
BOHUS. Martti Risku 
firar 30 år som svensk.

Företaget MR Konst 
& Smide har sexårsju-
bileum.

I söndags fick Ales 
egen smed det stora 
kulturstipendiet om 15 
000 kronor – och ännu 
ett skäl att fira.

Han är minst sagt nyfiken 
och allt av intresse har Martti 
Risku testat på. För tio år 
sedan höll han i en hammare 
för första gången, gjorde två 
år som elev vid byggandet av 
Ostindefararen och sedan sex 
år tillbaka driver han nu sin 
egen smidesverkstad i Lilla 
Viken i Bohus.

– Det känns som att jag 
har hittat rätt. Idag kan jag 
blanda mitt unika hantverk 
och smedja till såväl konst 

som byggnadssmide, säger 
Martti Risku.

Vägen till den egna verk-
staden tog en annorlunda 

tur. När han kom till Sverige 
1980 tog han jobb som tex-
tilarbetare, var sedan isole-
ringsplåtslagare fast drömde 
egentligen om att bli möbel-
snickare.

– Ska vi göra det riktigt 
roligt kan jag avslöja att jag 
var utbildad bilmekaniker 
när jag kom till Sverige...

Vad som fick honom att 
till sist börja med smide var 
ett mindre lyckat köp av en 

kniv hos Clas Ohlson.
– Jag upptäckte hur svårt 

det var att köpa ett riktigt 
knivblad, ett som höll för 
att användas. Därför började 
jag göra egna. Det gör jag än 
idag. Dessutom kan jag leve-
rera dem i en handsydd äkta 
läderslida, berättar Martti.

Sin egen verksamhet 
tvingades han i våras flytta 
från Agnesberg till Lilla 
Viken i Bohus.

– Hyresvärden hade glömt 
berätta att det skulle byggas 
en järnväg... Nu gör det inte 
så mycket. Jag har hittat en 
kanonlokal här och flytten 
kan nu bidra till en utveck-
ling. Min kärnverksamhet 
består idag bland annat av 
kurser i järnsmide. Många 
vill ha ett tydligt avbrott 
från arbetet bakom skärmen. 
Smide har blivit en ny hobby 
för många. Våra kurser som 

drivs i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
i Göteborg är nästan alltid 
fullbokade. Vi har både för 
nybörjare och de som vill ha 
lite mer fördjupad kunskap, 
säger Martti.

Han har också anlitats av 
Kareby, Romelanda och Klä-
desholmens kyrka för stora 
renoveringsarbeten.

– Det handlar om allt från 
klocktorn, förstärkningsar-
beten i fasaden och utsmyck-
ning. Jag gillar att jobba helt 
enligt samtidens hantverks-
teknik. Det gör att jag ofta 
får börja med att tillverka 
mina egna verktyg, dagens 
fungerar inte för dåtidens 
smiden, säger Martti med ett 
leende.

Helst av allt vill han få tid 
över till att utveckla konsten. 
Martti har skaffat sig egna 
uttrycksmedel och unika 
motiv. Ansikten hamrade i 
järnplattor har fått uppmärk-
samhet.

– Jag är stolt över att som 
ensam svensk blivit inbjuden 
till metallkonstutställningen 
i Holland. Det var 2007, 
sedan kom Tyskland på köpet 
2008 och från dessa utställ-
ningar får jag fortfarande 
uppdrag.

Martti Risku har ansökt 
om mästarbrevet i smide, ett 
yrkesbevis som bara cirka tio 
andra har fått i Sverige.

Juryns motivering till 
kulturstipendiet: "Med en 
utpräglad förmåga till att 
smälta samman hantverk 
med stort konstnärskap skapar 
Martti sin brukskonst med ett 
eget unikt uttryck".
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Med känsla för både konst och smide

Konstmotiv som signalerar att Martti Risku har varit framme. Ansikten uthamrade i järnplattor.

MARTTI RISKU
Ålder: 48
Bor: Lövgärdet i Angered
Utbildning: Konstsmed, gesällbrev 
från Sveriges Hantverksråd, bilme-
kaniker.
Bonusfakta: Var med och byggde 
Ostindiefararen Götheborg. Martti 
var en av cirka 40 elever som leve-
rerade 52 000 handgjorda spik. 
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Par i kulturstipendiater och par i verkligheten. Jenny Kor-
honen och Patrik van't Hof på Pelarteatern fick i söndags ta 
emot varsitt belöningsstipendie om 2500 kronor.

