möbelsnickeriet så kan en möbel som tillverkats med hjälp
aven fullt utrustad maskinpark (innehållandes till exempel CNC-maskin, moderna hyvlar, justersåg, etc) vara likamycket hantverksmässigt tillverkad som en möbel som framställts med endast täljkniv och yxa. I båda fallen ärdet
graden av omsorg som tillverkaren måste utöva för att garantera resultatet som är det intressanta och inte i hur
hög grad den tillverkandes händer använts.
Alltså är ingen av möblerna mer representativ för ett hantverksmässigt förfarande än den andra. Dock är det så
att i mångas ögon skulle den möbel som tillverkats med en fullt utrustad maskinpark upplevas som “bättre” eller
mer representativ för kvalitativt hantverksarbete. Kanske är det så att vissa tekniker och verktyg anses mer lämpade för att åstadkomma möbler med hög hantverksmässig kvalité. Sådana tekniker och verktyg skulle man kunna
kalla för favoriserade tekniker. Detta tror jag leder till att man förhastat bedömer föremåls hantverksmässiga
kvalité i förhållande till vilka tekniker som använts vid dess tillverkning.
Det är ett missvisande sätt att bedöma föremål och leder till att vissa typer av föremål och uttryck förbises. Med
“favoriserade tekniker” menar jag sådana som tillåter en effektiv produktion och ett förutsägbart resultat. Sådana
tekniker har ju den stora fördelen att de är mest anpassad till en ekonomiskt hållbar produktion.
Alltså är det i många fall helt rimligt att yrkesverksamma hantverkare favoriserar sådana tekniker samt att de får
ta stor plats på hantverksutbildningar - men i en diskussion som inte främst handlar om ekonomi och effektivitet
utan om den mängd uttryck och tekniker som finns inom hantverk leder den favorisering som jag upplever till en
ensidig diskussion.
Man fastnar ofta i frågor av typen “men hur ska du tjäna pengar på det där”? Hur bör man då bedöma de två
olika möblernas kvalitéer på ett sätt som gör det möjligt att i bedömningen bortse från i hur hög grad
favoriserade tekniker använts?
Pye presenterar i sin bok fyra grundläggande epitet att sätta på hantverksföremål: Good och Bad som ett mått på
hantverksutförandets kvalité och Precise och Rough/Free som ett mått på föremålets estetiska kvalitéer
(Pye 1968, 30). Dessa översätter jag till Bra, Dåligt, Precist och Ungefärligt/Fritt.
Bra - Dåligt
Enligt Pye finns det två kriterier för att avgöra om ett föremål är Bra eller Dåligt utfört; dess grad av soundness
och comeliness (Pye 1968, 30). Dessa begrepp översätter jag till Sundhet och Följsamhet. Sundhet innebär ett
föremåls förmåga att hålla för den funktion det är tänkt för. Följsamhet innebär till vilken grad föremålet följer
den idé om estetiskt uttryck som dess upphovsperson hade om det. Dessa bedömningskriterier är alltså skilda
från föremålets mått av Precision och Ungefärlighet/Frihet. Ett föremål med hög grad av Precision kan vara
Dåligt utfört (låg grad av sundhet och följsamhet) och ett föremål med hög grad av Ungefärlighet/Frihet kan
vara Bra utfört (hög grad av sundhet och följsamhet). Det viktiga är hur väl föremålet förhåller sig till
upphovspersonens idé om dess funktion och estetiska uttryck. Hantverkarens roll är att agera som översättare
mellan idé och fysiskt föremål (Pye 1968, 55) och det är alltså översättningens kvalité som bör bedömas, genom
dess grad av Sundhet och Följsamhet. Med denna bedömningsmetod är det möjligt att bedöma
utförandet/hantverkskvalitén på de två möbler jag tog som exempel ovan på ett sätt där man i bedömningen kan
bortse från i vilken grad favoriserade tekniker använts.
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Estetiska Kvalitéer
När hantverksutförandets kvalité är utrett med hjälp av ovanstående metod blir nästa steg att bedöma föremålets
estetiska kvalitéer. Enligt Pye kan ett föremål anses vara Precist när det i hög grad överensstämmer med en
idémässig representation av det - exempelvis en mall eller en ritning (Pye 1968, 34). De föremål som går att
representera och beskriva med hjälp av en ritning måste tillverkas med tekniker som är förutsägbara.
En ritning är ju på ett sätt en profetia - en pålitlig förutsägelse om resultatet. Därför vill jag lägga till pyrs
terminologi ordet förusägbarhet som går hand i hand med precision.
Sådana föremål är vi vana att se bland de objekt som framställs inom snickerihantverket. Många av de föremål
som byggs på Malmstensskolan idag är av den typen och dess estetiska kvalitéer är välkända för oss. Jag tänker
då på gesällprov med plana, sammetslena ytor med lådor och dörrar som passats in med toleranser på några
tiondelars millimetrar. Fanérade bord med parkettläggningar som glittrar i motljus.
Sådana föremål som i Theo Rosengrens examensarbete från möbelsnickeriprogrammet på Malmstens kallas för
“kunskaps-abstrakta” (Rosengren 2017 23). Den precision och kunskap som krävs för att att åstadkomma
sådana föremål upplevs av en oinvigd betraktare som ouppnåelig, abstrakt. Vi är vana vid att se och uppskatta
dess estetiska kvalitéer. De åstadkomma ofta - men inte alltid - med de “favoriserade tekniker” som jag nämnde
ovan. Som motpol anses ett föremål vara Ungefärligt/Fritt när det avviker från den idémässiga representationen
av det - eller är avsiktligt tillverkat med sådana tekniker som inte är praktiskt möjliga att beskriva med hjälp av en
ritning - ofta av den anledningen att de inte är förutsägbara nog. Alltså kan sådana tekniker och föremål i min
menig kallas oförutsägbara. Sådana föremål har idag en undanskymd roll. Detta är kopplat till de “favoriserade
tekniker” som jag skrev om ovan - genom att oförutsägbarhet inte passar i en produktion och praktik som är
ekonomiskt hållbar. Hur uppstår då sådana kvalitéer? Enligt Pye bär föremål på Ungefärliga/Fria egenskaper
av fyra olika anledningar: tidsbrist, brist på skicklighet, som förarbete för ett Precist resultat eller avsiktligt
(Pye 1968, 32).
Min tolkning av ovanstående avvikelsefaktorer är att i de två första fallen - då Ungefärligheten/Friheten
uppkommer av tidsbrist eller av brist på skicklighet - bidrar den till att föremålets grad av Följsamhet och
sundhet sjunker och det bör då anses vara ett föremål av låg hantverksmässig kvalité. När Ungefärligheten/
Friheten finns som ett mellansteg mot ett precist resultat är den av teknisk art och kan inte bedömas som
estetisk kvalité. När Ungefärligheten/Friheten däremot uppkommer avsiktligt blir den en estetisk kvalité som
kan bedömas och uppskattas på samma sätt som Precist arbete bedöms och uppskattas.
Att avsiktligt låta ett föremål avvika från sin idémässiga representation kan åstadkommas på flera sätt. Dels ger
olika tekniker olika förutsättningar för att arbeta på ett Ungefärligt/Fritt sätt. Pye ger bildhuggeri som ett
exempel - verktygen lämnar oundvikligen spår efter sig i materialet som bidrar till motivets estetiska kvalité även
om dessa verktygsspår inte finns med på ritningen (Pye 1968 40). En annan teknik som möjliggör stor
Ungefärlighet/Frihet är intarsia. Intarsior görs med en intarsiaritning som förebild men genom intarsiateknikens
natur kommer den färdigsågade bildens linjer inte vara lika perfekta som på den printade ritningen - men detta
sänker inte motivets kvalité. Man kan också välja att arbeta med en enkel skiss eller helt utan ritning.
Svarvning är ännu en teknik som tillåter ett sådant arbetssätt. På det viset är den idémässiga representationen
anpassad för att medge hög grad av Ungefärlighet/Frihet. Det handlar då om att från hantverkarens sida
medvetet föra in oförutsägbara element i tillverkningen. Dessutom kan man arbeta i material som inte går att
kontrollera på ett precist sätt. Ett sådant skulle kunna vara färskt trä - för oavsett hur precist det bearbetas kommer det att förändras på ett oförutsägbart sätt då det torkar. Om resonemanget spetsat till än mer tror jag att till
exempel brännmärken efter klingor, urslag, torksprickor, bitar som slår sig etc. kunna sägas vara Oförutsägbara
eller Ungefärliga/Fria element som under rätt förutsättningar kan användas på ett konstruktivt sätt.

