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Åsa Lindsjö

n Född 1971. Uppvuxen i Tygelsjö och

Limhamn utanför Malmö.

n Bor i Olseröd utanför Degeberga, där hon

har sin ateljé. Men arbetar också på Ifö Sanitär
i Bromölla sedan fem år tillbaka.
n Är självlärd som konstnär och allergisk mot
att kallas för keramiker, ”jag är konstnär och
råkar uttrycka mig i lera, men inte enbart”.
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FABRIKSKONST

Åsa Lindsjö skapar sina verk på Ifö Sanitär i Bromölla
BROMÖLLA/KNISLINGE I snart fem år
har hon skapat konstverk bland
handfat och toalettstolar på Ifö
Sanitär i Bromölla. I sitt senaste
projekt samarbetar Åsa Lindsjö med
kor. Nu ställer hon ut på Wanås.
Det är påskhelg och Bromölla ger ett
sömnigt intryck i regndiset. Åsa Lindsjö
drar passerkortet och knackar in koden
och gallergrindarna till fabriksområdet
öppnar sig. Sedan 2005 har hon haft en
ateljé här inne på fabriken. Hon använder sig av samma material och tekniker
som i den vanliga produktionen, men
resultatet är ganska långt från toalettstolar och handfat.
Det började med buddha. Små, kompakta sanitetsbuddhor i glansigt porslin.
– Jag blev inbjuden till en utställning
i Ystad, som hette Gudomliga skärvor.
Jag skulle ha en utställning i klosterkyrkan och hade en idé om att gjuta fram
800 sanitetsbuddhor, som skulle invadera kyrkorummet i flock, berättar hon
över en platsmugg med automatkaffe i
fabrikens fikarum.

800 buddhor
Hon började undersöka om det fanns
något sätt att ta sig in i industrin för att
utnyttja tekniken och hantverkskunnandet som fanns där. Att gjuta 800 buddhor på egen hand skulle bli vansinnigt
dyrt. Alla sade att det var omöjligt, men
hon gav sig inte och tog kontakt med Ifö
i Bromölla, som efter viss tvekan öppnade portarna för henne. Sedan har det
ena projektet avlöst det andra och Åsa
Lindsjö har blivit kvar på bruket, hon
har ett eget krypin på femte våningen,
med utsikt över Ivösjön.
Men på senare tid har hon mest rört
sig nere på fabriksgolvet. Arbetet med
slickstenarna, avgjutningar av saltstenar
som formats av sträva kotungor, har
varit intensivt.
– Det här var det första verket där de
som jobbar här kom fram och sade: ”En
sån skulle jag vilja ha”. Det är många
som jagar här och många kan relatera
till en saltsten, säger Åsa Lindsjö.
Så i samråd med ledningen tillverkade

hon förra året en slicksten till varje anställd på Ifö Sanitär, totalt 600 personer.
Några anställda har sålt sina slickstenar,
medan andra har placerat dem på hedersplats i sina hem. Man får räkna med att
inte kunna tillfredsställa 600 människors
personliga smak, tycker Åsa Lindsjö.
– Här har jag fått möta människor som kanske aldrig har besökt en
konsthall, och som har en ganska snäv
bild av hur konst ska se ut. Jag tror att
jag har avdramatiserat hur en konstnär
kan arbeta, här är alla dagligen väldigt
involverade i min process. Men det tar
tid att bygga upp ett förtroende, till dem
som arbetar här och till fabrikscheferna,
säger hon.

luftfuktigheten är rätt här inne, annars
är det lätt att godset spricker. Man arbetar i femskift och gjuter 300 handfat om
dagen, till skillnad från i den äldre delen
där man fortfarande gjuter för hand och
kanske åstadkommer tjugo stycken på
samma tid.
– Det är roligare här inne, det händer
mer. Men det är många av de gamla som
inte vill lära sig tekniken, säger Christian
Carlsson.
– Samtidigt, så kan de äldre kanske
mer om leran, de kan känna av materialet med sina sinnen, märka om förutsättningarna ändras och anpassa processen
efter det, säger Åsa Lindsjö. Det är ett
otroligt hantverk som
görs här.

UTBYTE
”Jag tror
att jag har
avdramatiserat
hur en konstnär
kan arbeta, här är
alla dagligen
väldigt involverade
i min process.”

