
12 DESIGN OG HÅNDVÆRK 5 · 2013 

Peter og Aligo på ”scenen”.

Af Peter Hersted
Døren er blå og ultramarine. Håndtaget er håndsmedet og
slidt. Magien starter, når man træder ind.
Jeg er blevet inviteret til at give foredrag og holde works-
hops i forbindelse med det stort anlagte ”Täljfest” på Sä-
tergläntan ved Siljansøen højt oppe i Sverige. Stole og
skamler fra Uganda skal jeg fortælle om og demonstrere. 
Vi, Aligo og jeg, skal lave en såkaldt West Nile skammel,
som er samlet i en enkel teknik uden brug af søm og skruer,
men hvor spændingen mellem hullernes vinkel i en samling
giver en stabil og stærk konstruktion. 
Jeg kom første gang på Sätergläntan i slutningen af 80’erne
og jeg tror, det er sjette gang, jeg er her. Hver gang har ma-
gien indfundet sig. En helt speciel atmosfære, en indre ro i
den fælles respekt for det enkle håndværk, hvor arbejdet
har værdi for både hænder, øjne og ånd. 
Sätergläntan er hemsløjdens uddannelsessted i Sverige.
Det er her, alt hemslöjdens viden samles og gives videre, fra
tråd, tekstiler og træ til pil, læder og metal.

En milepæl
Aligo er min svigersøn fra Uganda. Han er med og giver op-
læggene autensitet. De første få penge, han tjente, var ved
at lave skamler, som dem vi skal formidle. Vi har forberedt
os grundigt.
Mit første kursus på Sätergläntan havde titlen ”Tälje med

kniv og yxe”, og Ramon Person var min lærer. Det var en
åbenbaring for mig at se de muligheder, der lå i at arbejde
med det friske, nyfældede træ, og når jeg ser tilbage, kan
jeg se, at det har været et af de væsentligste milepæle i mit
liv med håndværk og formidling. Kniven, fasen, det skårne
ydre i en vekselvirkning med naturen, det organiske og kul-
turen.
Ramon Person er med på ”Täjlfesten”. Og selvfølgelig kan
han huske mig, siger han. Han er også blevet ældre, men
det er vi ikke i vore hjerter. 
Jögge Sundquist har inviteret mig, og vi har opbygget et
venskab på afstand. Jeg har været på bere af hans kurser,
og han har været i Danmark og hjælpe mig i min tid på
Dansk Sløjdlærerskole. 
Knut Östgaard, legendarisk hemslöjdkonsulent og formid-
ler, han suger til sig af ny viden, i et bæger uden kant, og
øser gavmildt ud igen. Og ikke mindst Wille Sundquist, der
roser sin gamle elev Lars Ørbæk Laursen, som den bedste
elev, han nogensinde har haft. 

Sammen på kursus
Her er også andre danskere, Frank Egholm som underviser
på Steinerskolen i Vordingborg. Han er en eminent til at in-
spirere og snitte med børn. Det er der kommet bere bøger
ud af. Tanja Enevoldsen er et energistykke og en suveræn
formgiver, hun har gået på Seminariet i Kerteminde, den-
gang vi i Danmark også havde et sted for håndværk og ånd.

Magiske Sätergläntan
Peter Hersted fortæller om Sätergläntan, hemsløjdens
uddannelsessted i Sverige



Tre andre danske har fundet vejen til Sätergläntan og
håndværket. De mødtes tilfældigt på et af mine kurser i
midten af 90’erne og har siden holdt sammen og taget på
kurser, hvor inspirationen og interessen kunne kombineres.
Foredraget går godt, vi har fået tildelt et stort lokale i kæl-
deren ”Konferencen” under kollegierummene. Jeg viser en
prezi, og teknikken virker. Jeg viser de billeder af stole og
skamler, jeg har samlet og sorteret i de fem år, jeg har boet i
Uganda. Billederne får liv med et publikum og giver mig en
fantastisk følelse af, at det har været tingene værd at have
en interesse og noget at være optaget af. Aligo supplerer og
giver billederne farve. Han har jaget med bue og pil og ned-
lagt en løve med en håndgranat, så han maler verbale bille-
der i deltagernes fantasi.

Husker tilbage
Tilbage til mit første kursus for mere end tyve år siden;
samtidig med kurset var alle Sveriges hemslöjdskonsulen-
ter forsamlet for at færdiggøre pejsestuen med marmore-
rede paneler og en stor ”spis” (pejs). Den færdige ”Spisen”
skulle tages i brug ved en fest den sidste aften, og der var
en forventningsfuld stemning, en enkelt baske vin og tyve
mand. ”Spisen” skulle indvies med ordet og fortællingen, og
vi skulle alle op og stå ved ilden og give en fortælling. Jeg
husker stadig min beretning om ”Kunsten at køre hundes-
læde” og erfaring med det at tæmme et spand hunde og for-
søge at bestemme, hvilken retning der skal køres.

Friskfældet birk
Til vores workshop om ugandiske skamler: Her skal bruges
friskfældet birk. I Uganda bruges eukalyptus, men birk er et
rimeligt alternativ. Huggeblokke og snittebænke til alle
mand, båndknive og økser. Deltagerne er erfarne og går til
den med iver. Tre timer er til rådighed før der på ny er skift
og nye aktiviteter skal i gang. Der er travlhed og trivsel.
Principperne forklares og forsøges forstået. Stoltheden
smiler for dem, der får samlet. Andre fortsætter efter solen
er slukket.
Vi er tilfredse med aktiviteten og får selv mulighed for at
høre andre af de hen ved 20 oplægsholdere. Mange natio-
ner er repræsenteret: Fra engelske Barn "Spoon” Carder,
som har en spoonshop i London, hvor han fremstiller og
sælger sine skeer - til Udlazimir fra Hviderusland, der med
tolk fortæller liv i sine ane små snittede agurer. Vodkaen,
han disker op med om aftenen, kræver ingen tolk.
Det regner, og det forstyrrer søndagen, hvor ”Tälfesten”
åbnes mod o`entligheden, - men alt byttes hurtigt inden-
døre, og snart ser det ud, som det var tænkt på denne
måde. Vi holder endnu et foredrag, mens de beste er samlet
omkring Wille Sundquist, Knut Östgård og Tage Lundquist
,der som levende legender lader sig interviewe om livet med
træet og teknik.
Vi har langt hjem i bil og er nødt til at forlade ”festen”, før
den er slut. 
Aligo er helt høj, han har fået den åbenbaring, jeg ak efter
mit første besøg i dette svenske håndværksparadis. Han er
allerede klar til at komme her igen. 

Den blå dør byder velkommen.

Den ugandiske skammel.
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