ALAFORS. När Patrik 
van't Hof kom hem 
hade han något roligt 
att berätta för flickvän-
nen Jenny Korhonen.

Det hade Jenny 
också.

Båda hade nämligen 
fått besked om att de 
erhållit varsitt kul-
turstipendie från Ale 
kommun.

Det ska sägas direkt att be-
löningsstipendierna inte hör 
ihop. Jenny Korhonen fick 
sitt för sin regitalang som 
bland annat kom till nytta i 
föreställningen "Danny och 
det vida blå havet". Patrik 
van't Hof belönas för sitt oav-
brutna engagemang under tio 
år i Pelarteatern. Att stipen-
diaterna sedan har funnit var-
andra är en annan historia.

– Det känns fantastiskt 
kul. Ett erkännande från om-
världen att vi gör något bra, 
svarar Patrik på den självkla-
ra frågan om hur det känns.

– Det var lite komiskt när 

jag fick höra att Patrik var 
väldigt glad och hade något 
roligt att berätta. Det hade ju 
jag också och jag anade fak-
tiskt ett samband, berättar 
Jenny om dagen då kultur- 
och fritidschef Michael 
Svensson meddelade juryns 
beslut.

Båda är stolta eldsjälar i 
Nol-Alafors kulturförening 
som har sitt säte i Pelartea-
tern. För tillfället finns det 
tre aktiva teatergrupper och 
på familjedagen nu på söndag 
kommer besökarna att få se 
ett smakprov av vad som 
komma skall.

I vår väntar en ny spännan-
de utmaning för föreningen 
och Jenny.

– Vi kommer att vara en-
gagerade i en Vakna-före-
ställning som elever i Arose-
niusskolan ska sätta upp. Jag 
kommer att hjälpa till med 
regi och föreställningarna ska 
ske här på Pelarteatern.

Patrik som under hösten 
spelat en av två huvudroller 
i den djupa pjäsen "Danny 

och det blå havet" kommer 
att ägna musiken lite mer tid 
i vår.

– Jag spelar i The Victori-
as och vi har fått en möjlig-
het att bygga en egen studio 
i en lada uppe vid sjön. Det 
kommer att ta lite tid.

En studio är precis vad Pe-
larteatern har begåvats med 
i dagarna. En annorlunda 
sådan.

– Studieförbundet Vux-
enskolan som vi samarbetar 

mycket med har investerat 
i en utrustning som gör det 
möjligt att repa i total tyst-
nad. Alla instrument är elba-
serade och ljudet mixas ihop 
för att samtidigt gå rakt in i 
var och ens hörlurar. Det är 
bra för miljön runt omkring 
och skapar helt nya möjlig-
heter, säger Patrik van't Hof, 
ordförande i Nol-Alafors kul-
turförening sedan två år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Martti Risku 
fick årets stora 
kulturstipendie

PATRIK VAN'T HOF

Ålder: 24
Bor: Lägenhet i Lunden
Yrke: Snickare.
Favorit på julbordet: "Farsans 
köttbullar". 
Önskeklapp: "Hmm...jo, en 
espressomaskin".
Gör jag med stipendiet: "In i det 
svarta hålet".
Juryns motivering: "I ett stort och 
rymligt hjärta pumpar ett engage-
mang och en kärlek till teatern som 
gör Patrick till det föredöme han är 
för samtliga verksamma i Nol/Ala-
fors kulturförening".

JENNY KORHONEN

Ålder: 20
Bor: Lägenhet i Lunden
Yrke: Studerar på Wendelsbergs 
folkhögskola, taldramatisk inrikt-
ning. 
Favorit på julbordet: "Vörtbröd".
Önskeklapp: "En speciell ring från 
Sandbergs smyckes".
Gör jag med stipendiet: Sparar.
Juryns motivering: "Med stort 
mod i en begåvad konstnärssjäl 
lyfter Jenny sin unga ensemble till 
oanade höjder på Pelarteaterns 
stora scen".

Ett äkta par stipendiater i Pelarteatern

Martti Risku har sin konst och Martti Risku har sin konst och 
smidesverkstad med tillhörande smidesverkstad med tillhörande 
utställning på industriområdet i utställning på industriområdet i 
Lilla Viken, Bohus.Lilla Viken, Bohus.


