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UMIAK 1995, Ålands konstmuseums samlingar
UMIAK är en grönländsk kvinnobåt
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Över Lapplands skare och Ålands hav
Ett möte mellan keramikkonstnären, kulturjournalisten Åsa Hellman och keramikern och formgivaren Peter Winquist 2009

Vi träffas en osedvanligt solig novemberdag och det åländska landskapet visar sin bästa sida. Eckerö Post & tullhus, 
ritat av ingen mindre än Carl Ludvig Engel, ståtar gulmålat med flaggan i topp mot ett blånande hav.  
 

Formgivaren, keramikern Peter Winquist har alltid gått sina egna vägar, ofta krokiga sådana. Fram till slutet av 2011 
basade han för Eckerö Post & tullhus tillsammans med sin hustru Mercedes Urbano-Winquist, hemma från Venezuela. 
Det är en nöjd Peter som möter mej, en mogen konstnär som efter ett brokigt, ibland stormigt, liv s.a.s. kommit i hamn. 
Jag har bokat tid för en personintervju medveten om att Peter Winquist gjort en stor insats inom finländsk keramik och 
konstindustri trots att han utanför Åland och designkretsar numera är något av en ”doldis”.

PETER WINQUIST 
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FOTO Robert Jansson
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Lerans långa väg
 
Men hur kom Peter Winquist in på keramikens område?
 
”Jag föddes i Tenala som prästson i en sjubarnsfamilj. Vår granne var kera-
mikern Mirjam Stäuber, elev till Willy Finch och en av pionjärerna inom fin-
ländsk keramikkonst. Som barn brukade jag kila över till hennes verkstad, 
allt som var förbjudet hemma fanns där! Hon hade långt hår och var lerig, 
verkstaden var råddig o.s.v. Jag fick följa med hur hon radade in sina pjäser 
i ugnen.... det var nog Mirjam Stäuber som blev en slags förebild. Men min 
morbror var målaren Fritjof Weckström i Bromarv och i mitt hem var man 
positiv till olika former av kultur. År 1950 blev pappa präst på Eckerö och 
som 16-åring gick jag till sjöss – det var det vanliga på Åland på den tiden 
om man inte trivdes på skolbänken.”

Efter ett par år på havet avverkade Peter Winquist trots allt mellanskolan 
och sökte sej över till Sverige – målet var keramikfabriken Gustavsberg. 
”Jag följde med alla svenska heminredningstidningar, det var den skan-
dinaviska konstindustrins guldålder då begreppet vackrare vardagsvara 
skapades. Dörren till Gustavsberg förblev stängd, klimatet i Stockholm 
var negativt på den tiden mot finländare, så jag utförde olika småjobb. 
Sedan skickade jag ett brev till keramikfabriken Rörstrand i Lidköping och 
det resulterade i att jag fick arbete där i kvarnverket dvs. avdelningen för 
massaberedning, det fysiskt tyngsta arbetsmomentet inom keramiktill-
verkning.”

Från kvarnverket avancerade Peter efter sex månader till glasyrbered-
ningen, och därifrån till drejaravdelningen där han i tre års tid verkade som 
drejarlärling innan han slutade som drejare. Som drejare samarbetade 
han med många av Sveriges stora keramikkonstnärer och formgivare, 
bl.a. med designern och företagschefen Carl Harry Stålhane. Vid det laget 
visste Peter en hel del om keramiktillverkning och antogs till Konstindustri-
skolan i Göteborg. Där lärde han känna den inom keramiken legendariske 
finlandssvensken Kurt Ekholm som tjänstgjorde som rektor. ”Kurre” hade 
verkat som konstnärlig ledare på Arabia och redan år 1932 grundat Arabias 
konstavdelning. Efter diverse krokvägar som bl.a. omfattade praktik på 
olika keramikfabriker blev Peter år 1967 permanent anställd vid Arabias 
designavdelning.

