
7 kg järn 

En utställning om järnets möjligheter och kärleken till smide. 

 

Utställningen 7 kg järn är en vandringsutställning som består av tre delar: 

- De färdiga verken, 9 stycken 

- En fotodokumentation på smidesprocessen av verken 

- En 10 minuter lång film som belyser kärleken till hantverket.  

  

Nio smeder har fått uppgiften att bearbeta varsin kubikdecimeter järn helt efter sina egna idéer.  

Den här utställningen vill visa vad smide är genom att berätta om hela smidesprocessen från rått 

material till färdigt konstverk. Den vill belysa hur den enskilda smeden med sin kunskap och tanke 

kan skapa något helt unikt ur ett från början enhetligt material. Parallellt med arbetsprocessen har 

smederna fotograferat järnstyckets förvandling. Deras bilder visas i utställningen tillsammans med 

det färdiga smidet. Under arbetets gång har smederna fått besök av en filmare som har 

dokumenterat deras arbete och skapat en film om projektet. (Filmen kan nu ses på Upplandsmuseets 

Youtubekanal. Här är direktlänk: https://youtu.be/upalXe6GTK4)  

- Utställningen behöver en lokalyta på ca: 100 kvm. 
- Utställningen är producerad av hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet i samarbete 

med hemslöjdskonsulenterna i Dalarna samt Gävleborgs län. 
- Hyra för institutioner i övriga län: 1 månad 20.000 kr, (därefter enligt överenskommelse 

med Upplandsmuseet/ hemslöjdskonsulenterna).  
 

Varje utställningsplats ansvarar för montering, försäkring och transport. Vi debiterar för montering 
med 800 kr/timme plus moms i de fall vi behöver vara tillgängliga.   
 
Det går att boka utställningen fr o m maj 2019.  
Boka utställningen: Pea Sjölén, pea.sjolen@upplandsmuseet.se, Upplandsmuseet, Drottninggatan 
7, 753 10 Uppsala 
 info: Tel: 018-16 91 71 E-post: pea.sjolen@upplandsmuseet.se  

 

Se bilder på utställningen följande sida eller baksida utskrift       

 

https://youtu.be/upalXe6GTK4


 

Bilder 7 kg utställning - Upplandsmuseet 9 nov – 12 april , 2018 – 2019 

 

   

   

Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet 

 

 

Utförligare dokumentation – film på hela utställningen, mått, samt flera bilder kan beställas hos 

Hemslöjdskonsulent Pea Sjölén, pea.sjolen@upplandsmuseet.se  
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