7

En viktig sak att poängtera är att det alltså inte handlar om att medvetet göra misstag när man söker en hög grad
av Ungefärlighet/Frihet. Poängen är att använda tekniker och material på ett sätt som skiljer sig från det sätt
man använder dom när man säker en hög grad av Precision. För att återvända till bedömningskriterierna ovan Sundhet och Följsamhet - så kan dessa i lika hög appliceras på ett föremål med en hög grad av
Ungefärlighet/Frihet i sitt estetiska uttryck.
Sammanfattning
Avsikten med detta avsnitt var att:
Definiera vad som omfattas av begreppen “handgjort” och “hantverksmässig”
Definiera en metod för att bedöma kvalitén i de föremål som omfattas av begreppen
Definiera olika estetiska kvalitéer som finns i föremålen och hur de kan uppkomma.
-Alla föremål som framställs med omsorgens arbete oavsett vilka hjälpmedel som används.
-Föremålen bör bedömas efter sin grad av sundhet och följsamhet.
-De estetiska kvalitéerna är främst av två sorter: precisa-förutsägbara och
ungefärliga/fria-oförutsägbara.
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2.2 Soetsu Yanagi - Det okända och imperfekta
I detta avsnitt avser jag att:
Beskriva Soetsu Yanagis indelning av hantverk i tre kategorier samt sätta dessa i en samtida kontext
Beskriva Soetsu Yanagis syn på hantverksföremåls särskilda estetiska kvaliteér.
Inledning
“The craftsman does not aim to create beauty, but nature assures that it is done” (Yanagi 2017, 87).
Soetsu Yanagi (1889-1961) var en japansk tänkare som skrev om hantverk. I ett flertal av hans texter som finns
översatta till engelska beskriver han sina tankar om hantverk och hantverkare. Han delar upp hantverkare och
hantverksföremål i tre olika kategorier och jag ska i detta kapitel beskriva vilka dessa tre kategorier är, och vad
som karaktäriserar dom. Jag refererat till flera olika kortare texter som utgivits i två samlingsutgåvor:
The unknown craftsman utgiven år 1972 samt Selected essays on Japanese folk crafts utgiven år 2017.
Texterna är dock författade år 1920-1952. Även i detta avsnitt kompletterar jag löpande texten med egna idéer.
Yanagi lägger stor vikt vid föremål som skapats av okända hantverkare, där det enda spår som finns kvar av den
som en gång tillverkat ett föremål är själva föremålet. Han kallar dessa föremål “mingu” eller “getomono”.
(Yanagi 2017, 88, Yanagi 1972, 210). Dessa ord ges innebörden “…common household objects made by hand…”
av Yanagis översättare, Bearnard Leach (Yanagi 1972, 210). Alltså - vardagliga föremål som används dagligen.
Yanagi menar att dessa föremål äger en särskild form av skönhet genom att vara just vardagliga.
I detta avsnitt ska jag försöka utveckla vad det är för skönhet som han syftar på. Yanagi skriver också om de
estetiska kvalitéer som kan uppkomma i föremål som tillverkats utan pretentioner. Idén har buddhistiska
rötter och Yanagi menar att man genom ödmjukhet inför materialets och tillverkningsprocessens egenskaper och
förståelse inför det faktum att man inte fullt ut kan kontrollera ett material kan åstadkomma föremål med en
särskild natur eller tidlöshet. Han beskriver flera aspekter av denna skönhet och jag ska försöka beskriva dessa.
Tre typer av hantverk
De typer av hantverk som produceras kan, menar Yanagi, delas in i tre kategorier. Han menar också att de
föremål som produceras inom de tre olika kategorierna kan karaktäriseras på olika sätt och att de bär på olika
estetiska kvalitéer (Yanagi 1972 198).
Folk-Crafts
Föremål gjorda av många för många till ett lågt pris.
Denna term översätter jag till slöjd.
Artist-Crafts
Föremål gjorda av få åt få till ett högt pris.
Denna term översätter jag till konsthantverk.
Industrial-Crafts
Föremål tillverkade på ett standardiserat och mekaniserat vis.
Denna term översätter jag till industridesign.
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Folk-Crafts
Den första kategorien - som också är den som Yanagi skriver mest om - är “Folk-Crafts,” folkets hantverk,
som karakteriseras av att vara osignerade objekt gjorda av många, åt många. De är billiga att tillverka och har
tillverkats i stor mängd (Yanagi 1972, 197). Denna typ av objekt kallar Yanagi som jag nämnde i inledningen för
Mingu eller Getomono. Några viktiga karaktärsdrag är att sådana föremål är hantverksmässigt
producerade av okända hantverkare, i stor mängd och inte går att spåra till en enskild upphovsperson.
De är istället produkter av okända människor som lämnat endast sina produkter och inte sinanamn efter sig.
Yanagi oroade sig för att sådana föremål i stor utsträckning skulle försvinna när storskalig industriell produktion
av vardagsföremål blev möjlig. Därför ägnade större delen av sitt liv till att samla in och beskriva dem. Han ville
specifikt dokumentera och bevara japanska föremål och majoriteten av hans texter är skrivna i relation till främst
japansk, men också koreansk kultur. I ett fåtal fall tar han exempel från Storbritannien. Hur är då hans texter
intressanta i en svensk kontext, i nutid? Produktionen av denna typ av föremål är ju mycket riktigt att betrakta
som mer eller mindre utdöd, åtminstone i Sverige. I regel produceras våra vardagsföremål på ett standardiserat
och storskaligt vis. Hantverksprodukter är idag dyrare än industrins produkter och är inte längre i särskilt hög
grad vardagsföremål. Eller? Kanske finns de att hitta här och där i många hem - som trasmattor och stickade
strumpor. Jag tänker också på knypplade och broderade dukar och servetter, som brukar säljas billigt
i second-hand affärer. Ibland omsluter de också vissa hem, som murade tegelväggar och plåttäckta tak.
Kanske är de några levande motsvarigheter i vår vardagsmiljö.
“Miscellaneous handicrafts are devoid of ambition. Their purpose is to serve the needs of the people, not to achieve renown”
(Yanagi 2017, 91)
Så kanske finns de här och där - men det är ju inget speciellt med en trasmatta? Nej - och det är också det som är
verkligt intressant i Yanagis resonemang om vardagsföremål. Deras styrka ligger i deras alldaglighet och närhet
till oss - och i det faktum att dess upphovsperson är okänd. Just ordet “okänd” visar på kulturella skillnader
mellan mig och Yanagi. Från min synvinkel är något okänt något som väntar på att upptäckas och bli “känt”.
Att vara okänd är, i min värld, ett mellansteg, en ofrivillig isolation, en väntan på att bli känd.
Men Yanagi menar något annat när han skriver okänd. I hans värld är okändheten målet och källan till den subtila
skönhet och intimitet som han ser i vardagliga föremål (Yanagi 2017, 88). Det är just det faktum att föremålen
saknar upphovsperson som gör det möjligt att betrakta dom som just föremål i sin egen rätt och inte i relation till
den som skapat dom.
“The virtue of folkcrafts is that one feels no obtruding personality in them. The thing shines, not the maker”. (Yanagi 1972, 200)
Yanagi lägger alltså stor vikt vid de aspekter av hantverk som går bortom en individs ideér. Han skriver om ett
hantverks “karaktär” och hur denna karaktär går bortom och är starkare än individen. (Yanagi 1972, 199).
Med exemplet trasmattan blir alltså trasmattan ett uttryck för karaktären och traditionen inom vävhantverket.
Med ett eget uttryck vill jag kalla sådana traditioner för tillverkningsprinciper - principer eller regler som en
tillverkare måste följa för att framställa en produkt. När vi ser en trasmatta tillverkad enligt sin
tillverkningsprincip undrar vi inte intevem som gjort den, vi undrar inte vems idé tillverkningsprincipen var trasmattan är så pass vedertagen att den inte längre äger någon individualitet. Lägger man en trasmatta på sitt
köksgolv ligger den där och är en trasmatta och inget mer. När man kliver på den tänker man inte på den men
om den tas bort märker man att den inte är där. Kanske är det sådana egenskaper som Yanagi försökte beskriva.
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En hantverkare som väver en trasmatta plagierar inte, utan följer de traditioner som lär vävaren hur materialet
och redskapen ska hanteras för att åstadkomma en matta som tål att kliva på, att spilla sås på - sådana
egenskaper hos hantverk som David Pye kallar för sundhet. Hantverkaren utför arbetet som individ, det är
hantverkaren som ensam kontrollerar den process som leder fram till en färdig matta - med Pyes ord omsorgens
arbete. Men samtidigt blir en hantverkare också ett medium för tillverkningsprinciper och tekniker som är
utarbetade av mängder av tidigare hantverkare. På det viset är hantverk både ett individuellt och kollektivt arbete.
Kollektivt insamlad och förmedlad kunskap uttryckt genom en individ. Hantverkaren kan väva in mer eller
minde av sig själv - mattan kan vara mer eller mindre ett självporträtt. Om det säger Yanagi: “to negate personality
is an error; However to remain satisfied with personality is yet a greater error. There is a beauty in individual art [sic], but it is not
purest. In the case of a really great individual, the greatness lies in having gone beyond his individualism” (Yanagi 1972, 200).
Jag tänker mig att det handlar om att se värdet i den kunskap om ett hantverk som man kan tillgodogöra sig
genom att följa dess principer och traditioner och värdet i den skönhet och uttrycksfullhet som är inbyggd i ett
hantverk, som alla dess utövare förvaltar, utvecklar och äger rätten till gemensamt. Som hantverkare har man ett
val - man kan utöva sitt hantverk som den okände hantverkaren eller med ambitionen att bli den kände
hantverkaren. Relevansen i Yanagis texter om Folk-Craft idag ligger i att se att dessa två alternativ är likvärdiga.
Relevansen ligger också i att se och uppskatta de spår av mänskligt arbete och kunnande som finns i föremålen
som omger oss.
Artist-Crafts
I den andra kategorin placerar Yanagi föremål som är tillverkade av ett fåtal hantverkare åt ett fåtal köpare.
