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En musikalisk smed
Vid 38 års ålder hittade mästersmeden och konstnären Martti Risku sitt kall.
Just nu pågår hans utställning ”Mest i metall” på Surte glasbruksmuseum.
Arbetsdagarna i smedjan avslutar han oftast med några riff på elgitarren.

Hur kom det sig att du 
blev konstsmed?
– I väntan på att påbörja en 
utbildning genom Arbets-
förmedlingen bildade jag 
en slöjdförening i Lövgär-
det där jag bodde tidigare. 
Vi började tillverka knivar 
och så småningom blev det 
knivar med silverbeslag och 
sedan gick jag en ABF-kurs 
och lärde mig grunderna till 
silversmide. Jag har alltid 
hållit på med konst i olika 
former och det var väl där 
någonstans som jag fick upp 
intresset för smide.

Vad fick dig att våga 
satsa fullt ut på yrket?
– När jag var på besök i 
finska Österbotten träffade 
jag flera knivsmeder och 
tänkte att om de kan leva 
på yrket så måste jag också 
kunna det. Jag var 38 år när 
jag tog hammaren i handen 

för första gången. Då visste 
jag vad jag ville bli när jag 
blev stor. Jag hade som mål 
att starta eget när jag var 
runt 40 – för vem anstäl-
ler en konstsmed? Jag fick 
gå som lärling hos en mäs-
tersmed och efter 3-4 år 
kunde jag göra gesällprovet. 
Innerst inne trodde jag på 
detta redan från början.

Är du uppvuxen i ett 
konstnärligt hem?
– Ja, det får man väl säga. 
Min pappa sysslade med trä-
arbeten och min mor var 
sömmerska. 

Du kommer ursprungli-
gen ifrån Torneå i Finland, 
berätta om när du först 
kom till Sverige.
– Det var morsan, lille-
bror och jag som kom till 
Borås 1980, där vi alla tre 
fick jobb på strumpfabri-

ken. Min tanke var att flytta 
tillbaka och brorsan skulle 
stanna i Sverige, men det 
blev tvärtom. 

Hur ser en vanlig dag ut i 
smedjan?
– Alla dagar är olika. Nu 
till exempel har jag jobbat 
inför utställningen ”Mest i 
metall”, som pågår fram till 
7 april på Surte glasbruks-
museum. Det är den bre-
daste utställningen jag haft 
hittills där jag även visar 
målningar i akryl och akva-
rell. Ena dagen gör jag vig-
selringar och nästa stora 
konstverk till mässor. Men 
varje arbetsdag i smedjan 
avslutar jag med att spela 
elgitarr i en halvtimme. 
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Namn: Martti Risku
Ålder: 51
Bor: Bohus
Uppväxt: Flyttade till Sverige från 
fi nska Torneå vid 18 års ålder.
Gör: Mästersmed och konstnär. 
Driver MR Konst & Smide i Bohus
Familj: Hustrun Sinikka och dottern 
Sofi a 20
Intressen: Konst i alla dess former. 
Smide, akryl- och akvarellmålning, 
fotografering och musik. Spelar 
elgitarr.
Lyssnar på: Reggae, blues, punk 
och metal. Jimi Hendrix har alltid 
varit en stor idol.
På meritlistan: Har som ensam 
svensk blivit inbjuden och medver-
kat i en prestigefylld internationell 
utställning i Holland 2007. Var 
tidigare med och byggde Ostindie-
fararen Götheborg. Han var en av 
cirka 40 elever som levererade 52 
000 hangjorda spik.
Aktuell: Med utställningen ”Mest 
i metall”, som pågår på Surte 
glasbruksmuseum fram till 7 april. 
Söndagen den 24 mars fi nns han 
själv på plats i konsthallen.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Bär- och svampskogarna!

Har du en längtan till lugnet och härliga skogspromenader? Då är detta rätt läge. Ved, 
kompost, trädgård, renovering - då är detta fritidshuset för dig! Det är vinterbonat och 
tillbyggt med extra sovrum och toalett med dusch. Braskamin och härlig altan. Alla 
inventarier och tillbehör ingår. Välkommen hit!

Pris 395.000:- som utgångspris. Ring för bokad visning! Viesbacke 330. 

Nu utökar vi!
Efter ett fantastiskt förtroende genom många uppdrag 

från er så har vi nu utökat vår kår med ännu en 
fastighetsmäklare. För fortsatt bra förtroende och den 

bästa tjänsten för er. 

Välkommen Maria!

Hålanda


