
”Skapa ett nordiskt 
keramiskt center”

KULTUR. Först ut i NLT:s nya kulturserie är kerami-
kern Nina Bergqvist. Hon menar att Lidköping har 
en enastående chans att profilera sig om man vågar 
satsa mer helhjärtat på porslinsstaden.

– Lidköping kan bli en del av ett Nordiskt kera-
miskt center. Det är en utvidgning av arbetet med 
en porslinsfestival och något jag håller på och 
jobbar med just nu. LIDKÖPING • SIDORNA 8–9

NY SERIE. Fokus kultur – fem röster om Lidköping

Annacarin Öman, Jonas Källsbäck, Nina Bergqvist, Andreas Eriksson, Anna Locrantz. FOTO: SÖREN TURESSON 

 

LIDKÖPING • S7

Vill bygga 
strandnära

FRIA ORD • SIDAN 11

”Har i mångt och 
mycket blivit en 

leksak för barn på 
allmän väg.” ANONYM 2
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LIDKÖPING • SIDAN 4

Ärtsatsning 
kan hamna  
i Lidköping

 FOTO: THOMAS KÜHNEL

NAMN & FAMILJ • S12

Bordtennis 
allt för Liam

KULTUR • SIDAN 14

Konstnärer 
ställer ut i ny 
skulpturpark

år eller äldre och ovaccinerad. 
Då finns flera tider på Ågårdens 
vårdcentral. 
VACCIN • SIDAN 6

60

Telefon 0510-89 700 – NLT.SE
Pris 25 kronor

3 maj 2021 • Vecka 18
MÅNDAG

Grundad 1903

15:-
FÄRSK PASTA

ICA. 250 g.
Gäller ej Fylld, Glutenfri.

Jfr pris 30:00/kg.

2
för5990

HERRGÅRD, PRÄST,
GREVÉ

Skånemejerier.
Ca 700 g.

/kg

Gäller vecka 18 t.o.m. söndag 9 maj 2021.
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8 NLT MÅNDAG 3 MAJ 2021

Fokus kultur. NINA BERGQVIST

  Tyck till: Vad tycker du om kulturlivet i Lidköping? Diskutera på NLT:s sociala medier.

”Finns ingen kultur får  
vi inte hit högutbildade”

Det handlar naturligtvis om pors-
linet. 

Och Rörstrand, keramiken och 
gamla Lidköpings porslinsfabrik.

Mon amie, Stålhane, Ostindia, 
Gunnar Nylund och Koka blå. 

Ja, ni som läser det här kan fort-
sätta i oändlighet att fylla på med 
klassiker och svenska profiler inom 
formgivning och konst, som varit 
knutna till Lidköpings mest domi-
nerande industri genom tiderna.

Ingen slump
Att Nina Bergqvist bergfast slår 
an på Rörstrandstemat är ingen 
slump. Hon är keramiker och mo-
dellör, skolad av keramikern Kent 
Eriksson. I dag driver hon egen ke-
ramikverkstad, är utbildningsan-
svarig på Formakademin och dri-
vande i föreningen PS Rörstrand.

När hon får uppdraget att be-
rätta om tre saker som hon anser 
kan lyfta Lidköping, är det åt Rör-
strand hon pekar. Hon menar att 
Lidköping har en enastående chans 
att profilera sig som stad om man 
vågar satsa mer helhjärtat på pors-
linsstaden.

– Under ett av otaliga samtal 
kring porslinsstaden som varu-
märke fälldes kommentaren av 
en person med utifrånperspektiv: 
”här behöver man inte hitta på nå-
got – allt är genuint på riktigt!”

Lever fortfarande
Men Nina Bergqvist nöjer sig inte 
med att påstå att Rörstrands mu-
seums samling är unik i sitt slag el-
ler att Rörstrands fabriksbyggnad 

ruvar på en viktig historia. Hon vill 
knyta an till det som finns här just 
nu.

