


I Fiskars village utmed ån ligger flera hus gjorda av slaggsten, de blänker och skiftar i 
färg likt oljespill men den primära färgen som lyser igenom är blått. Det är alltså dessa 
byggnader och denna idylliska plats som har varit min största inspiration. Jag har valt 
att återspegla färgen och glansen av slagg stenarna i blommorna på gallret och de raka 
linjerna av själva huset i ramen medans inspirationen till det snirkliga inre delarna är 
inspirerade av målningar i ett tak på Hvitträsk. 
 
I projektet hade vi några förhållningsregler och en utav dem var att man skulle lägga in 
sin egen touch. För att få till det har jag arbetat i plåt och anlöpt den till en för smide 
lite mera udda färg samt inkluderat “skroll” former som jag ofta faller tillbaka på i mina 
designer. 
Ytterligare en förhållningsregel var att det på nåt sätt skulle finnas kontraster i arbetet, 
i mitt galler är det därför en väldigt strikt och rak ram men en mer organisk och levande 
innerdel. Blommornas färg står dessutom i kontrast till järnets gråa färg. 
Under fem veckor har jag jobbat på detta gallerverk och det har varit en bergodalbana 
genom arbetet. Ena veckan var det superkul och nästa krånglade det bara så att man fick 
känslan av att det aldrig skulle bli klart men det blev det. Mina favoritdelar är blommorna 
samt hörnen och det är dem jag har lagt ner mest tid och själ i. 

Mitt namn är Evelina Ahltoft och det är jag som gjort detta galler. Jag är 24 år gammal 
och anser mig vara mer eller mindre Smed vid det här laget men jag håller också på med 
textilt hantverk och lite lite trä. Jag kommer från Blekinge men planerar på att flytta mer 
norr ut i framtiden. 
Jag har velat bli smed sedan många år tillbaka då jag såg en smed och fastnade direkt 
för hantverket. Jag gick dock en större omväg till smidet genom att börja med de mjuka 
hantverken och gå över till de hårda. 
I framtiden vill jag på nått sätt hålla på med både textil och smide men hur är vet jag inte 
än. Jag ser däremot fram emot att ta reda på det.  

Evelina Ahltoft
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Att slöjda är att uttrycka mig. Uttrycka mig på ett sätt som känns bra för naturen och 
världen vi alla tillhör. Att behärska trä som material är att ge sig in i en lek där man slutar 
upp med kunskap. Kunskap är lätt att bära och går inte att tappa bort. Genom slöjden för 
jag utlopp för mitt personliga behov av att uttrycka mig, ifrågasätta fenomen i samhället, 
kritisera, driver mig att skapa föremål i slöjdens kontext med en lekfullhet och koppling 
till naturen och närhet till materialet. Materialet får behålla sin själ och får chansen att 
genom mig berätta sin historia. Samtidigt får jag genom kunskap och erfarenhet av 
materialet möjligheten att förmedla mina tankar. Genom ett tydligt personligt och nutida 
formspråk vill jag kommentera samtiden medan slöjdens kontext och traditioner är en 
trygg grund som lyser fram bakom. En önskan om att mina former ska kunna tala till de 
flesta folk och ställa frågor och reaktioner. Nyfikenhet att lära sig, att då få berätta och 
förmedla. Hoppas mina alster kan få vara en startpunkt för diskussion och nyfikenhet.

Moa Bogren
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Jag blev väldigt berörd av de spår historien lämnat i Helsingfors i form av gamla kulhål i 
statyer och byggnader, kulhål från skott som avlossades under det finska inbördeskriget. 
På flera platser har man låtit kulhålen vara kvar som en påminnelse. En kula gick tvärs 
igenom nationalmuseets tjocka port med dekorativa kopparplåtar, och vidare genom en 
liten glasruta i innerdörren. När man går in genom porten korsar man dess väg. Jag ville 
fånga rörelsen och den nådeslösa kraft med vilken en kula kan färdas genom lager efter 
lager. Men förr eller senare stannar kulan och jag undrar i vad eller vem. 
Jag har strävat efter en allvarlig känsla i formspråket, och låtit de tekniska lösningarna 
som håller ihop gallret stå i fokus. Hålen i mitt galler kan precis som kulhålen se mjuka 
ut på avstånd, men på nära håll ser man att baksidan är uppfläkt av kraften. När man går 
runt gallret hoppas jag att man ser kulans eller kraftens väg genom rummet. Kanske kan 
man rentav, som jag gjorde, uppleva ett ögonblick fruset i tiden.   

