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omslagsbilden:
Beslagen. Själva skåpet (b30 h80 d22 cm)
är gjort av gamla bräder, som jag skrapat bort
flera lager linoljefärg från. Allt smide på skåpet är
gammalt handsmide.
Låset är ett gammalt fällbomslås, från början
av 1700-talet. Det har jag vänt bakfram, för att
man ska se funktionen. Hästskon är troligtvis från
1600-talet.Upptill på luckan finns en stilig vingmutter på sin bult. På luckans ytterkanter sitter
ett par handsmidda pappnubb, som användes när
man spände papptak inomhus.
Henrik Brolin

Vanvördiga skåp & fria fundringar
Semafor Förlag
www.semaforforlag.se
© Henrik Brolin och Semafor Förlag
text: Henrik Brolin
produktion: Maria Bergstrand, Atti Brinkmann
urval & redaktionellt arbete: Maria Bergstrand
grafisk form, reproarbete & omslag:
Atti Brinkmann
foto: Martin Brolin, Kristoffer Jäderberg,
Juha Vilppunen samt familjen Brolins privata foton
tryckt med bidrag från Ulf K Nordensons Stiftelse
för Hantverk i Trä
tryck: Riga, 2017
isbn: 978-91-983689-2-5

4

INNEHÅLL
Förord

7

Skåpmakare Henrik Brolin

9

Stocken

10

Skog – träd – virke – bräder

22

Vanvördiga skåp

40

Träbiten

64

Epilog

92

Lästips och utställningar

102

Tackord

103

5

Hjärta
Skåpet är gjort av virket från en urgammal
stock. Vid sågningen lossnade en hjärtformad kvist, som ses på sin ursprungliga
plats när luckan stängs.
(b15 h53 d15 cm)
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FÖRORD

Tillfälligheter gjorde att vi fick upp ögonen för Henrik Brolins
märkvärdiga skåp. En arbetskamrat visade bilder från hans
utställning. Skåpen berörde starkt. Jag ringde upp, varpå han
bjöd hem oss till lägenheten tvärs över gatan. Han berättade om
hur han och hans fru Ulla hittat och tagit tillvara på en 6 200 år
gammal trädstam, och att han så småningom tillverkat hundratals
skåp av denna stock och annat udda virke. Han gav mig en liten
bok med sina ”fundringar”.
Flera år senare upprepades besöket, nu tillsammans med
Atti Brinkmann, grafisk formgivare med eget förlag. Henrik
öppnade burken med en flisa från stocken och vi fick känna den
svindlande kåddoften från urminnes tider. Vi antog utmaningen
i form av det här bokprojektet, ett bildverk med hans hantverk
och ett urval av hans underfundiga texter och betraktelser.
Henriks intresse för skog och trä grundlades i ungdomen. Återbruk var då en självklarhet och han sattes tidigt att spikrensa
använt virke. Henrik berättar, i kapitlet Stocken, om hur han som
pensionär återanvände den urstock, som kommit i hans väg. Han
ville att fler skulle få se, väcka fantasier och tankar kring naturens
krafter och begreppet tid. Vi har samlat några av hans reflektioner om skogsbrukets utveckling i Sverige, om olika trädslag och
mycket gamla träd i kapitlet Skog – träd – virke – bräder.
Därefter bjuds på en kavalkad av Henriks skåp och andra skapelser. Begreppet vanvördiga skåp härrör från hans första utställning, på Edsbyns museum, då en besökare myntade epitetet.
Beskrivningarna av skåpen i boken är Henriks egna.
I kapitlet Träbiten skildrar Henrik sin starka känsla för åldrat,
anfrätt och använt virke och hur han på olika vägar kommit
över material som givit uppslag till skåp.
Det här är en bok för oss som delar Henriks kärlek till skog,
träd, trä och hantverk.
Maria Bergstrand, redaktör

7

Född i Ekshärad i Värmland,
jag är ingen snickare, har varit
husritare, småbrukare med pälsfår
och älskar udda virke.
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SKÅPMAKARE
Henrik Brolin

är född 1924 i Ekshärad i Värmland. Han har bott i
Hälsingland, Småland, på Öland och på Södermalm
i Stockholm.
Med kärlek till trä och udda virke och med bakgrund
som byggnadsingenjör och småbrukare med eget
skogs- och jordbruk, påbörjade han som pensionär en
ny verksamhet: som skåpmakare.
En urgammal stock kom i hans väg och genom den
inspirerades han till att bygga en mängd annorlunda
skåp. Hans blick för skönhet i överblivet och anfrätt trä
har resulterat i hundratals egenartade skapelser. Han
lyssnar till träet och låter det formas till en lucka. Därefter sätter han ihop ett skåp till luckan och låter skåpet
få ett alldeles eget uttryck och personlighet.
Han kallar dem vanvördiga skåp.