”Som att tanka”
Formarna till slickstenarna väntar inne
i fabrikshallen. Åsa
Lindsjö hämtar en
slang med ett munstycke på och vrider
på kranen för att fylla
formarna med lera.
– Det är lite som att
tanka bilen, säger hon.
Sedan måste formarna stå i ett dygn
innan man kan plocka
bort dem och bränna
slickstenarna. Skarvarna efter formen slipas bort, sedan glaseras stenarna med en tjock, vit glasyr.
– Nu är alla medvetna om mina
behov, har de plats på en vagn som ska
brännas, så frågar de om jag har någonting som kan gå med. Då har det inte
kostat någonting.
Åsa Lindsjö hälsar på den ena efter
den andra i fabriken. De flesta verkar
ha koll på att hon ställer ut, frågar hur
det har gått under konstrundehelgen.
Någon beklagar sig över att behöva
jobba när det är helg, trots pengarna det
ger. Har man barn och båda föräldrarna
jobbar på fabriken, kan det vara svårt att
få ihop det.
Christian Carlsson står inne i den
nyare delen av fabriken, där man gjuter
snabbare och oftare, med hjälp av robotar. Det är viktigt att temperaturen och

Stor respekt för hantverket
Hantverket har hon fått
en stor respekt för under
sina år på fabriken. Innan
hon kom hit trodde hon
att det mest handlade om
att trycka på en knapp.
– Det här är på utdöende, allt blir robotiserat. De små volymerna,
människor som jobbar på
samma sätt som man har
gjort i hundra år, säger
hon. Här har jag fått ta
del av en omfattande tillverkningsprocess som jag aldrig skulle
ha fått reda på fanns om jag inte hade
varit här.
Det är dags att bege sig till utställningen utanför Knislinge, Åsa Lindsjö
går och byter kläder och kommer ut helt
i svart. Hon får några roade blickar från
de kortspelande i fikarummet, de är inte
vana att se henne i något annat än dammiga arbetskläder.
Utställningen på Wanås har fått plats
i det gamla kostallet, som numera används som konsthall. Ganska passande
för slickstenarna, kan man tycka.
– De har hittat hem, säger Åsa Lindsjö.
De vita kuberna med sina mjuka håligheter har fått sällskap av 15 porträtt
i stengods. De organiska formerna är
klädda i vad som ser ut som luden päls.

Effekten får Åsa Lindsjö fram genom
att metodiskt hacka i lerytan med en
vanlig kökskniv.
– Det är ett meditativt arbete, säger
hon. Och väldigt olikt processen med
att gjuta slickstenarna, som är otroligt
konkret.
Kornas närvaro är påtaglig även här,
men porträtten, som hon kallar dem, är
också inspirerade av rituella masker,
som hon kom i kontakt med under en
resa till Gambia i vintras. Hon fängslades av den självklara kommunikation
mellan människa och natur, som maskerna är en del av.
– De här verken är lite svårare att
prata om, det tillför inte så mycket att
tala om dem. De är porträtt av en känsla.
Jag låter vissa fragment av djur och
växter komma in i en form.

Kor bakom slickstenen
Idén till slickstenarna fick hon under
sina promenader på ängarna på Österlen, men även de ekologiska korna på
Wanås gods har varit med och format
verken. Stenarna har fått namn efter de
koraser som har slickat fram formerna,
Charloais, Angus, Svensk låglandsboskap.
– Bonden Agne kom förbi med den
här, säger Åsa Lindsjö och lyfter upp en
av porslinsstenarna. Det behöver inte
vara jag som väljer ut stenarna, jag har
satt igång en process i bönderna. Kon
är en oerhört stark symbol. Genom
att låta bönderna få ögonen på något
vardagligt i deras liv, kan jag lyfta upp
det. Sverige var fullt av mindre lantbruk förr. Ofta var det barnen som fick
sätta ut saltstenarna, och barn känner,
smakar, slickar på saker. Det blir en
nostalgi för många att se stenarna. Nu
för tiden ska allting vara så effektivt
inom jordbruket och industrin. Det
urholkar oss människor. Att komma in
som konstnär i dessa celler och skapa
samtidskonst parallellt med dessa industriella processer är ett stort outforskat
område att ta plats inom.
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