 Eje Brockstedt Rujiter
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Hej allihopa!

Jag är Tom, en Irländare som går årskurs 2 i Smide har på Sätergläntan, och bredvid 
den har lapp ser ni mitt inspirationsprojekt. Jag blev mest inspirerad av architekturen, 
dar raka, geometriska linjer spelar ofta ihop med ganska kurviga former. Och det är den 
känsla jag försökte få fram i mitt projekt.

Projektet var gjort under 5 veckor i början av 2020. Det är gjort i vanligt järn, med traditio-
nella smidestekniker. Med hjälp av mina klasskamrater (ibland går det inte att hantera 
stora bitar ensam), och några egengjorda, specialanpassade verktyg, fick jag äntligen 
fram någonting som jag är ganska nöjd med, även om den inte är  perfekt. Har ni frågor, 
eller undrar ni något, hör gärna av er!

Tack!

Thomas Cox
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Mitt namn är Carolina och jag är en modeskapare och sömmerska. Jag föll för runda och 
böljande former, raka och böjda linjer men även olika mönster under vår skolresa och det 
har smittat av sig i mitt eget formspråk. Den här klänningen är sydd i tre olika tyger som 
har helt olika känsla, färg och struktur. Den är egentligen konstruerad som en byxdress 
och jag har experimenterat med färgblock och skärningar. 

Syftet med att sy klänningen har varit att göra något personligt - den skulle vara typiskt 
mig. Jag gillar när det är mycket färg och lekfullhet i ett plagg men även när det är mörkt 
och stiligt och det har jag försökt fånga i klänningens uttryck. Mycket fokus har lagts på 
mönsterkonstruktion, materialens möten och klänningens form. Tygernas samspel men 
även deras olikheter kändes viktiga. Som modeskapare tycker jag att kläder ska vara 
välsydda och att det är roligare om de känns personliga. Att sy den här klänningen har 
varit som att lägga ett pussel. Många bitar ska passas ihop i harmoni. Det här har varit ett 
väldigt inspirerande och roligt projekt. 

I framtiden vill jag sy kläder mot kund: både dräktsömnad och mina egna designer. Jag 
vill även jobba med kollektioner, utställningar och workshops.

Hemsida: www.idacalina.se
Instagram: @idacalina
Mail: carolina.dahlberg90@gmail.com
Carolina Dahlberg
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Ett virrvarr av mönster, texturer, ytor och former fladdrade i mig efter inspirationsresan. 
Nationalromantiska, pampiga byggnader med fantasifullt dekorerade fasader trängdes 
med modern arkitektur med släta ytor och böljande former. Gammalt och nytt gjorde 
intryck i en salig röra. I min möbel har jag velat sammanföra och sammanfatta mina 
kontrastrika intryck. Jag har försökt korsa det nationalromantiska, väldekorerade med 
den mer moderna Alvar Alto-stilen med rena ytor och mjuka former och se vad som kan 
uppstå då. Inspiration till det fjälliga mönstret på pallen fick jag av Hvitträsks spånbe-
klädda fasad.
För att hitta rätt uttryck har jag experimenterat och testat mig fram bland mönster och 
basformer. Till den tunna svängda sitsen använde jag mig av ångbasning för att få obrut-
na hållbara fibrer. Fjällmönstret har jag skurit med kniv.
Som slöjdare drivs jag av kärleken till skogen och skaparlustens energi. För lugnet i krop-
pen när hand och öga slår sig ihop i full koncentration. För lyckokänslan inför en fin form 
eller ett vackert mönster. Och för stoltheten jag känner över att kunna tillverka hållbara 
bruksföremål. I framtiden vill jag kunna förmedla de känslorna till fler genom undervis-
ning och kurser.

Rebecka Dynesius
© Christian Habetzeder



Vykort från vardagsrummet- Karin Edler

På landet utanför Helsingfors står Hvitträsk, ett arkitekturprojekt präglat av det tidiga 
1900-talets jugendvåg. Att besöka huset är att uppleva en sagovärld. Här finns inga 
gränser. Bulliga eldstäder med mönstrade kakelplattor möter tjocka flossamattor. I 
taket slingrar målade fantastiväxter och framför matplatsen har trion som bodde i huset 
förevigat sig själva i ett blyinfattat fönster. Jag har själv suttit där, betraktat. Går gräns-
lösheten att översätta till en väv? Hur skulle det se ut om jag svarar på det rum jag nyss 
upplevt? 