Rörstrand skapade en rad yrkes-
grupper med specialistkunskaper 
inom keramiken. Många av dem 
finns kvar. Som egenföretagare, 
anställda, konsulter och som lära-
re. Exempelvis har tillverkningsfö-
retaget Porslinsfabriken personal 
som är skickligast i Sverige på sina 
områden - de flesta har jobbat på 
Rörstrand.

– Här i Lidköping finns en kun-
skap om keramisk produktion 
som är sällsynt i hela Norden, sä-
ger Nina.

Porslinsstaden
Som nummer ett på listan över tre 
saker som kan lyfta Lidköping står 
inte oväntat ”platsvarumärke”.

– Jag tycker att Lidköpings 
kommun ska arbeta med platsvaru-
märket Porslinsstaden Lidköping.

Grunden finns på plats, verk-
samma keramiker finns, den gam-
la fabriken finns, museisamlingar 
finns. Vad väntar man på, frågar 
hon sig.

– När man bygger platsvarumär-
ken är det också viktigt att det är 
förankrat hos dem som bor där. 
Folk måste gilla det och det tror 
jag man gör i det här fallet.

Förslag nummer två är högst 
konkret.

– Lidköping kan bli en del av ett 
Nordiskt keramiskt center. Det är 
en utvidgning av arbetet med en 
porslinsfestival och något jag hål-
ler på och jobbar med just nu.

Vad innebär det?
– Det kan bli en plats till vilken 

man knyter all forskning, utveck-
ling och utbildning inom keramisk 
produktion. Ett kunskapscenter 
helt enkelt. Med forskning och 
högskola följer ju även status. Det 
handlar om att samla kunskap, vil-
ket vi har goda förutsättningar till. 
Här finns ju både Rörstrandsmu-
seet och utbildningen Formaka-
demin.

Hantverkens hus
En ambition är även att bygga upp 
kollektivverkstäder där hantver-
kare och konstnärer kan hyra in 
sig. Det är sedan tidigare känt att 
PS Rörstrand velat köpa och för-
valta hantverkshusen Falkängen 
på Kinnekulle.

Som NLT tidigare berättat går 
föreningen PS Rörstrand även i 
bräschen för att skapa ett Hantver-
kens hus på Torggatan. I lokalerna 
ska det finnas verkstad för keramik 
och silversmide, butik, kafé, ba-
geri och lokaler för möten mellan 
människor i branschen. 

Föreningen vars medlemmar 
består av kulturföretagare vill ha 
huset som plattform för att samla 
kunskap, få hjälp med marknadsfö-
ring, visa hantverksprocessen och 
sälja sina varor. En fastighetsägare 
är beredd att satsa på renovering av 
ett gammalt stall och det finns även 
andra hyresgäster som vill in.

– Det finns kulturföretagare som 
just nu jobbar med platsutveckling 
i olika projekt. Samtidigt kan man 
inte lägga ansvaret för att utveckla 
kommunens platsvarumärke på 
småföretagare. Det måste finnas 
en kommunpolitisk vilja att stötta 
det här på något sätt, betonar Nina 
Bergqvist.

Porslinet ska synas
Att ge bidrag är inte den enda vä-
gen, anser hon. I stället förespråkar 
hon uppdrag.

– I stället för att ge pengar så ska-
par man uppdrag.

Hon ser flera exempel på stora 
och små byggprojekt i kommu-
nen där anknytningen till porsli-
net kunde spelat roll, men där det 
glömdes bort, enligt hennes sätt 
att se det.  Det hade kunnat stärka 
stadens porslinsprofil och gett 
formgivare och keramiker jobb.

– Men i den frågan finns inte en 
dialog i dag.

För att komma framåt måste 
det därför till ett bättre samarbete 
mellan kulturutövare, kommun 
och företag, menar hon.