Sådana föremål är på ett tydligare sätt än folkcrafts produkter av en enskild hantverkare och ett uttryck för
dennes egna ideér.
“The works of artist craftsmen are not primarily intended to be just good pots so much as to display the fine sensibility or strength
of personality of the maker(…)” (Yanagi 1972, 199)
Yanagi menar att denna typ av hantverk är skild från folk-crafts genom att artist-crafts närmar sig den fria
konsten i sin strävan efter individualitet. Han ställer denna individuella strävan efter uttrycksfullhet mot de
kollektivt utarbetade och inbyggda värden som finns i varje hantverk. I den jämförelsen menar han att det
kollektiva hantverket i högre grad representerar hantverkets kärnvärden och att dessa kollektiva kärnvärden ofta
är starkare än den individuella karaktär som en konsthantverkare försöker sätta på sina produkter.
“Personality, however great, is nothing compared with nature”. Den natur som avses i citatet tolkar jag som de inbyggda
värden och egenskaper som Yanagi anser finns i varje hantverk. ( Yanagi 1972, 199).
Dessutom menar han att en konsthantverkares produkter är alltför dyra för att kunna användas i det dagliga
livet. Hantverksprodukter bör enligt Yanagi vara avsedda för dagligt bruk. Dock har konsthantverkaren en viktig
roll - att verka som vägvisare och nydanare. Yanagi menar att i en tid då hantverk alltmer glöms bort ska
konsthantverkaren bära med sig den kunskap som annars helt skulle försvinna (Yanagi 1972, 202).
Dessutom kan konsthantverkaren bidra till det kollektiva hantverksarvet genom att de föremål en
konsthantverkare producerar kan lämna sin individualitet och därigenom bli en del av det inbyggda
och gemensamma i ett hantverk (Yanagi 1972 203).
“For example, take the case of an artist-potter who makes a pot and puts on it a drawing of a landscape, which is then copied
athousand times by other artisans, as was done in ming dynasty China. Now the curious thing is that, at the point when awareness
of the original dies away, a new beauty far greater than the original comes into being. The object now no longer belongs to the
individual but to the craft world of tradition” (Yanagi 1972, 202)
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För att förtydliga vad jag tror att Yanagi menar här tar jag ett samtida exempel.
På Malmstensskolan får möbelsnickeristudenterna under sitt första år lära sig att tillverka en sorts ask som kallas
“burmanbox” Principen för denna ask är att den tillverkas av ett stycke trä som bearbetas på ett sätt som gör att
den färdiga produkten ger sken av att bestå av en bit trä utan synliga sammanfogningar. Asken känns och låter
på ett särskilt sätt då den öppnas och stängs, något som också möjliggörs genom att den tillverkas av ett stycke
trä enligt vissa principer. Den grundläggande metoden för hur asken ska tillverkas har utvecklats av Leif Burman
som är programansvarig för möbelsnickeriprogrammet, därav dess namn. Men - när studenterna lär sig tillverka
burmanboxen lär de sig endast den grundläggande metod som krävs för att tillverka den. De blir inte uppmanade
att använda ett särskilt träslag, en särskild storlek eller att på något annat sätt markera att asken är “uppfunnen”
av Leif Burman. Därigenom kan varje student som lärt sig principen själv variera och vidareutveckla asken.
Jag tror att detta är ett exempel på hur ett objekt kan lämna sin individualitet, eller gå bortom sin
upphovsperson, på det sätt som Yanagi menar. Burmanboxens tillverkningsprincip är utvecklad av en individ,
en hantverkare - Leif Burman - men genom att denna princip delats med andra hantverkare tillhör principen inte
endast Leif Burman utan alla som lärt sig den. I exemplet trasmattan ovan har kanske processen sett likadan ut,
men pågått under betydligt längre tid. Vad båda föremålen har gemensamt är att de tillhör alla som besitter den
hantverkskunskap som krävs för att tillverka dem. Kanske är detta ett exempel på hur de inbyggda värden jag
skrev om ovan uppstår.
I nutid kan man inte bortse från det faktum att originalitet i många fall är en förutsättning för att kunna vara
verksam som hantverkare. Yanagi har ofta en i min mening alltför negativa attityd mot originalitet och
individualitet, han tycks vilja frysa hantverk i en viss god och naturlig form. Kanske bygger hans inställning på
en oro för att alltför mycket traditionellt och nedärvt kunnande skall gå förlorat i den nya tid som står för dörren
år 1927. Att intresset för hantverk och viljan att föra det vidare finns kvar kan jag konstatera 92 år senare.
Det intressanta och relevanta är idén om att objekt går bortom sin individualitet eller upphovsperson. I den
process jag beskrev ovan är ju en individuell idé, ett original, en förutsättning för att processen ska kunna börja.
En tillverkningsprincip måste på något sätt formuleras av en individ innan den kan börja delas med andra. Alltså
är inte frågan i vilken grad konsthantverkare ska söka egna ideér - frågan kanske snarare är hur de bäst används
och utvecklas. Bör de delas eller skyddas? Åtminstonde i Yanagis värld är svaret enkelt. Att se denna styrka i det
kollektiva tror jag är viktigt idag.
Industrial Crafts
Denna kategori utvecklas inte särskilt ingående i Yanagis text. Yanagi är inte motståndare till industriell
produktion av föremål men tycks orolig att maskinerna ska göra oss främmande för våra händer.
Yanagi menar att maskiner och industriell produktion är användbara - men att de står för något annat än
hantverksarbete.
It is too hasty to assume that with the close of the tool age, handwork has ceased to have importance. That is the equivalent of saying
that with the birth of science, religion has ceased to have meaning. (Yanagi 1972, 207)
Även om jämförelsen mellan hantverk och religion kan tyckas dramatisk så finns det ett korn av logik i citatet
ovan. Det “Handwork” som Yanagi syftar på beskrivs nog bättre med Pyes workmanship of risk,
Omsorgens arbete och det är ju i högsta grad levande idag.
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Estetiska kvaliteér
Naturliga och ambitiösa objekt
Yanagi beskriver också olika estetiska kvalitéer i hantverksföremål. En grundläggande skillnad menar han finns
mellan västvärldens grekiska skönhetsideal, som är baserade på den symmetriska människokroppen och de
japanska skönhetsideal som baseras på buddhistiska ideér och konflikten mellan människans strävan efter
kontroll och naturens okontrollerbarhet (Yanagi 1972, 124)
Yanagi menar att det finns estetiska kvaliteer, som inte kan produceras av intellektet - det vill säga inte planeras
eller åstadkommas med medvetna handlingar - utan uppkommer när ett föremål tillverkas med en opretentiös
och avslappnad inställning där avsikten inte är att ge föremålet en stark personlighet eller individualitet. De
tillverkningsprocesser som tillåter en sådan inställning karaktäriseras av att vara enkla, repetativa och
användandet av naturliga material (Yanagi 1972, 142).
De föremål som kommer ur sådana tillverkningsprocesser kallar Yanagi för naturliga föremål.
Yanagi ger den keramiska dekortekniken Hakame som exempel på en sådan process. Principen är att med hjälp
av en grov borste borsta vit lera på utsidan av krukor innan de bränns. Detta ska göras snabbt och utan alltför
mycket eftertanke. Effekten är inte möjlig att uppnå med en alltför beräknande och genomtänkt ansats.
Att försöka intellektualisera och planera en sådan process är meningslöst enligt Yanagi - det skulle innebära att:
“the process may be likened to that of a man trying to catch the running water of a river; once it is caught,
it is no longer running” (Yanagi 1972, 153)
De naturliga objekten karaktäriseras också av att innehålla irregulariteter som uppstått under objektens
tillverkning. Sådana irregulariteter är dock skilda från medvetet åstadkommen deformation. Yanagi menar att
irregularitet måste vara fri och därför inte går att planera. Medveten deformation är något annat - en medvetet
åstadkommen form är inte fri.
Vad kan Yanagi tänkas mena? Jag tror att det handlar om att först identifiera det som inte går att kontrollera,
eller snarare det man inte önskar kontrollera. Därigenom kan hantverkaren själv avgöra när det är lämpligt att
släppa på sin kontroll. Jag tror alltså att det rör sig om en kontrollförlust som bygger på medvetna val och
tidigare erfarenhet - då blir kontrollförlusten inte ett tecken på hantverkarens oförmåga, utan på dennes
skicklighet.
“Since they use green wood, the wares inevitably deform in drying. So this asymmetry is but a natural outcome of their state of mind,
not the result of conscious choice.”(Yanagi 1972, 122)
Sådan irregularitet är alltså en produkt av den inställning till arbetet som Yanagi kallar “everyday mind”.
Nyckeln till att nå ett sådant tillstånd är enligt Yanagi främst repetition. Genom att arbeta repetitivt och därmed
öka sin förmåga att utföra ett moment helt utan oro och tvivel kan man nå ett tillstånd där man är kapabel att
välja att inte vara överdrivet medveten om vad man gör - men ändå gör rätt (Yanagi 1972, 135).
Alltså blir denna medvetna omedvetenhet också ett uttryck för skicklighet.
“the obligation to draw the same picture hundreds of times will make a painter forget what he is drawing, he will be liberated from
the dualistic opposition of dexterity and clumsiness; no longer will he have to consider the distinction between beauty and ugliness:
all he will do is move his brush quickly and unhesitatingly, without even being aware of what he is drawing.” (Yanagi 1972, 135)
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Det rör sig alltså som jag nämnt ovan om en sorts balans mellan å ena sidan skicklighet och kontroll och å andra
sidan en eftersträvad kontrollförlust. Att i de fall det är möjligt låta de aspekter av arbetet som inte utförs