Min matta består av rad på rad av knutar. Långsamt växer motivet fram. Som ett vykort, 
en akvarell, fast gjort av garn. Här finns kaklet, rutorna och den blå färgen. Här finns 
taket. Här finns också allmogen, marmoreringar på målade skåp och kantigt utsmyckade 
kjolsäckar från mina egna hemtrakter. Allt är möjligt. Och ingen minns en fegis. 

Karin Edler
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The stars are exploding and there’s nothing you can do. 
Exploring the Nordic countries has been one of the great pleasures of my move from 
Canada to Sweden. Iceland, Sweden and Finland each have their own charms and yet Fin-
land reminds me the most of home. The forests, the lakes, the people... they know their 
roll – the underdog – and that’s something I believe Canadians can relate to. 

My name is Nicholas Erb and two years ago I moved from Victoria, British Columbia to 
Saterglantan to study smide. Though I had many interests and careers in the past, what 
drew me to forging was the aesthetics. The contrast of the harsh material with the 
smooth curves has a tremendous appeal. The work of a blacksmith is accessible, whether 
it be a gate or a tool, it serves a functional purpose. 

During our trip to Finland in 2019 what struck me about the ironwork was the contrast. 
Though both interior and exterior shared what felt like a arts-and-crafts aesthetic, the 
interior work was refined, detailed. The exterior work was practically inclined, rough-and-
ready if you will. 
When it came to my project I feel I was inspired not by any particular piece of art or 
architectural work, but by a feeling. The feeling of enthusiasm. When shared, enthusiasm 
is contagious. A passion can not be fully explored if it is not given to the world. I saw this 
passion in everyone we met. A passion for history, a pride in a nation, a knowledge of 
place and an understanding of where the Finish people have come from. Colonialism, war 
and ultimately independence have shaped the Finish people. 
My project is an example of classic European ironwork, which represents the greater 
context in which Finland exists. The axes of Finland are quite distinct and the detail in my 
ironwork contrasts the more traditional motif. Finland is the happiest place on earth, I 
felt that when I was there and I hope my work shows the joy. 

Nicholas Erb 
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Jag har smidit ett gallerverk med inspiration från tempelkyrkan i Helsingfors. Uppgiften 
som tilldelades oss var att skapa ett föremål med inspiration från en resa till Finland. 
Slutprodukten från denna resa har jag tillverkat under hösten 2020 i smedjan, med hjälp 
utav traditionella tekniker och ett modernt formspråk. Jag har haft handledning i projek-
tet av lärarna på skolan, och med mina klasskamrater som bollplank jag jag skapat mitt 
alster. 

Viktor Fallsdalen
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Det är en härlig känsla när hammaren träffar det gulvarma järnet och materialet förflyt-
tas åt det håll man önskar. Den fyrkantiga och raka stången börjar få runda hörn. Längst 
ut har det bildats en spets. På mitten böljar stången nu fram i vilda bågar, precis så 
som den gjorde när den bara existerade i tanken. Utan att ta bort något material, endast 
genom att förflytta det från ett ställe till ett annat kan en rak stång få hörn och en kort 
och tjock stång bli längre och smalare. Det finns en tjusning i att ta det hårda, kalla och 
oböjliga järnet och forma det till mjuka, runda böjar som snirklar sig fram över städet. 
Tidiga morgonpromenader längs med gatorna i Helsingfors. Blicken är riktad uppåt, mot 
de gamla husens dekorer och mönster. Blommor längs med takutsprånget och rankor 
som slingrar sig kring fönsterna. De snirkliga formerna står i kontrast till husens annars 
ganska strikta form. Raka väggar och symmetriska valv. Runda fönster och bågformade 
dörrar. Här och där tittar ett djur fram. 
Höga temperaturer och ett par slag med hammaren kan sammanfoga två bitar järn och 
bilda en nästintill osynlig skarv. Former som kan anses nästan omöjliga att få till av en 
rak stång kan nu bockas och böjas, stukas och slutligen sammanfogas till en form utan 
början och utan slut. En järnstång utan ände. 
Med hammare och städ, mejsel och tång, släggdräng och maskinhammare har delarna 
sträckts och bockats, böjts och breddats. En tidigare fyrkantig stång blir till en utslagen 
blomma. Raka, fyrkantiga stänger blir till rötter som slingrar sig om och runt varandra. 
Platta järn bockas och blir till ett omslutande valv. Det kalla, hårda järnet har mjuknat och 
börjat leva. 