– Jag ser även gärna större sam-
arbeten över kommungränserna. 
Ibland blir det väldigt provinsiellt.

Hantverkens hus kan bidra till 
att ge Lidköping ett vardagsutbud 
av kultur, anser hon. För just kul-
tursektorn har en större betydelse 
än av många tror - även för nä-
ringsliv och jobbskapande.

– Finns det ingen kultur så flyt-
tar inte högutbildade personer 
hit. Kompetensbrist går lite hand 
i hand med att en ort eller stad är 
kulturfattig. Skövde har sprungit 
om Lidköping med stormsteg gäl-
lande det.

För egen del är ju keramiken 
hennes jobb. Förutom jobbet 
som lärare på Formakademin 
och den egna produktionen på 
Formfabriken så gör hon beställ-
ningsjobb åt andra keramiker och 
formgivare. 

Hon har med åren blivit ett känt 
ansikte utåt för keramiken i Lidkö-
ping. För något år sedan var hon 
domare i SVT-serien Mästerska-
parna. 

Snart är det dags igen.
 Häromdagen spelades ett av-

snitt in i hennes verkstad för ett 
tv-program med arbetsnamnet 
”Keramik en kärlekshistoria”.

Här blir det extra påtagligt hur 
gärna Nina Bergqvist vill få Lidkö-
ping på kartan. 

– Att delta i tv kan vara en del av 
platsutvecklingen. Det vore dumt 
att inte dra i den strängen känner 
jag.

 YLidköping behöver inte uppfinna sin profil. 
Den finns där redan och väntar på att plockas 
som ett moget äpple.

– I Lidköping har vi en kunskap om keramisk 
produktion som är sällsynt i Norden, säger 
Nina Bergqvist.

1Att Lidköping kommun satsar hel-
hjärtat på platsvarumärket Porslins-
staden Lidköping 2Starta ett Nordiskt keramiskt 

center i Lidköping.

Allt finns på plats i Lidköping, anser Nina Bergqvist. Rörstrands historia, 
lokaler och museum, utbildning och inte minst – de verksamma 
konstnärerna och keramikerna.

Ninas tre idéer: det här kan lyfta Lidköping

3Bättre samarbete och dialog kring utformning och utsmyckning 
av Lidköping så att porslin/keramikprofilen lyfts fram. Som besö-
kare ska man direkt se att detta är en Porslinsstad.

 YNu riktar NLT strålkastarna på kulturen och hur den kan bidra till att utveckla Lidköping 
som stad. Vi har bett fem personer komma med tre idéer som de anser kan lyfta Lidköping 
på kort och lång sikt. De har även fått ange vad de själva och deras verksamhet kan bidra 
med. I fem artiklar under maj kan ni följa en konstnär, keramiker, bebyggelseantikvarie, 
musiker och en Folkets huschef och deras tankar.

TEXT: MARTINA 
RASK

FOTO: SÖREN
TURESSON
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9NLT MÅNDAG 3 MAJ 2021

Fokus kultur. NINA BERGQVIST Nästa måndag
Jonas Källsbäck

  Tyck till: Vad tycker du om kulturlivet i Lidköping? Diskutera på NLT:s sociala medier.

Världsmästare 
i drejning

Namn: Nina Bergqvist
Ålder: 57
Bor: i hus mellan Lidköping 
och Källby
Bakgrund: modellör och 
keramiker med en VM-titel i 
drejning. Driver Formfabri-
ken, lärare i Formakademin, 
drivande i PS Rörstrand.
Gör: arbetar jämt
Tittar på tv: meningslösa 
Netflix-serier
Läser/lyssnar: Dag Örlunds 
spänningsroman Ingen 
lämnas kvar
Bästa med Lidköping: en 
välskött fin stad nära vattnet
Sämsta med Lidköping: jag 
kommer inte på något. Jag 
tänker sällan på det sättet.
Favoritplats: Stadsträdgår-
den