Stengodsvas, Arabia 1968

Peter och dottern Milja drejar 198S

Stengodsskål, Rörstrand 1963
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Kaj och Peter i Lappland 1978

Dekorativa väggplattor, Arabia 1969

Tekanna HIISI, Pentik 1974

Samarbete med Kaj Franck 

På Arabia kunde Peter Winquist på nära håll följa med viktiga skeden 
inom vår designhistoria. Han samarbetade med Kaj Franck och blev 
så småningom Kajs högra hand på Arabia– Kaj Franck var en person 
som i vida kretsar åtnjöt förtroende och följaktligen hade flera ”högra 
händer”. Till Kaj Francks egenskaper hörde att han stödde och hjälpte 
kolleger. 

”På den tiden fanns det inget upphovsrättsligt skydd inom formgiv-
ningen och det betalades ingen royalty för sålda produkter, däremot 
månadslön åt de formgivare som fick tillräckligt många produkter 
godkända. Fabriken lät mej inte delta i den internationella keramikut-
ställningen i Faenza så jag deltog i smyg år 1971 och min fajansservis, 
som sedermera benämndes Faenza vann guldmedalj. Servisen blev 
långlivad, en riktig bestseller...” 

Konsulthjälp i Mellanöstern 

I början av 1970-talet var det brinnande krig i Mellanöstern och både i 
Libanon och Syrien behövdes konsulthjälp för utvecklandet av småska-
lig hantverksproduktion vid flyktinglägren. På gerillabaserna tillverka-
des bl.a. proteser, likaså fanns terapiverkstäder för barn som farit illa 
i kriget. Under ytterst primitiva förhållande tillverkade hantverkare 
i bergsbyarna produkter i keramik, trä och läder. Far iväg! sade Kaj 
Franck och Peters uppgift blev att höja både produktionsteknik och kva-
litet. Han stannade tre månader och konstaterar i efterskott att kriget 
hela tiden var närvarande i form av bombangrepp. 

Kaj Franck tycks i många avseenden ha fungerat som Peter Winquists 
påhejare. År 1974 kom han till Peter och sade: Det finns en kvinna uppe 
i Lappland som gör förskräckliga saker i keramik. Om du har kunnat 
hjälpa araberna måste du väl också kunna hjälpa lapparna. Åk dit! Efter 
protester lät Peter sig övertalas att resa till Posio där den unga, driftiga 
Anu Pentik höll på att etablera ett företag. På Arabia uppfattades det 
som något oerhört att en framgångsrik Arabia-designer lämnade fabri-
ken för ett okänt företag i utvecklingsområdet Lappland. Också Peters 
dåvarande hustru, formgivaren Anja Winquist följde med norrut.
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Landskapsbild från Vaskolampi, Posio 

Från Lappland till Indien
Hustrun Anja stod inte ut med mörkret i norr men ålänningen Peter 
blev Lapplandsfrälst. Han stannade i 10 års tid vid Pentik som konst-
närlig ledare och designer. Under denna tid byggde han upp både 
fabriken och produktionen. Ugnsexperter tillkallades från England och 
Peter drar sig till minnes hur hans personliga hundspann varje morgon 
avhämtade engelsmännen från hotellet. Skolningen av den lokala 
arbetskraften utvecklades så småningom till Finlands keramiska skola 
som Peter år 1985 grundade i Posio. Hans ”lappländska” tekopp med 
dubbelöra, inspirerad av en träkåsa är fortfarande i produktion, dock 
något omvandlad. Designern Peter Winquist konstaterar sakligt att 
den i över 30 års tid sålts som Design Pentik och att han aldrig fått ett 
penni i provision.

Vägen hem var som sagt krokig. Från Lappland kallades Peter till 
Ahmedabad i Indien där Le Corbusier och Tapio Wirkkala grundat ett 
designinstitut. Här gällde det att återskapa en keramikavdelning som 
hade fler lärare än elever... 

Posthuset på Eckerö med alla dess möjligheter lockade allt mer, och så 
småningom återvände Peter till sin barndoms landskap. Flera förtro-
endeuppdrag inom åländsk kultur har vilat på hans axlar, och det tycks 
som om resenären Peter Winquist litet grann har slagit sej till ro. Men 
då jag frågar om hans lyckligaste minne från Lapplandstiden svarar 
han utan att tveka: ”Att åka med mina fyra slädhundar över skaren i 
månsken”.

