
Beinkarnaslöjd
Konservbutrkar, kaBsyler och en urilrueken flaska Grönstedts punseh.

En skräBig värttt är full av nmöiligheter" Åtminstone om man heäer Barhro Fagerlind'
Text Petter Eklunil Foto Lena Katarina Johansson

DAG I s B ARNn ni på innergården
stirrar storögt genom fönstret ner
på Barbros Fagerlinds värld. Man
förstär c1em, det är elt sagolikt
myller härnere, mecl ljuskronor av

plät och flaskor, redskap, kapsyl-

spiraier, en underbar och konse-

krrent röra med en helt egen ord-

ning. Skönhet ur plåt, konst. av
konserrrburkar, tavlor med elektro-
skräp, a1lt i ständig återfödsel.

Barbro Fagerlind är en av pion-
järerna inom den samtida åLer-

brr-rksslöiden här i landet. Hennes

skicklighet som metall- och silver-

slöjdare paras med en säker blick
för kollage. DeL är så hon arbetar:
i en rörelse från kaos tili ordning,
från råmaterial till utLrl'ck i form av

skulpturer, objekt, smycken, ringar,

iampelter, bilder, allt laddat med

hennes egen do it ysu.t.1t-rttityd.

- Det häftigaste med plät är att
arbetet biir så fritt. Det gör inget om
materialet går sönder. Löder du för
hårt på silver är det kört och det
blir j ätteclyrt. Med ett billigt rä-
material kan man laborera pä ett
helt annat sätt, r,äga undersöka
och misslyckas.

Hon r,,isar glasringar.

- Vad kan dei komma ur en flaska
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med Grönsteclts punsch? hIär clu

häller pä dyker clet aiitid upp något

roligt.

I vERKSTApBt{ HÄmcrn några

vackra plåtskåp, bland annat en

biktspegel, ocir pä väggen längst in
ett exemplar av hennes kansiie mest

kända skapeise : Folkhemsaitaret,
ett kors byggt ar.'folkhemmets
rester, en glänsande, trassligt vacher

iippenbarelse. Tili altaret hör
teinpelspegial en popnitad dopfunt.

och lampetter i plåt. Altaren dök
upp på r 99o-lalet genom hennes

experimentelia hantverli. Konserv-
burksbitar drevs - hamrades ut till
ny form - och sammanfogades allt
mer skulpturalt tills det plötsligt
uppstod nå.got som hon döpte till
altare. En variant sitter idag i kyrk-
Iiga lokaler i Uppsala, en annan,

med I{alles Kaviar-plåt, köPtes

in av Stockholm konst.

Nu arbetar Fagerlind Parallellt
med bäde altare och nya rrerk. Det
är viktigt att ta sig vidare. Med
hjälp av aluminiumplåtar som

använts vid tidningstryck formar
hon reliker, genom att med r 5 tons

tryck pressa metallen mot trä som

hon karvat motiv i. Och hon gör

tarrlor av lindade elkablar oci-r

,sockerbitar:«, kontai<tei', som hon

syr fast med metalitråd på kanvas

runL ciselerade metailbubblor.

- Jag tänkte inte på ciet när j ag

gjorde dem, men plötsligt såg jag

ett släktshap meci gammai honst
gjord av Australiens ursprungs-
befolkning. Jag började läsa på och

satt en hel kr,ä1l hemma och bara

skrek av iycka över hur fantastiskt
det var.

ja, man kan ju fundera örrer

varför händer sä ofta och gärna gör

- och gj ort - cirkiar och spiraler,
från urtidens grottmålningar til1

idag.
EIar det med gravitationen att

göra, med planetens cirkelrörelse
genom dygnet och ärstiderna, ett
ständigt kretslopp som visar sig

både när rri uttrycker oss, här

i norr och på andra sidan jorden.

vERKSTADEN LTGGER pä Söder

i Stockholm, de reslaurangtäta
lirrsstiismarkerna, där urinvånare
som Barbro börjar l<änria sig en

aning kringrända.

- Huset här var fyllt av fotografer,
men alla försvann när hyrorna
chockhöjdes.
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Gentrifieringen pågår, en lite stel
prl.dlighet breder ut sig, samtidigt
som det pratas mycket om närpro-
ducerat och handgjort, en köpstark
längtan efter det taktila i en värld
av platta skärmar.

