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I Fridas ateljé står delar som tillverkats till
skulpturen Venus in glass men som visade
sig inte riktigt passa in i helheten.

Med kraften i glaset

Nordiska djur, isiga pölar och nu en riktig power-skulptur till Nationalmuseums
nya entré. Det är främst det som konsthantverkaren Frida Fjellman sysslar
med. Hon ramar gärna in, men vill samtidigt kunna vara ”lite anti fyrkanten”.
Foto Camilla Lindqvist Text Charlotte Frey Svidén
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På hyllorna i Fridas studio ligger kristaller från
bland annat tidigare styckade kronor. Fridas
kronor består av omkring 20 prismor och hon gör
alltid några extra för säkerhets skull.

Frida Fjellman
Ålder: 47 år.
Gör: Frida arbetar sedan 18 år i egen studio

i Stockholm med utställningar, utsmyckning
av det offentliga rummet samt egna mindre
produktioner. Hon är även formgivare för Kosta
Boda. Just nu är hon aktuell med den 7,5 meter
höga glasskulpturen Venus in glass på återöppnade Nationalmuseum i Stockholm.

p
Nästan åtta meter
av figurer i glas och
trä staplade på en
bas av metall skapar
Venus in glass.

å något sätt har ett av rören
blivit för tjockt så glasfigurerna går inte att trä på som de
ska. Frida Fjellman suckar.
– Jag förstår inte vad som
har hänt, jag har gjort så
många prototyper och tester
och till och med räknat med
extra utrymme om röret
skulle vara lite för tjockt. Nu
måste vi fixa ett nytt sex meter
långt rör och börja om.
Konsthantverkaren Frida
Fjellman håller just nu på att
sätta upp sin nästan åtta meter
höga glasskulptur på Nationalmuseum i Stockholm
– som i skrivande stund bara har dagar kvar till återöppnandet efter den omfattande renovering byggnaden
genomgått de senaste fem åren. Fridas Venus in glass, en
färgstark totempåle med bas i metall och figurer i glas
och trä, har valts ut av en jury.
– Min man säger att det är en riktig ”Fuck youskulptur”. Det är jättemycket glas, jättemycket färg och
en massa figurer, så den är ju ganska jobbig. Men den är
väldigt fin också. Den har mycket power! Jag har tänkt
mig den både som en öppen famn, en välkomstfigur, och

som något slags beskyddare. En mamma, kanske ett
slags självporträtt. Vi får se vad folk säger om den, en del
kommer säkert att hata den, konstaterar Frida.
När Frida var sex år följde hon med sin pappa på en
keramikkurs.
– Det var han, jag och en massa damer. Han var
den enda mannen och jag det enda barnet. Båda mina
föräldrar har alltid sysslat mycket med handarbete på
sin fritid. Pappa gick även kurser i smide, täljde i trä, och
mamma vävde mycket.
Frida fastnade snabbt för keramiken och hon som
hennes pappa fortsatte i många år på kvällskurserna.
– Jag tror att jag fick något slags grund där. Jag kunde
hålla på och experimentera med glasyrer och lärde
känna överraskningsprocessen det är att arbeta med
ett material som ska brännas. Jag har alltid tecknat och
målat men jag har lättare för det tredimensionella.
Efter gymnasiet sökte Frida sig till en konsthantverkarutbildning på Hellidens folkhögskola.
Lite som en ”rolig grej att göra innan man börjar
plugga på riktigt”.
– På Helliden hade jag en fantastisk lärare, Inger Persson, som också var formgivare på Rörstrand. Hon hade
en så fin relation till keramiken och visade att den kan
vara något som är både lustfyllt och på riktigt. Hon la
inga värderingar i hur vi valde att jobba. Vi arbetade fritt
utifrån teman och utvärderade tillsammans på ett bra
sätt. Det blev ett riktigt magplask när jag några år senare
började på Konstfack och kom in i den ”verkliga världen”.
Det var först då jag förstod att det fanns material och
metoder som var att föredra och att det fanns en smak
som var ”den rätta”. Jag uppfattade det som att mitt sätt
att tänka inte var det gångbara och att jag var tvungen att
ändra på mig. Även om jag hade många bra lärare och en
rolig klass så kände jag mig väldigt jagad under den tiden.
Dessutom insåg jag att jag har svårt att jobba i öppen
verkstad. Sista året lyckades jag få ett eget rum som låg
långt bort från allt annat. Där trivdes jag. Jag ville inte
att någon skulle se mig, eller kanske komma med ett ”bra
tips”, när jag höll på och tampades med mina problem.
Sista året på Konstfack vann Frida också en tävling om
att utsmycka Stadshuset i Västerås. Arbetet skedde i kontakt med Västerås Konstmuseum, där Cia Rimmö var
intendent, och hon lyckades locka tillbaka Frida till sin
skaparlust och fick henne att lita på sin egen smak igen.
– De var helt fantastiska, de var positiva och pushiga
på ett väldigt bra sätt.
Arbetet resulterade till slut i en grupp med djur i
keramik: två brunglaserade ugglor i naturlig storlek, en
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Fridas ateljé ligger i ett
”totalt oinställsamt och brutalt
industriområde” i utkanten av
Bredäng utanför Stockholm.

Skulpturen Venus in glass
hittas på återöppnade
Nationalmuseum på
Blasieholmen i Stockholm.

Frida tecknar snabbt ner
en idé om neonrör i ett
stort rum så att hon inte
ska glömma bort den.