Ylva Hägg
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Jag heter Simon Karlsson och tänkte berätta lite vad min inspiration kommer ifrån.
Jag har tagit former och linjer från arkitekturen. Mycket raka linjer mot böjda former. 
När jag skissade fokuserade jag på att konstruktionen av arbetet, lägga till var det skulle 
nitas var kan man göra tapparna och klamring Jag ville utmana mig själv med att göra 
ett större och gediget gallerverk, och få ett konsekvent sammanhang mellan former och 
linjer. Vilket ledde till ett simpelt gallerverk med traditionell stil. 

Simon Karlsson
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”Kvadrat” är en lägre sittmöbel med pinnrygg, en pinnfåtölj. Möbeln ska kännas inbjudan-
de, en känsla av att få vara nära. Därför ville jag göra en lägre möbel som ger just känslan 
av att bli en del av rummet och platsen man befinner sig i. Den är till för den som vill ha 
avkoppling och någonstans att slappna av, kanske med en bok eller bara några minuters 
lugn och ro. 
Jag har använt både maskiner och handverktyg för att få fram denna ”Kvadrat”. Med 
Finland och Tempelkyrkans i Helsingfors som inspiration tänkte jag mig en stilren, enkel 
design men med ett inslag av handens arbete. Ryggpinnarna och benen är täljda förhand 
för att få en mer levande känsla. ”Kvadrat” är gjord i björk och med en ryggbricka av ask. 
Jag gillar när föremål får en personlighet, en lekfullhet. I ett handarbete ska handens av-
tryck synas, ”det perfekt operfekta”. Det är det som gör föremål levande och intressanta. 

Sofi Karlsson



Maria, en kunskapssökande slöjdare med skärsvarvning som specialintresse. Jag brinner 
för att både utföra och bevara tekniken, med den här stolen vill jag visa på svarvningens 
mångsidighet samt leverera ett oväntat resultat genom att kombinera en traditionell 
hantverksteknik med ett modernt uttryck och tvist.  De flesta människor associerar svar-
vade föremål med centrerade, runda former, det går dock att göra så mycket mer! 

Beslutet att göra en pinnstol kom direkt efter att ha sett tempelkyrkans imponerande och 
smakrikt stilrena fönster-/takkonstruktion bestående av en mängd armerade betongbal-
kar som stöttar upp det kupolformade taket från bergsväggen. 

Inspirerad av ett detaljfoto av ett vridet fyrkantsjärn bestämde jag mig för att fördjupa 
mig i att svarva på flera axlar och på så sätt skapa former i svarven som inte är runda 
utan har tydliga sidor, i detta fall valde jag fyra. Jag integrerade en lätt vridning i desig-
nen då det var just den aspekten i fyrkantsjärnet som startade hela designidén till min 
stol. Alla delar utöver sitsen och ryggbrickan har jag svarvat för hand till slutgiltig form, 
ingen av de delarna är skuren med kniv eller bearbetat på något sätt efter svarvningen. 
I min strävan efter att uppnå den estetiska vision mina två inspirationskällor skapat var 
det dock av största vikt för mig som hantverkare att aldrig kompromissa med varken 
hållbarhet eller komfort. Utöver den personliga utmaningen att arbeta med denna teknik 
ville jag visa på skärsvarvningens möjligheter samt väcka frågor och tankegångar hos 
betraktaren. Att skapa en nyfikenhet kring utförandet och möjligheterna inom hantverket 
hoppas jag kan leda till att intresset för hantverket breddas. 
Då detta är min passion föll det sig naturligt för mig att tolka ordet “signum” - alla utbild-
ningars gemensamma riktlinje för projektet- genom val av teknik; skärsvarvning.

Maria Lindberg
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Kalla mig pågående skräddare, en kreatör som vill bli kostymör. I min repertoar finns 
tre års sömnadsutbildning, varav ett år kombinerat med studier i vävning, samt otaliga 
timmar vid mammas gröna husqvarna, och till sist vid min egen. Kanske var det den där 
gröna symaskinen från 50-talet som väckte mitt intresse för modehistoria. Först var det 
60- och 70-tal. Då sydde jag en kimono av ett gammalt påslakan, manchesterkjolar och 
A-linjeformade klänningar. Några år senare for jag bakåt i tiden, till slutet av 1800-talet 
fram till 50-talet. Detta stora spann utforskar jag ständigt. 

