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Handkraft
en hyllning till svenskt hantverk

I boken Handkraft får vi möta tio samtida hantverkare som förenar 
urgamla traditioner med digital kommunikation. Tillsammans represen-
terar de en rörelse där vi gemensamt bygger en mer hållbar framtid – 
med våra bara händer.

Sedan tusentals år har människor skapat vardagsföremål med sina bara 
händer. I dag, när lokal produktion och miljömässig hållbarhet åter står högt på 
agendan, har intresset för hantverk ökat explosionsartat.

I boken Handkraft lär vi känna tio hantverkare från olika generationer – från 
den unga tatueraren Sofie, som utbildat sig i Asien, till den drygt 80-åriga 
dockmakaren Arne, som samarbetat såväl med Ingmar Bergman som med 
rockbandet Teddybears. Vi får också träffa tapetmakarna Sara och Mats, som 
återupplivar gamla tapetmönster i sin verkstad på Långholmen i Stockholm; 
tapetseraren Helena, som lärde sig yrket av sin far; och många fler. Med sina 
bara händer för dessa samtida hantverkare vidare uråldriga traditioner. 
Samtidigt är de fast förankrade i sin samtid, och använder dagens sociala 
nätverk i en nära dialog med kolleger och kunder över hela världen.

I vår digitala vardag har hantverken paradoxalt nog fått en renässans. Handgjorda 
och lokalproducerade föremål är mer socialt och miljömässigt hållbara, samtidigt 
som de ger mening och återknyter kontakten med våra mänskliga rötter. 
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I levande texter och inspirerande bilder berättas de ofta tusenåriga historierna 
bakom de olika hantverksyrkena, samtidigt som boken bjuder på unika inblickar 
i hantverkarnas dagliga arbete.

Handkraft är skriven av konst- och designjournalisten Bo Madestrand, känd 
bland annat som kritiker i Dagens Nyheter och redaktör för designtidskriften 
Form. Fotografen Klara G har tagit bilderna, medan Pompe Hedengren står  
för den grafiska formen. Boken ges ut i samband med att organisationen 
Stockholms Hantverksförening fyller 175 år, och kommer dessutom att 
ackompanjeras av en utställning på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm 
under hösten 2022 – där flera av hantverkarna kommer att delta med sina verk.
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