medvetet, utan sitter dels i det undermedvetna muskelminnet och dels i de okontrollerbara aspekter som finns i
olika tekniker och material avgöra hur resultatet blir. Att arbeta på ett sådant sätt tror jag är mer eller mindre
möjligt beroende på vilken teknik man arbetar med och vilken typ av föremål man tillverkar. Inom trähantverket
är svarvning ett exempel där ett sådant arbetssätt är möjligt. Som jag tolkar Yanagi måste det finnas en möjlighet
att misslyckas - att den irregularitet han skriver om uppkommer i balansgången mellan kontroll och
kontrollförlust. En sådan balansgång finns kanske då man upprepande gånger svarvar en och samma form på fri
hand. När man arbetar på ett sådant sätt tar muskelminnet snart över - kroppen lär sig att upprepa samma
rörelse gång efter gång. Man kan snart med säkerhet genomföra rörelsen. Men samtidigt finns kontrollförlusten
alltid en handskälvning bort - mängder med faktorer skulle kunna leda till att rörelsen genomförs på fel sätt.
Det rör sig alltså om att frivilligt sätta sig i en osäker situation och att acceptera och använda denna osäkerhet.
Dessutom är materialets natur viktigt hos Yanagi. Vad är ett materials natur? I citatet ovan är den oundvikliga
deformation som uppstår då trä torkar en naturlig egenskap hos trä. En möbelsnickare som utbildar sig på
Malmstens får lära sig om egenskaper hos trä och vilka konstruktioner som tillåter materialets rörelse.
I det fallet ses rörelsen som ett konstruktionsmässigt problem - en egenskap som måste beaktas men inte
uppmuntras. I Yanagis värld tycks det vara tvärtom. Där blir rörelsen hos träet källan till den eftersträvade
irregulariteten. Även i detta fall är det givetvis så att rörelsen bara ibland är något önskvärt och ofta är den just
ett konstruktionsmässigt problem som snickerihantverket utvecklat en mängd metoder för att hantera. Men även
här finns en balans mellan kontroll och kontrollförlust. Rörelsen finns alltid och kan bara kontrolleras till en viss
gräns. Frågan är var hantverkaren väljer att sätta denna gräns. Även här handlar det om att medvetet välja att mer
eller mindre bejaka det okontrollerbara. Att göra så är i min mening snarare ett tecken på skicklighet än på oskicklighet. En förutsättning är ju att känna det material man arbetar med för att kunna avgöra hur och när det är
lämpligt att släppa kontrollen.
Användandets skönhet
Vidare menar Yanagi att det finns en särskild skönhet som uppkommer vid användandet av ett föremål.
Skönhet som associeras till användande och föds ur användande. (Yanagi 1972, 197). Hans definition av
användande går dock utanför den vardagliga innebörden av ordet. Han skriver:
The word (use) is not to be understod merely in it´s materialistic sense. The reason for this is that mind and
matter must not be thought of as separate. Use therefore covers both. (Yanagi 1972, 198).
Hantverksföremål, menar han, kan inte ses endast på ett utilitaristiskt sätt. Användbarheten måste tillfredsställa
både kroppens och andliga behov. Den skönhet som associeras till och föds ur denna användbarhet är enligt
Yanagi en vardaglig, personligt upplevd skönhet. Den uppstår ur det faktum att föremål som används dagligen
blir till en del av användarens liv, att användaren dagligen håller objektet i sina händer. (Yanagi 2017, 198).
Han beskiver ett löfte mellan användaren och objektet;
“Users and the used have exchange a vow; the more an object is used the more beautiful it will become and the more the user uses an
object, the more that object will be loved”(Yanagi 2017, 90)
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Sammanfattning
Avsikten med detta avsnitt var att:
Beskriva Soetsu Yanagis indelning av hantverk i tre kategorier samt sätta dessa i en samtida kontext.
Beskriva Soetsu Yanagis syn på hantverksföremåls särskilda estetiska kvaliteér.
-De tre kategorierna är Folk-Crafts, Artist-Crafts och Industrial-Crafts. Deras närmaste motsvarigheter på
svenska är slöjd, konsthantverk och industridesign.
Folk-Crafts karaktäriseras av att vara billiga och producerade i stor mängd av hantverkare som inte signerat sina
produkter. De går alltså inte att knyta till en enskild hantverksutövare.
Artist-Crafts karaktäriseras av att vara signerade, producerade av ett fåtal hantverkare till ett fåtal köpare, för ett
högt pris. Industrial-Crafts är producerade på ett industriellt och standardiserat sätt alltså inte av hantverkare.
-De estetiska kvalitéerna som Yanagi uppskattar är sådana som uppkommer när föremål är tillverkade med
metoder som innehåller en balans mellan kontroll och medveten kontrollförlust. En tillverkningsprocess där
hantverksskicklighet utövas genom att hantverkaren vet när det är lämpligt att släppa kontrollen.
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2.3 Pye och Yanagi i jämförelse.
Det finns vissa skillnader och likheter mellan Pye och Yanagi som bör belysas. Av de två är Pye betydligt mer
pragmatisk. Han försöker i sin bok upprätta ett system och en terminologi för att bedöma och klassificera dels
vad som är hantverk och dels hur sådant som är hantverk skall kvalitetsbedömas. Pye förklarar ingående detta
system och visar med bildexempel hur det kan användas. Tonen är saklig och Pye försöker inte värdera de
föremål som han analyserar i sin text. Ingen typ av arbete sägs vara bättre eller sämre.
Därmed ger Pye mig en klar och neutral terminologi som kan användas på alla typer av hantverksföremål oavsett vilken teknik eller material de är utförda i. Genom att den är just neutral blir det lättare att se förbi
invanda föreställningar av vad som är “bra” hantverk.
Yanagi är något svårare att förstå sig på än Pye. Hans texter är inte lika pragmatiska eller sakliga - där Pye
försöker svara på frågor ställer Yanagi nya. Yanagi har en betydligt mer andligt och mystiskt sätt att se på föremål
och hantverk än Pye. Stort fokus läggs på hantverkarens inställning till och ambition med det arbete
hantverkaren utför - där Yanagi menar att detta syns i det färdiga föremålet. Hur detta syns beskrivs med
referenser till buddhistiska texter som är något svårbegripliga för mig som inte är bekant med buddhistiskt
tänkande. Yanagi favoriserar dessutom tydligt en typ av föremål, de som i hans texter kallas för Folk-Crafts.
Därmed ges också beskrivningar av den typan av föremål absolut störst utrymme i hans texter, vilket gör att olika
värden inte jämförs på ett neutralt vis som i Pyes texter. Istället lyfts en typ av föremål fram som överlägsna
andra. Dessutom slår Yanagi betydligt hårdare vakt om traditionen än Pye och kan därför stundtals framstå som
konservativ. Samtidigt ligger Yanagis styrka i hans kärlek till traditionen. Den styrka han ser i de föremål som
producerats av generationer av okända hantverkare är intressant eftersom Yanagi menar att styrkan kommer ur
just denna okändhet och är beroende av den. Detta synsätt är ovant och nytt för mig som lever i en tid där
kändhet och individualitet är det eftersträvansvärda. Detta föder ett resonemang om de aspekter av hantverk
som skapas av en mängd hantverkare som tillsammans skapar ett kunnande som utvecklas av alla de som utövar
ett hantverk.
Dessutom är Yanagis syn på estetik skild från Pyes. Yanagi försöker inte upprätta ett system för att bedöma olika
estetiska aspekter av hantverk - istället försöker Yanagi visa hur de estetiska aspekter av hantverk som han tycker
bäst om är överlägsna andra. Här ligger Yanagais styrka än en gång i hur hans ideér skiljer sig från de som är
vanligt förekommande i min samtid. Han argumenterar för det det imperfekta, ödmjuka och vardagliga.
Sammanfattningsvis får jag av Pye en tydlig och neutral terminologi för att beskriva det jag gör och av Yanagi ett
antal värden och kvalitéer som är nya och okända för mig som jag vill undersöka.
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2.4 Källkritisk kommentar
Den text av Yanagi som jag främst refererar till är skriven år 1927, i en tid då standardiserad produktion av
föremål inte fanns på samma sätt som idag. Dessutom är den skriven i Japan, ett land som vid den tid endast
varit öppet mot omvärlden under ungefär 75 år. Alltså är den färgad av en viss protektionism och konservatism.
Jag har försökt att hitta och belysa de delar av Yanagis tankar som jag tror är intressanta idag.
Pyes bok utkom år 1968 och bör även den läsas med de dryga 50 år som passerat sedan dess. Dock anser jag att
relevansen i de ideér han uttrycker inte sjunkit nämnvärt under dessa år.
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3. Praktisk undersökning
Var finns den okände hantverkaren i Sverige?
I de texter av Soetsu Yanagi som jag behandlat i föregående avsnitt är den okände hantverkaren en av huvudpersonerna. Yanagi försökte beskriva föremål tillverkade av okända hantverkare i Japan, men eftersom hantverk utövats och utövas i hela världen måste ju sådana föremål finnas även utanför Japan. Därför har jag försökt att hitta
och beskriva sådana föremål i Sverige, med syfte att hitta föremål som uttrycker de idéer om hantverk som
Yanagi skriver om. I detta avsnitt kommer jag att redovisa föremål från två muséer jag besökt. De flesta
föremålen kommer från Gotlands lantbruksmuseum som ligger i Havdhem på Gotland. Ett av föremålen, en
stol, kommer från Nordiska museets samlingar. Alla föremål har dokumenterats med fotografier. Stolen har
dessutom ägnats en mer djuplodande teknisk analys eftersom jag har gjort en uppmätning av den och omvandlat denna till en möbelritning. Viktigt att poängetera är att jag byggde stolen innan jag läst de böcker av Pye och
Yanagi som jag refererar till i mitt examensarbete. Jag har ändå valt att ta med stolen eftersom jag efter att ha läst
Yanagis och Pyes texter sett kopplingar mellan dem och stolen.
Målet med hela dokumentationen har varit att hitta intressanta former och föremål som jag i min vardag på
Malmstens inte umgås med.