Mitt inspirationsprojekt blev något modehistoriskt, med modell inspirerad av sent 1800-
tal, men med detaljer som kan anses vara lite mer åt Art Deco. Ambitionen jag hade var 
att få in något kantigt i ett mjukt material, något vasst i ett böljande tyg. För en gångs 
skull har jag sytt en dragkedja, bara för att lära mig, men jag föredrar alternativa och 
kreativa knäppningar på plagg, något som kan anspela på mitt intresse för det gamla och 
rostiga, som jag tar fram i ljuset. Dragkedjan kan förstöra känslan.

Vad som står på agendan när jag avslutat mina studier på Sätergläntan är självklart. Jag 
vill antingen praktisera hos en kostymör, eller gå en utbildning i scenkostym och historis-
ka dräkter i Göteborg. Det finns ingen chans att jag skulle kunna bli kontorsarbetare eller 
servitör, mitt inre skriker efter den stimulans som enbart kan fås av första klippet i ett 
tyg som är nytt för mig.

Inspirationsprojektet har gett mig inspiration. Jag vill att historiska plagg ska kunna 
kombineras. Att allt inte måste vara historiskt korrekt, utan en del av historien. Samtidigt 
uppskattar jag rekonstruktioner och tidsbundna kreationer, men jag tycker att det ska få 
finnas en valbarhet, rörelsevidd. Alla som går på en operaföreställning är inte medvetna 
om att kostymerna inte alltid är historiskt korrekta. Dit vill jag. Att få skapa historia för 
allmänheten. Jag vill inspirera och inspireras. Jag vill sy. Med en symaskin i min närhet 
kan jag skapa stordåd. Vänta ni bara!

Lennon Matildasdotter
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Gallerverket är en serie upprepade och sammanlänkade geometriska former som ämnar 
skapa en kontrast mellan det hårda, strikta och det mer harmoniska.
Även en kontrast i material har använts för att uppnå detta. Järnets hårda och kalla yta 
kontrasterar mot den varmare och mer levande kopparn inuti de cirkulära formerna.
Detta konstsmidesverk väcker nyfikenhet och reflektioner hos betraktaren.

Användandet av koppar i mitt verk är inspirerat av den stora mängd koppar som fanns 
överallt under vår inspirationsresa till Finland.

Jag har försökt skala av, stilisera och hålla mitt gallerverk så stilrent som möjligt utan att 
det ska förlora sin själ och eller värdighet.
Jag har sökt en stilren och harmonisk form som hyser en varm och positiv känsla samti-
digt som den har en tyngd och kraftfull/monumental känsla.

Naturen ligger mig varmt om hjärtat och är med sin mångfald av idéer och lösningsrike-
dom en starkt inspirerande faktor för mig.
Jag finner naturen full av vackra, hållbara och harmoniska former.

Min pågående smidesutbildning breddar och utvecklar mina hantverksförmågor även 
utanför smidet. Jag har ett konstintresse och sysslar med skulptur, måleri och har även 
ett keramiskt intresse. 

Inspirationsresan till Finland

Under resan till Finland fanns det många platser som var inspirerande. Intrycket som 
Finland har lämnat efter sig är ett land av motpoler, kontraster, olikheter, variation, ett 
stort spektrum, mångfald, igenkänning uppblandat med det främmande, öst och väst, 
nationell stolthet, nationalromantik, praktiskt, stilrent, errat av historien, ett nära minne 
av konflikt, positivitet trots sin besvärade landshistoria.

Henrik Moreen



Jag heter Linnéa Nilsson 27 år gammal bor i Sälen där jag har byggt upp min egna smed-
ja.
Vi var på inspirationsresa till Helsingfors i Finland under höstterminen där jag fastna-
de för stendekorationer på byggnader som föreställde löv och blommor. Det är dessa 
stendekorationer som har utgjort större delen av inspirationen till min grind. Vi skulle 
arbeta med kontraster och ha en egen touch på vårat föremål och vi smeder skulle göra 
ett gallerverk. Jag har fokuserat större delen på den egna touchen då kurbits i princip är 
löv och blommor i massor och jag bor i Dalarna så vad passar bättre än just kurbits.
Jag har under vårterminen arbetat med grinden under 5 veckor där jag försökt undvika 
att arbeta i plåt, har istället smitt ner allt ifrån grövre dimensioner och profilerat delarna 
för att ge grinden ett tredimensionellt uttryck och på så sätt ge den mer liv. 