Fundringar
Fundringar, Andra Fundringar,
Tankens Vilda Framfart, Rotsnurr, Spånor, Virr-varr, Barr och
Leva om är titlarna på Henrik
Brolins egenutgivna tankeböcker.
I dem har han samlat betraktelser
och poetiska verser om skog, trä,
sina skåp, samhällsfrågor, livet
och tidens gång.
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STOCKEN

Stocken såg vi första gången 1989 i Frostkilen vid
Voxnans strand nordväst om Edsbyn i Hälsingland,
där vi bodde.
Stocken hade tidigare varit inbäddad under cirka
7 meter sand, som älven med sina meanderslingor
efter hand grävt ur. Stocken var då, 1989, till stor
del frilagd av den strömmande älven. Endast en
mindre del av stockens topp stack in i sanden.
Mätningar vi lät genomföra med kol
14-metoden, visade att trädet vuxit för
6 200 år sedan.
Med markägarens tillstånd lejde vi 1993
för bärgning och transport till Edsbyn.
Stockens längd var ca 8 m, vikten vid
bärgningen 1,5 ton, en del av rotkronan fanns, men toppen saknades.
Den fick ligga under eget tak och
vi satte upp en skylt, där förbipasserande kunde läsa om stocken och dess
historia.
1999 lät vi såga upp den till bräder
och plank. Vi hade, utan framgång, försökt intressera något museum att överta
stocken. Så fick den följa med när flyttlasset gick söderut. I ett uthus på nya
stället inrättade jag en snickarbod.

Stocken har börjat lossna och
lutar neråt. Stor risk att den vid
nästa högvatten spolas loss och
flyter vidare. Juli 1993.
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Stocken – en forna fallen fura
I den branta, sandiga älvbrinken
En stock stack fram,
Nederdelen av en gammal tall.
Kan den ha legat där,
Innan den sandmarken fanns?
Varje år grävde älven fram
Mer och mer av stocken,
Tills den höll på att friläggas
Och sedan glida vidare.

Prov visade att stocken
Hade hunnit bli
Omkring 150 år gammal,
Och att den dog för 6 200 år sedan,
Då börjar man fundera,
Då fanns inte Östersjön,
Då var det Litorinahavet.
Den kan ha tillhört
Någon av de allra första
Generationerna träd
Efter inlandsisen,
Och hade hunnit utsättas
För minst två skogsbränder.
Då fanns ingen människa här.
Var det åskan som tände?

Uppsågad till brädor
Stark kådadoft från de feta delarna,
Mer än 6 000-åriga molekyler
Kittlar näsan och frestar hjärnan.
Den tidens klimat
Gav breda årsringar
Och toppskott på ca 60 cm.
De mindre feta delarna
Har svärtats av järnhaltigt vatten
Vilket levande virke,
Det rör sig fortfarande.
Den stocken,
En forna fallen fura,
Har jag som skåp
Spritt ut över landet,
Till allmän åminnelse,
En ynnest
Få förunnad.

Stockens sigill – som också
stämplar skåp och andra verk
gjorda av den gamla stocken.
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Artikel av Klas-Göran Sannerman, reporter på tidningen Ljusnan, 28 augusti 1993.
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Stockskåp
Kärnvirket i stocken visade sig
efter uppsågningen vara till stora
delar helt friskt, vackert gulnat
och med klar lukt av kåda. Efter
sågningen till bräder har virket
vridit och slagit sig till svårhanterlighet, ett tecken på att trä alltid är
ett levande material. Jag började
använda det uppsågade virket efter
stocken år 2003. Då tog jag de
längsta och ”snickarmässigt bästa”
bräderna till ett högskåp. Det föll
sig både lättast och naturligast att
använda det fina virket så.
(b64 h218 d38 cm)

Skogsväsen
Efter flera nya skåp blev det
svårare att välja bland virkesbitarna. Kvar var det mest intressanta men svåranvändbara:
det ojämnt feta-torra, spruckna,
brandlyremärkta, det fukt- och
rötsvärtade, bitar med kådlöpeinslag och bakarna (ytterbitarna
efter sågningen).
Dithän hade jag kommit, beredd
att ta hand om de allra märkligaste
virkesdelarna efter den tall, som
växte för 6 200 år sedan i norra
Hälsingland. T h.
(b56 h84 d15 cm)
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Vanvördiga skåp
& FRIa fundringar
Det här är berättelsen om Henrik Brolin, som fick en urtidsstock
i sin ägo och därefter, med skicklighet och humor utvecklade ett
säreget konsthantverk.
Förr var årsringarna i virket tätare och återbruk en självklarhet.
Henriks fundringar är betraktelser över skogslandet Sverige med
sin mångfald av trädslag, det udda virke han finner och tidens
gång.
Med blick för skönhet i det väderbitna, maskätna, rötmärkta
eller ratade virket och med sin kärlek till gammalt smide har
han genom åren byggt hundratals skåp och andra skapelser.
Han kallar dem vanvördiga skåp.
Det är en bok för alla som delar Henriks kärlek till skog, träd,
trä och hantverk – att inspireras och njuta av.

16