3.1 Gotlands Lantbruksmuseum
Gotlands lantbruksmuseum ligger på södra Gotland i socknen Havdhem. Det grundades år 1986 med syfte att
bevara och ställa ut föremål från det gotländska jordbrukets historia. På museet finns både äldre handverktyg
och nyare mekaniska verktyg utställda.
Jag valde att söka efter föremål på just Gotlands Lantbruksmuseum av två anledningar. För det första är jag
född och uppvuxen i Havdhem och känner därför en koppling till museet. Men främst för att de redskap som
finns utställda där passar väl in på Yanagis beskrivningar av Folk-Crafts. De är i många fall tillverkade av okända
människor och endast i syfte att användas som redskap, kanske dagligen, i arbetet på ett lantbruk. Dessutom är
de tillverkade före industrialismen med enkla verktyg och material.

Fig 8. Gotlands Lantbruksmuseum i februari 2019
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Föremål från museet
Jag fotograferade en stor mängd föremål på museet och valde att ta med följande föremål. Under mitt eget
praktiska arbete har de fungerat som inspirationskällor. Även om de föremål jag själv byggt inte lånar någon
form direkt från dessa föremål har de ändå varit förebilder under mitt praktiska arbete. Jag har i mitt praktiska
arbete velat bygga föremål som likt föremålen på lantbruksmuseet ger intryck av att vara gjorda för att användas.
De redskap som finns på lantbruksmuseet uttrycker en vardaglig närhet och form - och konstruktionsmässig
finurlighet som jag försökt uttrycka i de föremål jag själv byggt.