Åsa Hellman

Finlands Keramiska skola

1983 fick jag statens ettåriga konst-
närsstipendium. Samtidigt blev jag 
utsedd av UN att driva ett projekt 
för UNIDO i Ahmedabad, Indien. Vid 
Pentik hade jag byggt upp ett utbild-
ningsprogram som man nu ville utvidga 
att gälla hela den keramiska industrin 
i Finland. Vi saknade en lokal för verk-
samheten och jag gjorde ett utkast för 
våra behov och lämnade över det till 
kommunen och Rovaniemi kurscentral. 
Just då jag gav mig iväg från Lappland 
på väg till Indien fick jag i mina händer 
ett utkast till skolbyggnad, från arkitek-
ten. Det var en ”skolåda”. Jag blev så 
bedrövad att jag satte mig ned på flyg-
platsen i Helsingfors och skickade en 
skiss tillbaks med orden: Om det inte 
blir något i denna stil kommer jag inte 
tillbaks från Indien. Det var en lösning 
med indirekt ljus och mycket vinklar. 
Till min arbetsplats i Ahmedabad kom 
en dag ett stort paket med arkitekt-
ritningar och texten: Kommer du? Jag 
kom.  P W



7

    WELLAMO, stengodsservis, Arabia, 1970                                                                                  Peter på Arabias designavdelning

                                                                              WELLAMO, havets gudFOTO Arabia
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FAENZA servisen, Arabia - prisbelönt i Faenza, Italien 1971

Den ergonomiskt riktiga barnservisen, 
ett resultat efter ingående studier 1968 

FOTO  Ove Hektor Nielsen 
SERVISENS DEKOR  Laila Hakala

BILDENS MODELL  Emilia Siltavuori
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Serie kannor, Arabia 1972  

Lampor, Arabia 1973

 Vaser, Arabia 1973

Tankar kring formgivning 

Vårt behov av funktionella ting för att hjälpa oss tillrätta i vårt dagliga liv är en 
naturlig utgångspunkt för formgivaren. Att omge sig med vackra föremål gör 
tillvaron mer glädjefylld och kan dessa föremål dessutom vara funktionella så är 
det ett gott exempel på lyckad formgivning. Formgivarens viktigaste sinne i detta 
fall är att vara lyhörd för de behov som finns i vår vardag. 

Formgivarens ansvar ligger längs hela utvecklingskedjan, från råmaterial till den 
färdiga produktens förpackning och bruksanvisning. Där ingår själva tillverkning-
en, människorna som deltar i produktionen och kvalitetskontroll. 

Det teamarbete som industriell produktion innebär innehåller i bästa fall synte-
ser, inte kompromisser utan det bästa ur varje förslag. Under min tid vid industrin 
var även skapandet och bevarandet av arbetsplatser en viktig del. 

”Ting för ögat och handen” hette en videoserie jag var med att skapa. I den lyfte 
vi fram vikten av det estetiskt vackra för ögat, det ergonomiskt riktiga för han-
den och välbefinnandet i själen. Det vi känner när den harmoniska samklangen 
uppstår mellan användaren och föremålet.

Som ung formgivare på Arabia minns jag från ett av våra designmöten hur Kaj 
Franck lugnade oss unga med prestationsångest med att säga: om du gör en god 
funktionell produkt som kan tillverkas och säljas och som kan tjäna användaren, 
då har du redan gjort mycket. Min barnservis för Arabia var min första serietill-
verkade produkt.

Det låter kanske motsägelsefullt från en formgivare men: en bra kaffekopp är 
den du inte märker. Den sitter gott i handen och det du märker är kaffets goda 
smak och aromen du känner. Koppen bara finns där.
Min industridesign för Arabia och Pentik har alltid varit anonym. På den tiden 
skulle produkterna och tillverkarens namn vara garantier för att det var goda 
produkter. Personkultens tid kom senare. Unika och hantverksmässigt framställ-
da föremål däremot har alltid varit signerade.