I(ä1laren, »mina katakomber",
har hon haft i tjugo år. Det är full
aktivitet. Barbro Fagerlind har flera
jobb och allt sker på en gång. Hon
är konstnär och konstpedagog, just
nu med deltidstjänst på Bild och
F ormverkstaden på Kulturhuset
i huvudstaden. Snart ska hon
börja som pedagog på I(riscenter,
skyddade boenden för utsatta
l<vinnor med barn. Resten av tiden
arbetar hon med sin konst, delr,is i
kam ratgänget Skrotgruppen. Hon
är dessutom kursledare och håller
r,vorkshops.

- Jag älskar sr,'iuntor. Fträr man
arbetar tillsammans då händer det
nagoi, mair liommer nära.

När det senast var som hetast
mecl återbruk, på r ggo-ta.let, reste
hon runt i Skandinarrien och missio-
nerade om plåtslöjd, bland annat
för lärare på hemslöjdsinstitutet
Sätergläntan. Och föregångaren
jagas nu av efterföljare.

- Jag lärde ut och iärde r_rt. Till
slut såg jag att någon i Skåne gjorde
precis mina aitare. Det var inte så
kul. Man få,r verkligen bli inspire-
rad, men inte kopiera.

BARB RO VrSAR sin rikedom av
redskap: halpipor. hri ggpipor,
skruvmejslar och skrotade
maskindelar som hon slipar ti1l. På
loppisar spanar hon ständigt efter
äidre hammare i härdat ståI. FIon
arbetar mot tr,å träkubbar, en rejäi
ekstubbe frän E,kerö där hon ställer
sina städ och en mindre almkubbe
som hon rullat hem från Vitabergs-
parken. Här driver hon sin metall
mot det urskäiade underlaget. Runt
om sitter hammare tillhands: Flack-
hammare med platta huvuden,
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flackhammare mecl kula, penham-
mare med en sharp platt kant,
drivhammare. Drirrning, berättar
hon, pårrerkar metallens egenskaper

- Slår du mot mjukt underlag blir
metallen mjuk. Med hårt urrderlag
blir den hård, men du kan inte slå
hur länge som helst, för då spricker
den. Smäckra, aningen högdragna
silverhammmare hänger för sig
själva iängre upp"

- Det är massor med jobb att
hålla dem rena och polerade så att
det inte blir märken i silvret.

'lrots alla finesser går det att
starta enkelt, vitsen är att våga
testa. Hon brukar ciselera, slå tram
reliefmönster, med r.anlig spik.

- Inom silversmidet rned sina
olika punsar biir det så tjusigt, men
jag kör med en spih, pang i met-
a11en, det är the roots liksom. Spik,
hammare, flack med kula, det
kommer cIu jättelångt med. Slå
mot en gammal telefonkatalog"

DET FiNNS OLIKA Klasser ar.
plåtburkar. Det är som med bilar^
ju äldre, desto stadigare plåt tycks
det snm. Abba har jättefiri plår,
Grebbestads ansjovis är en favorit,
liksorn &farabous bakpulver i
plåtburk och arabiska harissa-
burkar. Barbro äIskar räfflade
burkar vars formpressade ränder
ger lina skiftningar är'en efterät när
hon drivit metallen. Datumstämpla,r
kan arias, en vacker koppling till
den rusande tiden. Att konsenr-
burkarnas insidor är behandlade
med lacker, legeringar och plast,
l,et hon, men hon bränner inte bort.
ytlagren, det blir för m1,gke1 er6.
gaser.

Burkarna flck hon förr från Sofia
sliola, där hennes dotter gick.

- Hon tyckte inte det var så kul
när jag kom släpancle på svarta
plastpåsar över skolgården, som eri

bagladl, i konstiga kläder.
IoJumera hämtar hon plåten i sitt
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Överstt.v: Ljuskronan har Barbro Fagerlincl

gjort av kapade glasflaskor och klippt, ciselerad

plåt. Mitten t.v: Planhammare. därefier:

Runclvalsade, drivna »Tubliusstakar« T.v:

Kapsyler trädda på koppartråd, »Re-circle«.

Stora bilden: Korset, »lnri«, är gjori av driven,

ciselerad plåt. Se närbetraktelse på den lilla

bilden ovan till vänster. Mot väggen ses »Tre-

eniglreten« och pä bägge sidor Sibyllorna, mecl

f ot av gamla korvburkar. 'F". h: »Organism«,

av clriven, ciselerad konservbtrrksplåt

tillsammans nred måleri och elsladdar.

i

»Det häftigaste meal

BIåt är att arbetet
blir så fritt. Det gör

inget om materialet
går sönder. Metl ett
biilist råmaterial

kan man laborera På

ett helt annat sätt,
våga untlersöka och

misslyckas.«
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eget grovsoprum eftersona hon bor
mitt i Söders restauranggetto.