Linnéa Nilsson
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Asymmetri inom stram ram
Vårt grannland Finland, också kallat de tusen sjöarnas land. Landet som Sverige har en 
gemensam historia med. Men också ett krigsdrabbat grannland som i många år var ocku-
perat av Ryssland. Detta såg jag spår efter i arkitekturen under resan till Helsingfors.
 Med inspiration från blandningen av stora strama byggnader och ryska kyrkor med buk-
tande lökkupoler har jag skapat asymmetriska organiska former i en stram ram. Det står 
betraktaren fritt att tolka – är det eldsflammor eller blommor?  Försöker de ta sig ur den 
ram de är satta i? Försöker de ta sig loss från det begränsande gallret? 
Jag har jobbat fritt från en idé på ett papper och format den i järn. Ur en snabb liten 
grundskiss växte gallerverket fram. En fri process som inte alltid är lätt – hur ska hant-
verkaren rent praktiskt kunna hålla jämna steg med konstnärens idé? 
 
Sammanfattning 
Med inspiration från Helsingfors blandning av stora strama byggnader och ryska kyr-
kor med buktande lökkupoler har jag skapat organiska former i en stram ram. Det står 
betraktaren fritt att tolka – är det eldsflammor eller blommor?  Försöker de ta sig ur den 
ram de är satta i? 

Helena Smederöd



Conni Vognstrup
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När slänger du en textil? Missfärgad. Hålig. Nopprig. Den ser slitet och trött ut, är du sliten 
och trött? Det har kommit nya accentfärger till våren. Ljust och fräscht. 

Vid vävstolen, i skogen med de många drömmarna. Sitter jag. Tiden är alltid närvarande. 
Min tid. Tiden före mig. Tiden efter. Tiden där små händer sköter stora vävmaskiner. Det 
är ett långsamt arbete. Det är slitet och trött. Men jag väljer det ändå. För jag älskar det 
och jag har val. De textilier du använder, hade de val? Små händer får också lön. Om än 
mindre. 

Jag gör konst och hantverk. Jag får beröm. Jag får storhetsvansinne. Kan det jag skapar 
bli trött och slitet? Nötningar i färgen skapar nya fragmentariska mönster. Steampunk. 
Hållbarhet. Miljöperspektiv. När allt jag vill prata om är kapitalism och ekonomisk orättvi-
sa, pratar jag om miljö. 

Här är mitt verk. Inspirerat av Finlands modernistiska arkitektur och design. Hållbart och 
funktionellt. En ny pläd som ska se sliten ut. Skulle du slänga min pläd? 

Morris Åkermalm
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Dér midt i en storbys flimrende travlhed findes en bølge af fred, visdom og fordybelse. En 
egen lille skov blandt asfalt og høje huse. Det nye bibliotek i Helsinki med dets beroligen-
de, åbne og legende rum fik min nysgerrighed til at spire og idéer til at vokse frem.
 Jeg ville holde blikket åbent for alternative former, udfordres konstruktionsmæssigt og 
samtidig skabe noget jeg var i mangel af. Det blev til dette venskab mellem bølgen, stolen 
og bogreolen. Et samlingspunkt for mine bøger, sy-, odlings- og malergrej, samt med 
plads til et tæppe under sædet og en krukvækst på topfladen.
 
Konstruktionen er i asketræ med tappede tværslåer og rumopdeling. De to gennemgå-
ende bølger i asketræ er dampet og bøjet til i form for at give ekstra stabilitet. Hyldepla-
nerne er i seljepil og holdes på plads med en fals og træplukkor. Til slut har jeg behandlet 
med rålinolie, og visse steder lidt hvidt zinkpigment for at få spillet mellem asken og 
seljen til at træde mere frem i karakter.
 
Det jeg blev mødt af i Finland var et sindelag af åbenhed, kreativitet og forbedring. Det 
har været i mine tanker undervejs gennem projektet og er noget jeg vil tage med videre.
 
Kreativitet og skaberglæde har altid været en stor del af mine fritidsinteresser gennem 
min barndom. Der var det øjne og øre til musik, keramik, maling, og tegning. Det samt 
interessen for naturen og bæredygtighed førte mig i 2016 til Fosen folkehøgskole i Norge. 
Der spirede interessen for traditionelt håndværk frem og en nysgerrighed for materialet 
træ blev vækket. Jeg startede derefter på sätergläntan for at lære mere om bæredyg-
tigt træ håndværk. Min nysgerrighed er endnu ikke blevet mættet, og jeg ser frem imod 
endnu et år med fordybning i træsløjd. En skønne dag håber jeg selv at kunne blive lærer 
og forhåbentligvis kunne inspirere til kreativitet og skaberglæde i naturen.
 
Julie Cordes 