Fig 9. Grep.
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Fig 11. Detaljbild grep

Fig 10. Grep.

2. Stöd för skoning av hästar
Tillverkningsår okänt
Upphovsperson okänd

Fig 12. Stöd

20

Fig 13. Stöd

3. Saigkorg (ullkorg)
Tillverkningsår okänt
Upphovsperson okänd

Fig 14. Saigkorg (ullkorg)
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Fig 15. Saigkorg (ullkorg)

4. Tvättbräde och klappträ
Tillverkningsår okänt
Upphovsperson okänd

Fig 16. Tvättbräde
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Fig 17. Tvättbräde och klappträ

Analys av föremålen från Gotlands Lantbruksmuseum
Under mitt besök på Gotlands Lantbruksmuseum tror jag att jag hittat exempel på en svensk motsvarighet till
det Folk-Craft som Yanagi skriver om. Föremålen är gjorda för att användas dagligen och av okända hantverkare.
Föremålen bär på de estetiska kvaliteer som kommer ur användande och irregulariteter som uppkommit till följd
av tidens tand och materialets egenskaper. Även om föremålen är redskap och därför inte är särskilt förfinade
eller tillverkade i syfte att vara dekorativa (med undantag för saigkorgen) så tycker jag, med stöd av yanagi att de
just på grund av detta har sin egna skönhet.
Eftersom föremålens uttryck till stor del kommer ur att de är gamla och välanvända så insåg jag under mitt
besök att det inte är möjligt att återskapa deras uttryck och karaktär under den begränsade tid som jag har tillgång till. Att försöka simulera en åldringsprocess gör den inte rättvisa. Därför ser jag dom som inspirationskällor
som inte bör efterliknas alltför bokstavligt. Istället har jag i mitt eget praktiska arbete försökt bygga föremål som
har en liknande karaktär som föremålen på lantbruksmuseet, föremål som uttrycker den vardagliga närhet och
form - och konstruktionsmässiga finurlighet som jag upplever i föremålen på lantbruksmuseet.
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3.2 Från tidigare kurser i utbildningen
Under min läsning av Pyes och Yanagis texter började jag fundera över vilken typ av föremål jag själv tillverkat
under min tid på Malmstens. Vilka hantverksmässiga och estetiska kvalitéer kunde man se i dom? Som ett experiment jämförde jag det första och sista föremålet jag tillverkat. Det första var en svarvad skål i färskt körsbär, en
prestigelös övningsuppgift. Det sista var ett skrivbord, även det i körsbär, men denna gång i form av ett gesällprov, som för många hantverkare är det mest prestigefyllda man någonsin tillverkar, så även för mig. Föremålen
är på många sätt mycket olika varandra, både uttrycksmässigt och i förhållande till den tid och de tekniker som
använts för att tillverka dem. Skålen svarvades av en outbildad hantverkare på någon timme och har spruckit
då den torkat. Skrivbordet byggdes efter nästan tre års studier under månader av arbete och är lent och blankt.
Borde jag kalla skålen ful och skrivbordet fint? Efter mina teoretiska studier ville jag inte göra det. Med Pyes ord
skulle skrivbordet kunna kallas precist och skålen ungefärlig/fri. Med Yanagis ord är skrivbordet ett exempel på
artist-crafts och skålen ett naturligt objekt. Vart och ett av dom har sina egna styrkor och svagheter och sitt eget
uttryck. Därmed blev även skålen en inspirationskälla.
Den, tillsammans med de föremål jag dokumenterat på Gotlands lantbruksmuseum var mina inspirationskällor
och jag ville uttrycka samma vardagliga närhet och form - och konstruktionsmässiga finurlighet som jag såg i de
föremålen. Jag använde mig också av mina teoretiska studier och försökte göra föremål som med Pyes ord
uttrycker ungefärlighet/frihet och sundhet. Jag försökte också uttrycka Yanagis teorier om naturliga föremål,
repetition och materialets natur.

Fig 18. Skål svarvad i färsk körsbär

Fig 19. Skål svarvad i färsk körsbär
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Fig 20. Gesällprov i körsbär

Fig 21. Gesällprov i körsbär
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3.3 Från teori till praktik
Skohylla
Det första föremålet jag byggde är en skohylla. Just en skohylla är det eftersom jag ville bygga just ett vardagligt
föremål, något som man använder flera gånger om dagen. Jag valde att arbeta främst med svarvning eftersom
den tekniken tillåter ett ungefärligt/fritt arbete. Dock är skohyllan en kombination av precist och ungefärligt/
fritt arbete eftersom allt arbete som gjordes innan skohyllans dekor svarvades planerades och genomfördes
noggrant för att garantera skohyllans grad av sundhet. Alltså består skohyllans tillverkningsprocess av två delar:
ett precist förarbete och ett ungefärligt/fritt dekorarbete. Jag kommer gå igenom de två stegen var för sig.
Precist förarbete
För att garantera skohyllans sundhet gjorde jag först en enkel konstruktionsritning för att planera de olika delarnas dimensioner. Därefter tog jag fram material på sedvanligt vis, med hjälp av precisa rikt och planhyvlar. Jag
borrade hål för de sammanfogande tapparna med pelarborrmaskin och långhålsborr. Dessa steg i tillverkningsprocessen var i skohyllans fall nödvändiga för att garantera hyllans sundhet.
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Fig 22. Konstruktionsritnng av skohylla
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Fig 23. Borrning av hål i skohylla

Fig 24. Borrning av hål i skohylla
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Ungefärligt/fritt dekorarbete
I skohyllans svarvade dekor ville jag dels ge utrymme för det oplanerade och dels pröva det repetativa arbetssätt
som Yanagi skriver om. Det oplanerade gavs utrymme genom att skohyllans delar var så långa och smala att de
under svarvarbetets gång vibrerar när deras mittersta del svarvas. Därför är det mycket svårt att undvika att vissa
delar av dekoren går sönder när den svarvas. Detta var alltså ett medvetet val av mig – jag visste att dessa vibrationer skulle uppstå när jag planerade de olika delarnas dimensioner. Alltså var det ett medvetet försök att föra in
en okontrollerbar aspekt i arbetet, en medveten kontrollförlust.
Arbetet gjordes repetitivt genom att dekoren helt består av en form som upprepas gång på gång.
Jag gjorde några tester för att hitta en relativt enkel form som passade. Men när jag hittat en passande form
gjorde jag ingen ritning över den. Eftersom formen skulle upprepas gång på gång på fri hand hade en ritning
inte hjälpt mig – den hade snarare gjort arbetet svårare eftersom den skulle vara ouppnåelig. En sådan ritnings
precision och resultatets ungefärlighet/frihet passar, som Pye skriver, inte ihop. Istället ville jag med dekoren
framhäva de estetiska kvalitéer som uppstår när muskelminnet får arbeta fritt.
I efterhand har jag gjort en exempelritining som ses i fig 19. Vid en jämförelse med bilderna på den färdiga skohyllan ser man tydligt hur de skiljer sig från varandra. Hade jag svarvat med exempelritningen som
referens skulle mönstrets mångfald gått förlorad.