Att skapa nya föremål i ett så beständigt material som keramik är ett stort och 
ansvarsfullt åtagande. Vi behöver inte mer krims krams utan väl utvalda ting som 
stimulerar oss som vitaminer. Det vi verkligen behöver. P W
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Tankar om leran som material och framställningstekniker

Inom keramiken har den runda formen en naturlig förklaring genom 
drejskivans påverkan. Den drejade formen har funnits med oss i över  
6 000 år men äldre än det är de modellerade formerna, byggda för 
hand. Den metoden är mer komplicerad att använda om man vill pro-
ducera i mångfald och mer kostsam. De moderna framställningsmeto-
derna bygger på rotation, runda koppar, tallrikar, skålar etc. 

Jag började min yrkesbana som drejarlärling vid Rörstrands fabriker 
i Sverige. Efter det följde konstindustriskolan och genom det kom 
mycket av min produktion i början att bestå av drejade föremål. Vid 
framställningen av prototyper för massproduktion skedde det vid drej-
skivan. Under de senare åren har de tunga modellerande skulpturerna 
kommit som en motvikt till allt det runda och tunna.  Lerans struktur, 
den grova chamotteleran, formbarheten är så avgörande för karaktären 
i det slutliga resultatet. Handens beröring med leran är en njutning som 
alla inte riktigt insett. 

Av bränntekniker och leror har jag använt mig av allt från porslin i 1300o, 
stengods, fajans, lergods till rakuleror och bränningar i 900o. El- och 
gasugnar för det mesta.

Av dekorationsteknikerna har jag förutom vanliga glasyrer använt mig 
av penselmålning, scraffitoteknik, screentryck och lysterfärger. I min 
ungdom gick jag till och med genom porslinsmålningskurser och lärde 
mig frihandsmålning under- och påglasyr. Det gav fina utmaningar men 
ligger idag långt från det som upptar mitt intresse nu. Formspråket, le-
rans struktur och yta har fått större betydelse än behovet att dekorera. 
Det individuella, unika objekten har ofta anknytning till naturens former 
och fängslar mig. I trädgården finns en uppsjö modeller som lockar till 
variationer. Nu är hållbarheten inte ett mål. Vad det gäller skulpturerna 
får de gärna vittra sönder och återgå till naturen. 



11

HALLA, Pentik 1977

Det är kanske det som kommit med åldern - att som keramiker kunna tillåta sig att allting inte 
måste vara bestående. En önskan om att kunna njuta och använda men sedan låta det återgå, låta 
leran återvända till sitt ursprung. 

Lerans långa tillkomstprocess fascinerar; hundratals miljoner år som gått sedan växter och träd föll 
och multnade ner, blandades med mineraler från berg som vittrade sönder, för att sedan under tryck 
av vatten eller is, förvandlas till leror. 

Inte  att undra på att skapelseberättelsen i många livsfilosofier börjar med leran. P W
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MENY stengodsservis, Pentik 1982
FOTO Pentik

Exempel på serviser som föddes under tiden vid Pentik var: Hiisi, Halla, Riekko, Neva, Kanerva, Saana 
Tropical och Petronella. Det teamarbete som industriell produktion innebär innehåller i bästa fall syn-
teser, inte kompromisser. Formgivaren är en del av teamet, som dirigenten i en orkester som vet alla 
stämmor, instrument och vet vad musikern borde kunna.     
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Att de föremål som skapats för mer än trettio år 
sedan fortfarande finns i daglig användning och 
fungerar, både estetiskt och  funktionellt är det 
bästa erkännande en formgivare kan få.

Efter en resa till Kuba 1982 föddes TROPICAL ser-
visen. Enkla former och Karibiens klara färger vilka 
kunde kombineras med andra föremål och färger på 
bordet. 

Frukostbrickan föddes då det fanns behov av en fars- 
dagspresent. Den kom att bli en förebild för många 
kopp-bricka-varianter. 