”Jag har tänkt mig den både som en välkomstfigur
och som något slags beskyddare. En mamma.”
grävling, hermeliner och sorkar. Och djuren blev snabbt
en viktig del i Fridas skapande.
– Jag har haft någon idé om att jag ska göra bara nordiska djur. Jag tänker också att jag inte vill göra svanar
eller de där snygga djuren. Jag gillar ju grävlingar och
ugglor och sånt. Jag gillar att lyfta fram dem bara genom
att skapa dem.
Inför att Frida tar sig an ett nytt djur läser hon på
mycket; såväl fakta som hur vi människor ser på djuret
och hur det avbildats genom tiderna.
– Jag blev vän med en konservator på Naturhistoriska
riksmuseet. Jag fick komma in och titta på både bra och
dåligt uppstoppade djur. Jag fick också gå igenom frysarna där de förvarar djur som folk lämnat in men som de
inte kan ta hand om. Där kunde jag bland annat studera
en hornugglas anatomi i detalj. Jag tejpade upp den för
att se hur den egentligen var skapt och reagerade bland
annat på hur mycket fluff det faktiskt är på en uggla, de
är jättesmå egentligen.
Fridas första egna utställning visades redan 2001 på
Blås & knåda i Stockholm, endast tre år efter att hon
slutade på Konstfack.
– Den bestod av en jättestor isig pöl som jag tillverkat
i utskuret planglas med vit färg undertill. I islandskapet
på pölen sprang det lämlar i keramik bland buskar i
glas. Över pölen flög en fjälluggla lågt och det satt även
ugglor på hyllor med istappar på väggarna. Allt var helt
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vitt förutom lämlarna. Det var min kommentar till det
skandinaviskt blonda som jag tyckte kändes snävt och
exkluderande. Även när jag ser tillbaka på det så här 17
år senare kan jag tycka att det var ett bra grepp. Jag tog
mig an hela rummet och skapade dramatik.
Vattenpölen har fortsatt vara ett vanligt förekommande inslag i Fridas skapande.
– Den blev ganska tidigt en spelyta för mig, ett sätt att
rama in men samtidigt kunna vara lite anti fyrkanten.
Just fyrkanter har jag nästan aldrig jobbat med. Det
kanske är dags för det.
De senaste två åren har Frida Fjellmans glas visats
på prestigefyllda platser som konstmässorna Art Basel,
i Basel och Miami Beach, samt i en separatutställning
på galleriet Hostler Burrows i New York. På mässorna
visades hennes färgstarka kristaller i olika loungemiljöer och på galleriet som fristående verk. I USA skriver
pressen gärna om Frida som en kreatör som inte valt den
skandinaviskt rena stilen men ändå formmässigt har en
tydlig koppling till sitt ursprung.
Under åren har Frida skapat utsmyckning till många
offentliga miljöer, bland annat sjukhus, idrottsanläggningar och badhus. Då är ofta uppdragsbeskrivningarna
mycket specifika: ett exakt fysiskt område med restriktioner, målgrupp, budget och vad beställaren tycker är
viktigt.
– Det är en kontrast jag tycker jättemycket om. Snäva
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”Helst av allt

skulle jag vilja ge
mig in i ateljén och
göra två stora
vildsvin”

Glasbävrarna i formblåst
glas har varit runt i hela
världen men nu är de lite
spruckna och stannar hos
Frida, som älskar dem.
Till höger: Som första steg
brukar Frida teckna ner nya
idéer. ”En konstig grej är
dock att jag inte kan teckna
i skissböcker. Jag måste ha
lösa ark. Annars blir jag
helt låst.”
Nationalmuseum har
genomgått en omfattande
renovering de senaste
fem åren och bland
annat berikats med gott om
nutida design.

ramar kontra mitt eget fria arbete. Ett särskilt roligt
samarbete var det med Skaraborgs sjukhus. De hade
som policy att saker gärna fick ta lite extra tid och bli
riktigt bra, det har jag aldrig varit med om förut. Det var
tydligt att det inte satt någon stress i väggarna utan det
viktigaste var att det blev rätt när det väl var färdigt.
Arbetet resulterade i Wishes, en serie fantasifulla belysningslösningar med tema bubblor på BB-avdelningen.
Sedan förra året finns även skapelser av Frida Fjellman i Kosta Bodas sortiment.
– Jag fick en fråga av dem för många år sedan om att
göra något för dem. Jag fick helt fria händer: ”Vi vill göra
något med dig, gör vad du vill!” Det funkade inte för mig
och jag bara sköt upp det hela tiden. När de fyllde 275 år
bjöd de in ett antal konstnärer för att skapa hyllningar
till tidigare formgivare hos dem. Det nappade jag på, och
vasserierna Who was it? och What’s up? är en hommage
till Erik Höglunds 90-talsvaser.
En ny färgskala skapades, tjurhornen från Erik Höglunds maffiga vaser blev kaninöron och uttrycket nytt.
Och när den nästan åtta meter höga glasskulpturen
på Nationalmuseum är på plats. Vad händer då?

– Nästa vecka ska jag åka till Norge och delta i en tävling om utsmyckningen av en skola som Snøhetta ritat.
Efter det ska jag ta tag i allt jag skjutit upp senaste tiden.
Helst av allt skulle jag vilja ge mig in i ateljén och göra
två stora vildsvin. Och få ordning i ateljén också. Men
jag får kanske börja med att andas lite. ♦
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