Fig 25. Test av mönster

°

Fig 26. Exempelritning
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Bilder på den färdiga skohyllan

Fig 27. Skohylla

Fig 28. Skohylla
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Fig 29. De urslag som vibrationer vid svarvningen ger upphov till.

Analys av skohylla
Skohyllan illustrerar det samspel som finns mellan precist och ungefärligt/fritt arbete. I det här fallet så
möjliggjorde det precisa förarbetet en konstruktion som ger skohyllan en hög grad av sundhet – den är definitivt hållbar nog för att ställa flera par skor på. Den grund som lades med det precisa förarbetet möjliggjorde en
dekor som är ungefärlig/fri, i synnerhet på de ställen där vibrationerna vid svarvning ledde till urslag. Just dessa
urslag är särskilt intressanta eftersom de, genom att skohyllans sundhet är garanterad, enligt mig, Pye och Yanagi kan ses som en rent estetisk detalj. Och som en sådan är de snarare en styrka än en svaghet. De skapar en
mängd oförutsägbara former – både på avstånd och på nära håll. Träets fibrer bildar en mängd toppar och dalar.
Effekten skulle inte vara möjlig att uppnå på något annat sätt än genom att låta den osäkerhet som vibrationerna
innebär få spelrum under
svarvningen. Dessa urslag befinner sig också i samspel med det kontrollerade och precisa i att hyllans respektive
delar har samma diameter, att de under svarvningen har roterat runt samma centrum, osv. Det precisa och det
ungefärliga/fria förstärker varandra.
Under arbetet lade jag också märke till hur mitt muskelminne efter några timmars svarvande började lära sig de
rörelser som krävdes för att svarva mönstret. Detta ledde till att jag snart kunde svarva mönstret allt snabbare
och tanklösare. Därmed förändrades också mönstrets karaktär - det blev mer och mer symmetriskt och ytorna
blev blankare. Små variationer i form återstod dock hela tiden, vilket skapar en mångfald.
Detta fick mig att tänka på skicklighet och oskicklighet. Jag var en skickligare svarvare när jag började än när jag
sluatde. Därmed förändrades också mönstrets karaktär. Alltså kommer en karaktär ur oskicklighet och en annan
ur skicklighet. Vilken av dessa är egentligen mest svåråtkomlig? Alla kan lära sig att bli skickliga men ingen kan
lära sig att bli oskicklig. De sista delarna jag svarvade kan jag genom min ökade skicklighet upprepa, men de
första kommer min skicklighet att hindra mig från att upprepa. Samtidigt skulle de oskickligt svarvade delarna
inte kunna användas till någonting utan ett skickligt genomfört förarbete. Även här finns ett samspel mellan
kontroll och oförutsägbarhet.
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Bord
Det andra föremålet jag byggde är ett bord. Även i detta objekt valde jag att arbeta främst med svarvning
eftersom jag efter att ha byggt skohyllan tyckte att tekniken gav intressanta resultat. Därmed kunde jag upprepa
samma svarvade mönster som fanns på skohyllan för att få de två möblerna att hänga ihop. I bordet valde jag
dock att arbeta främst med färskt trä för att genom det färska materialets torkning föra in en okontrollerbar
aspekt i arbetet. Dessutom ledde mitt val av färskt material till att jag inte kunde planera bordets dimensioner
lika noggrant som jag planerat skohyllans dimensioner. Detta eftersom färskt trä inte går att bearbeta i de flesta
snickerimaskiner utan att skada maskinen. Därmed kunde jag endast använda handverktyg såsom yxa, bandkniv
och såg samt svarv för att bearbeta materialet. Storleken på de färska stockar jag hade tillgång till, fick avgöra
hur bordet skulle se ut.
Alltså var de tekniska begränsningarna en källa till bordets form. Tillverkningsprocessen bestod främst av Ungefärligt/fritt arbete, både i förarbete och dekorarbete. Dock tillverkade jag bordskivan i torrt material och dess
tillverkningsprocess bestod av främst precist arbete – både i förarbete och dekorarbete. jag kommer gå igenom
det Ungefärliga/fria arbetet och det precisa arbetet för sig.
Ungefärligt/fritt arbete
Bordets fot och ben svarvades i färsk björk respektive färsk ek. Jag upprepade samma mönster som jag använt
på skohyllan. Dessa delar var dock för stora för att vibrera. Istället bestod den okontrollerbara aspekten i deras
av att de, när de torkat, skulle spricka en hel del. Sprickbildningen var alltså, likt vibrationerna i skohyllan, något
jag medvetet eftersträvade. Därför tillverkade jag delarna av hela stockar istället för att först klyva dom, vilket
hade minskat sprickbildningen vid torkningen.
Bordets konstruktion gjordes på ett sätt som tar hänsyn till delarnas krympning. Mellan fot och ben finns en
torr tapp som kilats fast i de båda delarna eftersom färskt material inte går att limma. När delarna krymper
kommer de att krympa runt den torra tappen som inte krymper - vilket gör att konstruktionen förstärks snarare
än försvagas av krympningen. Delarnas ändytor täcktes med lim innan de sattes samman för att förhindra att
torkningen skulle ske alltför snabbt, vilket annars skulle kunna leda till alltför stor sprickbildning. Detta är ett
exempel på den medvetna okontrollerbarhet som bygger på hantverkskunnande. Se fig. 26-28.

Fig 30. Framtagning av färskt material till ben
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Fig 31. Framtagning av färskt material till ben

Fig 32. Svarvning av ben
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Fig 33. Framtagning av färskt material till fot

Fig 34. Svarvning av fot
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Fig 35. Kilad tapp mellan fot och ben

Fig 36. Ändyta täckt med lim för att förhindra
alltför kraftig sprickbildning

Fig 37. Islagen tapp
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Precist arbete
Bordets skiva tillverkades av torrt trä efter att foten och benet var färdigtillverkade. De proportioner som dessa
hade fick avgöra vilken storlek skivan skulle ha eftersom jag hade större möjlighet att kontrollera skivans form
då den tillverkades i torrt material. Skivans yta täcktes med en dekor som jag gjorde med hjälp av en sinkmaskin.
Ett hålkälsstål fräste gång på gång en grund hålkäll i ytan samtidigt som skivan roterades lite mellan varje
fräsning. Resultatet blev en mängd strålar som utgår från skivans mitt. Denna dekor möjliggjordes alltså genom
ett precist arbetssätt – effekten hade inte blivit den samma om jag försökt skära samma mönster för hand.

Fig 38. Skivämnet efter att mönstret frästs i sinkmaskinen
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Bilder på det färdiga bordet