FOTO Pentik

Den stapelbara muggen föddes före kaffemuggarnas 
tid.Den har sitt ursprung i en enkel bägare som gjor-
des som träningsobjekt för vår keramikutbildning. 
Kaffemugge blev så populär att Pentik fick lägga till-
verkningen till Arabia för att klara leveranserna.
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INTERNATIONELLA KERAMIKSYMPOSIET POSIO 1975                                      
Efter min vistelse vid Keramiksymposiet i Siklós Ungern, 1973 var jag helt övertygad om 
att detta var ett utmärkt sätt för konstnärer att samarbeta över gränserna. Jag tog initia-
tivet till att bjuda in 12 spännande konstnärer vilka jag kände. De kom upp till Lappland 
och mötte en ny plats och kunde med öppna sinnen skapa oberoende av förväntningar. 
Vi arbetade med utsmyckning av hälsocentralen, med ett helt fantastiskt resultat. Posio 
projektet blev Finlands första Internationella Keramiksymposium  med keramikkonstnä-
rer från Finland, Sverige, Jugoslavien, Ungern, Irland och Alaska. Intensivt arbete resul-
terade i en vandrings-utställning till Rovaniemi, Kemi och Hvitträsk. Samlingen finns nu 
permanent i Keramikmuséet i Posio. AFFISCH  Oiva Toikka

BROBYGGARSYMPOSIET ECKERÖ 1984 
Det nordiska brobyggandet som för min del startade redan under 
studietiden i Sverige kom nu att få konkreta former i ett nordiskt ke-
ramiksymposium på Eckerö Post & tullhus. 1984 kom att bli en vänd-
punkt i mitt liv och en fantastisk upplevelse med 13 inbjudna etable-
rade keramikkonstnärer från Finland, Sverige, Danmark, Norge och 
Island. Vårt brobyggande fick mycket publicitet och resultatet visa-
des 1985 på Ålands Museum och på Arabias museum i Helsingfors. 
Mest betydelse hade nog kulturjournalisten Leena Maunulas artikel 
om C.L. Engels fina byggnad i förfall och som indirekt gav upphov till 
renoveringen av Eckerö Post & tullhus. FOTO  Rita Jokiranta

ARS BALTICA CERAMICS FESTIVAL ÅLAND 1994  
Keramikfestivalen kom att bli en stor manifestation för keramikerna från länderna kring 
Östersjön. De Nordiska Drejningsmästerskapen, Designutställningen på Eckerö Post & 
tullhus, keramikutställningen med 150 små keramikskulpturer i Sommarkonst galleriet 
på Eckerö och den stora afrikanska utställningen med primitiv keramik i Kungsgårdens 
ladugård – det var enormt. Dessutom hade vi föreläsningar och värdering av antik kera-
mik. Allt detta under sommarmånaderna på ett soligt Åland. Över 70 keramiker involve-
rade med att bygga broar ännu en gång. FOTO  Sebba Södergårdh, Ålandstidningen
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     Raku-dosa 1993                       Hälsning från utskären 1995
Ålands konstmuseums samlingar                     

 Väska med hemligheter, bröllopsgåva, raku 1995 ZAPATA från Chiapa, terracotta 1995
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NUBIAN LADY 1994
Odalgården, Mariehamns stad

INUIT NAPA/NUUK 1995

                                                                                                                                               
Konst i den offentliga miljön har en stor betydelse för vårt välbefinnande. Kring konsten skapas mötesplat-
ser och i konstens omgivning kan även lugnet och det meditativa infinna sig. 
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KATRIN, rakuskulptur, Edlagårdens äldreboende i Mariehamn 2009

Namnet Katrin anspelar på Sally Salminens roman Katrina där den åländska sjömannen Johan skryter och 
lockar den österbottniska flickan Katrina till Åland med berättelsen om de blåa äpplena som växer där. 
Äpplen som förmodligen var plommon...
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KOKONG, raku 1997

FRUKTUS, raku 2010 Rakuobjekt 2011
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Den offentliga utsmyckningen Alfa Beta i Mariehamns stadsbibliotek är det största offentliga verk på Åland utfört i keramik, 
betong, stål, vatten och ljus. Tack vare arkitekten Hans Stenius och bibliotekarien  Yvonne Hallings enträgna begäran om 
utsmyckning kunde projektet genomföras. Alfa Beta är litteraturhistoriens tidsaxel och där det livsgivande och friska vattnet 
strömmar ned över historiens namn. Vattnets ljud och ljusreflexerna som bildas av vattnet associerar till den åländska övärlden. 

ALFA BETA i Mariehamns stadsbibliotek 1989 
Utsmyckning i keramik, betong, rostfritt stål, vatten och ljus



PETER WINQUIST
Bottenstämplar 1961 - 2011
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