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Det är vi
som är
Axelssons!

Nygår
d

Lödöse
Lödöse

Lantligt utanför 
Nygård!

Här på höjden ute på landet 

 

1,5-plans villa 
med stall och 
gäststuga!

Perfekt för det 
lilla hushållet!

Pris 1.195.000:- som utgångspris. 
Visas 20/8. Mossen 156.
Maria Karlsson 070-2406330,  
maria@axelssonsfast.se 

Pris 1.780.000:- som utgångspris. 
Visas 19/8. Svalered 111.

Pris 1.275.000:- som utgångspris.
Ring för visning. Östra Hovingevägen 10.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  

Hur föddes intresset för 
hantverk?
– Genom min farfar som var 
modellsnickare och min mor-
far som var skomakare. Det 
ligger med andra ord i blo-
det. Redan som 3-4-åring satt 
jag på hyvelbänken hos farfar. 
Han gav mig min första kniv 
när jag var fyra år och den har 
jag fortfarande i fi ckan.

Vad fi ck dig att bli intres-
serad av just knivtillverk-
ning?
– Det var i samband med min 
sjukskrivning som jag satt ner 
tillsammans med några an-
dra medlemmar i Slöjd- och 
konsthantverk kring älven. 
En gubbe sa: Jag skulle vilja 
göra mig en kniv. Det utgjorde 
startskottet för mig. Vi fi ck en 
ledare i Jan Andersson och så 

småningom tog jag över ledar-
rollen. Nu är vi en knivgrupp 
på 14 personer i Lödöse.

Viktigaste egenskapen som 
knivmakare?
– Det gäller att ha ett färg- och 
tredimensionellt seende. Tåla-
mod är givetvis också en nöd-
vändig egenskap. Sedan gäller 
det att kunna hitta inspiration 
huruvida man ska göra si eller 
så när problem uppstår.

Vilken av alla marknader 
tycker du är den bästa?
– Det är Bondens dag på 
Backamo, som infaller första 
helgen i september. Där fi nns 
många jaktintresserade som 
förstår fi nessen med knivar. 
Jag behöver inte förklara sär-
skilt ingående.

Du är ungdomsledare ock-
så, hur är det?
– Jättekul! Slöjdklubben Lövet 
är en rikstäckande organisa-
tion via Hantverksförbundet. 
Det fi nns sju klubbar i Västra 
Götaland varav en här. Den 
vänder sig till barn och ung-

domar i åldern 6-15 år, som 
ges möjlighet att prova på 
hantverk och samtidigt lära sig 
hantera olika verktyg. Nystart 
med den gruppen sker 31 au-
gusti.

Vad är ”Årets Mattis” som 
delas ut nu på lördag i 
samband med Ljudaborg 
Kulturfestival?
– Det är en utmärkelse som 
tillfaller en person som gjort 
en bra insats för invånarna i 
Lilla Edets kommun. Det ska 
inte vara av ekonomisk vinning 
utan ska genomsyras av ideell 
och medmänsklig kraft. Vi är 
en grupp på sex personer som 
ansvarar för utnämningen. 

Dina tankar inför helgens 
marknad?
– Jag tror det kommer att bli 
hur bra som helst. Det är kul 
när det händer något i Lödöse. 
Jag tycker det är bra att man 
fl ätar samman medeltid och 
nutid.

JONAS ANDERSSON

Knivig
sysselsättning

En Lödösebo med fl inka fi ngrar.
Tord Andersson är hantverkaren som tillverkar knivar.

På lördag är han dessutom med och korar ”Årets Mattis” i samband
med Ljudaborg Kulturfestival. 

TORD ANDERSSON

Ålder: 56.

Bor: Lödöse.

Intressen: Allt som rör 

hantverk.
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