Fig 39. Bord
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Fig 40. Bordets ben och fot
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Fig 41. Bordets skiva
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Analys av bord
Även i bordet finns ett samspel mellan precist och ungefärligt/fritt arbete. Benet och foten karaktäriseras av att
främst bestå av ungefärligt/fritt arbete både i konstruktion och dekor: Dessutom hämtar de delarna i hög grad
sin form från hur materialet trä ser ut i sin naturliga form – de är ju i princip delar av stammar som svarvats
runda. När de spricker uppstår ett samspel mellan kontrollen i rundsvarvningen och det svarvade mönstret och
kontrollförlusten i sprickbildningen, på samma sätt som i förhållandet mellan urslagen och mönstret i skohyllan.
Skivan däremot är nästan helt och hållet ett resultat av precist arbete – även i den frästa dekoren. Dock finns
även i dekoren en okontrollerbarhet, i form av de urslag som finns mellan de tätt frästa spåren. Förhållandet
mellan kontroll och kontrollförlust finns alltså även här. Särskilt intressant med bordet är att det visar att
precisa arbetssätt, i form av skivan går att kombinera med ungefärliga/fria arbetssätt i form av foten och benet.
I bordets olika delar kan man också se hur träets rörelse kan användas på olika sätt. I ben och fot är
rörelsen en konstruktionsmässig och estetisk fördel - rörelsen får dels delarna att krympa fast runt den tapp som
sitter i deras centrum och dels orsakar krympningen de sprickor som är en del av bordets dekor.
I dessa delar är krympningen alltså önskvärd och medvetet bejakad, genom att dessa delar tillverkats i färskt trä.
I skivan däremot är rörelsen en konstruktionsmässig och estetisk nackdel. Om skivan skulle krympa eller svälla
alltför mycket skulle den förmodligen slå sig, vilket skulle innebära att bordskivan blir skev och olämplig att ställa
saker på. Därför har rörelse medvetet motverkats genom att skivan tillverkats i torrt trä och försetts med infrästa
gradlister.
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4. Avslutning
4.1 Resultat
Vilka nya synsätt på vad ett gott hantverk är kan uttryckas genom Pyes terminologi?
Pye använder begreppen sundhet och följsamhet för att bedöma kvalitén i ett hantverksföremål. Den största
styrkan har jag funnit i begreppet sundhet. Genom att använda mig av det behöver jag dels inte ta hänsyn vilka
tekniker som använts vid tillverkningen av föremålet och inte heller till vilket estetiskt uttryck föremålet har.
En hög grad av sundet i ett föremål innebär helt enkelt att det är hållbart nog för att kunna användas för den
funktion det är tänkt för. Med hjälp av begreppet kan man bortse från om ett föremål är tillverkat med en
modern eller gammal teknik, serieproducerat eller enstyckstillverkat. Det enda som blir viktigt är frågan om
föremålet är hållbart nog. Därmed kan man säga att en tandpetare tillverkad med hjälp av en täljkniv innehåller
lika mycket sundhet som ett skrivbord tillverkat med en fullt utrustad snickeriverkstad - förutsatt att båda är
hållbara nog för att kunna användas. Båda föremålen kan med hjälp av begreppet sägas vara kvalitativa
hantverksföremål. Därmed utjämnas den rådande hierarkin mellan å ena sidan föremål som är enkla att tillverka
och de som är svåra att tillverka. Resultatet blir att komplexitet inte är en förutsättning - eller ens nödvändigt för att framställa hantverksföremål av hög kvalité.
Sundhetsbegreppet är dessutom skilt från ett föremåls estetiska uttryck. Ett föremåls estetik bedömer Pye med
hjälp av skalan Ungefärlighet/Frihet - Precision. Denna skala är inte vertikal utan horisontell. Precision sätts inte
över ungefärlighet - istället kan skalan användas för att beskriva de variationer i estetiska utryck som olika
tekniker och material tillåter. Även här ligger enligt min åsikt Pyes styrka i hur hans begrepp utjämnar hierarkier
mellan olika estetiska uttryck. Ett föremål med hög grad av sundhet kan befinna sig var som helst mellan
ungefärligt/frihet och precision. En fruktskål tillverkad med CNC-teknik och en som är framhuggen med en
tjäckla befinner sig på olika punkter på skalan men så länge äpplena inte ramlar ur är båda skålarna sunda.
Resultatet blir att man lättare kan se ett hantverksföremåls estetiska uttryck som något som kan skiljas från den
hantverksmässiga kvalitén.
Sammanfattningsvis ger Pyes begrepp ett platt och tolerant sätt att se på hantverk och hantverksföremåls
estetiska uttryck.
Hur kan kan Yanagis idéer om upphovspersonens anonymitet och tradition visa vad som är hantverkets särskilda
kunskapstradition?
Yanagis resonemang om den okända hantverkaren visar enligt min åsikt på de egenskaper som finns i den
kollektivt framarbetade kunskapsbank som definierar ett hantverk. I denna finns en styrka som följer av att
principer och idéer prövas och utvärderas av många istället för av en. Detta leder till en mångfald av variationer
på en grundläggande idé, på det sätt som jag försöker beskriva i mitt resonemang om burmanboxen. Denna
styrka bör tas tillvara och användas i en tid som präglas av individualism.
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Hur kan kan Yanagis idéer om det imperfektas skönhet samt Pyes terminologi möjliggöra nya teoretiska och praktiska uttryck?
Genom min analys av två teoretiker och undersökning av hur dessa kan omsättas i praktik har jag nu fått ett
verktyg för att analysera det jag tidigare gjort - långt innan jag fått chansen att analysera någon teori. Exempel på
detta är den stol som jag nämnde i problemformuleringen. Med facit i hand kan jag nu se på stolen med nya
ögon. Elsa Johansdotters stol var alltså ett försök att få de irreguljära och inexakta former som tid, slitage och
materialets rörelse ger upphov till att mötas med det planerade och exakta arbete som moderna snickeritekniker
möjliggör. Ett försök att uttrycka sådana estetiska kvalitéer som jag nu med hjälp av Pye kallar för ungefärliga/
fria. Eller ett försök att fånga det som jag efter att ha läst Yanagis texter kallar användandets skönhet. Även om
detta, i stolens fall, bara var möjligt till en viss gräns har de teorier jag fått från Pye och Yanagi gjort det möjligt
för mig att beskriva vad jag tyckte var vackert i stolen. Dessutom kan jag använda samma terminologi och teorier
på de föremål jag sett på Gotlands lantbruksmuseum och på de föremål jag själv byggt inom ramen för mitt examensarbete. Genom att hitta ord och teorier att sätta på det jag förut uppfattat på ett ordlöst och svårförklarligt
sätt kan jag alltså nu lättare beskriva, både för mig själv och andra, vilka kvalitéer som går att se i
hantverksföremål. Därmed möjliggörs nya uttryckssätt både för mig själv och för andra.

4.2 Slutsats
Genom min analys av Pyes respektive Yanagis texter har min syn på vad som definierar ett gott hantverk,
estetisk kvalitet och och hantverkets kunskapstradition och hur dessa begrepp förhåller sig till varandra breddats.
Genom de objekt jag tillverkat har jag undersökt hur allt detta tar sig uttryck i det praktiska arbetet och
därigenom lärt mig mer om mig själv och mina egna värderingar. De två viktigaste insikterna är för det första
hur Pyes sundhetsbegrepp kan vidga synen på vad som är bra hantverk och för det andra hur
hantverksskicklighet kan uttryckas genom medveten kontrollförlust.
De föremål jag byggt förutsätter hantverksskicklighet för att den medvetna kontrollförlusten inte ska leda till att
ett föremåls grad av sundhet försvinner. Jag tror också att de insikter jag fått genom mitt examensarbete kan
komma andra till gagn genom att mitt arbete dels visar på användbarheten i teoretiska studier och dels att
teoretiska studier går att omvandla till intressant praktiskt arbete.
För att avsluta mitt arbete vill jag citera min opponent, Unni Strid. Under min framläggning sa hon några fina ord
om hur mitt arbete fått henne att reflektera över sin egen inställning till sitt hantverk.
“Att bejaka slumpen och inte förebygga exempelvis urslag vid svarven trots att man är medveten om att dom kommer ske, tycker
jag är intressant. Att låta sprickor i det färska träet ske och bli en del av det estetiska uttrycket. Vi är vana vid att förhindra vissa
typer är företeelser. Likväl är träet ett levande material, krympningen är en egenskap hos trät som sker då det torkar, såvida det inte
leder till en osund möbel, där krympningen i trät resulterar i att möbeln blir obrukbar så tycker jag att det finns en hög relevans i att
bejaka den här krympningen och använda det, tillåta det vara något vackert.
Det farligaste för vilken konstnär eller hantverkare som helst tror jag är ängslighet, att bli rädd för sitt hantverk och enbart arbeta
efter vissa bestämda principer, jag tror att det är nödvändigt och viktigt att agera fritt och vara öppen för sitt hantverk, våga göra
”dåligt”. Din titel ”att hitta och släppa kontroll” tycker jag är väl talande. Att lära sig och bemästra ett hantverk och sedan begränsa eller släppa kontrollen, kanske är det först då vi verkligen behärskar och blir ett med vårt hantverk.”
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