- Jag kan hitta de mest undertrara
§r'pla2r. cårlan" iro I'eh6'7ds 1613- ... .-*.,
länge eftei: förut.

Åreas R.ui(ET FrAR a1ltid funnits
i Earbro Fagerlinds 1iv. Skapandei
rned skräp och spiilror började pä
Ilaiarö där pappan var mästeriots
meci förkärlek för skattjakt.

- Farsan plundrade vrak och jag
växte upp i ett rnarint museum.

Han gj orde mansci-ieti-knappar
och lade intarsia rned sjödränkt ek,
hela huset var iyllt. Barbro sjä1r,

har alltid älskat äldre kläder och
började tidigt sy om sin mammas
femtiotaisklänningar.

- Det intressanta meC gamla
kläder är att de håller. Det är bara att
lappa, Iaga, vädra och pressa upp.
Materialen är underbara, säger hon
och jubiar örrer en dräkt i F{arris
trveed som har hå1lit i 35 år. Hon har
en gedigen yrkesutbildning. Först
två år på Beklädnadsteknisk linje,
en yrkesskola för sömmerskoE där
Barbro specialiserade sig pä dam-
skrädderi. Hon flck sitt gesällbrev i
Stadshuset rg74) läste sen tre år på

Bö

Vissa kallar henne Plåt-
Barbro, men nu lockar

ocksåtextilen. Sen

tidigare har hon gesällbrev
i damskrädderi och har

dessutom läst Beckmans

textillinje. Ljusstaken har

hon gjort av rundvalsad

och driven plåt.Till höger

syns reliefer pressade med

verktygspress från träsn itt.

Armbandet har Barbro gjort
av konservburksplåt.

p1åtslagare och takläggare hade sin
hobbl-r-erkstad. De visade henne

sina verktyg, 1ärde henne kör'a er-r

rurd.".alsrnaskin och göra olika
piåtfa1sar. B arbros specialitet biev
att mixa silversmide och plätslageri.
En resa till Brasilien r 9g r där hon
mötte favelornas utbredda och
funktionelia återbrukskonst gav

henne sen nytt re-design-bränsle.
I r,åra-s reste Barbro också runt
bland återbrukskooperativ i Syd-
afrika och fick upp ögonen för fan-
tastiska konstnärer som hon inte
känt till innan - ofta med iriterna-
tionell räckvidd. En ny re-cycling-
favorit är annars den drygt 7o-årige
EI Anatsui frän Ghana, som med

sina medhjälpare utför väidiga
vägghängda konstverk av åter-
brukade material-

- Han är helt fantastisk, så

underbart fri. Att äterbruks-
konstnärer kommer ut interna-
tionellt i så här stor skala skulle
aldrig ha kunnat hända på r 99o-
talet. Perspektiven har vänt i en
globaliserad värld.

För Barbro Fagerlind är det ett
stort äventyr, re-make, re-model,
full fart framät. *

Beckmans textiilinje. I början av

åitiotalet lämnade hon textiien för
teckningen och drogs dessr:tom in
i punkr,ågen som sångerska i punk-
bandel Se.'i Tits.

-Vi lät för djävligt, men var
förband till L1,'dia l-unch päBZ,
säger hon och r1,ser lite över grupp-
namnet.

Gruppen föll samman, men
punkr,ågens attityd att göra själv,
allt från musik tiil scenkläder, fanns
kvar. Det är samma mylla som till
exempel formgivaren Tom Dixon
startade i. Med en svets och snattad
metall kunde man slä världen med

häpnad. Men plåt kom Barbro in på

via sina återbrukssmycken.

- Jag lade in spikar i plaströr,
blev intresserad av metaller och
utbildacle mig till sili'ersmed.

På nittiotalet besökte hon ett gille
vid St. Eriksplan, där pensionerade
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»Inom silversmidet med
sina olika punsar blir det

så tjusist, men jag kör
meal en spik, Bang

i metallen, det är >the

roots( liksom.«
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Barbro Fagerlind i verkstaden. ' .-.

Ljuskronan »Empire« har hon gjort
av kapsyler, lock till barnÅatsburkar
och konservburksplåt. I bakgrunden,
lutad mcit en stol, står en tavla av

återbrukad målarduk,
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