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Øystein Johan Østby

Bygget på dyp fagkunnskap har gullsmed, produktdesigner og 
lektor Øystein Johan Østby nylig publisert en lærebok til gull-
smedhåndverket, spesielt forfattet til det yrkesfagrettede Vg2. 
Det er en vakker og gjennomarbeidet bok som inneholder både 
faghistorie, designmetodikk og research in Art-pregede innspill. 
I et klart og lettfattelig språk er boken nennsomt krydret med 
lavmælt, men betydningsfull refleksjon. Den er rikt illustrert, 
med store gode foto og gjennomtenkte grafiske framstillinger. 
Som helhet uttrykker boka en dyp kjærlighet til gullsmedfaget, 
med en sterk fortrolighet til den håndbårne, materialbaserte 
kunnskapen; Denne praktiske kunnskapen som bare kan utvikles 
og levendegjøres i samspill mellom hjertet, hånden og hodet, slik 
Østby selv formulerer det.

Grunnleggende kunnskap om dimensjoner, proporsjoner og ma-
terialers kommuniserende muligheter, starter i alle håndverksfag 
med at man må lære å beherske geometrien - og i gullsmedfaget 
spesielt: 10/dels millimeterstokken! Håndverkerens kontroll 
over materialet er også en grunnleggende ferdighet, og det er 
en kontroll han tar til seg ved å prøve ut, undersøke og prøve på 
nytt. Den tause og fortrolige kunnskapen kan bare opparbeides 
gjennom dyptgående og varig fysisk dialog med dette virkelige, 
umanipulerbare og håndgripelige. Denne håndverksmessige for-
svarligheten viser Østby oss i sin bok. Han viser framgangsmåter, 
tilnærminger og eksempler som er relevante. De kan gjenkjennes 
i de fleste typer formgiving der materialers kvaliteter, teknisk- og 
håndverksmessig innsikt og prosessdrevne framgangsmåter skal 
løse problemer, møte premisser underveis og føre fram til et 
planlagt og gjennomtenkt resultat. Og alle ideer som skal om-
settes i et materiale starter med tegning. Etter en innledende del 
som tar for seg håndverkets stilhistoriske uttrykk fra bronsealder-
en opp til i dag, fylles et helt kapittel med ulike tegnetekniske 
tilnærminger. Frihåndsskissen framheves som et grunnleggende 
verktøy for å forstå og fange sine egne ideer. Tegning kan uføres 
og brukes på mange forskjellige måter i utforsking av mulige 
løsninger parallelt, mens man systematisk arbeider med å utvikle 
sitt produkt og føre det hele veien fram til en oppdragsgiver 
eller et marked. Østby belyser også ulike tilnærminger til selve 
tankearbeidet med å forme ut et produkt eller en gjenstand. Da 
er de nødvendige tekniske kunnskapene kun et verktøy. I dialo-
gen mellom gullsmedens materialer og det skapende, undrende 
og utforskende menneske vil det kunne utvikles en uendelighet 
av tolkingsmuligheter.

Design og produktutvikling for
gullsmedfaget

Hos produktdesigner Østby refererer begrepet design til produk-
sjon og utvikling av gjenstander som er rettet mot et marked 
eller en oppdragsgiver, noe som er relevant for gullsmedelevers 
yrkesutdanning. «Sansene manipuleres av omgivelsene og 
hvordan vi tolker dem», påpeker Østby i kapittelet om markeds-
føring og salg. Men «om reklamen holder hva den lover, er det 
opp til kunden å svare på». Vi lar oss lett lure til bokstavelig talt å 
tro at lykke kan kjøpes.

For lesere som ikke er spesielt opptatt av markedets interesser, 
vil denne boka kunne by på en dybdeinnsikt i tingenes mening 
og plass i våre liv gjennom innsikt i det faktiske tilvirkingsarbei-
dets prosesser og historie. Bak en ferdig gjenstand kan det ligge 
dyp kulturforståelse og omtanke. I dag ser vi at nyttebegrepets 
innhold har endret seg. I stedet for varighet som kvalitetsbegrep, 
er det konsum som har blitt det overordnede målet. Masse-
produksjon og utflagging gjør det vanskelig for håndverkeren 
å konkurrere på pris. Vi opplever at håndverksfagenes mantra: 
kvalitet = varighet, har blitt redusert til noe ugjenkjennelig. 
Tingenes mening og nytte defineres av et reklamesmurt marked; 
etikken er konsum uten skrupler og kulturell tilhørighet. Menin-
gen med livet er å kjøpe, og begrepet bærekraft handler om 
investeringer som skal gi avkastning.

Men Østby er ingen amatør. «Innovasjon handler om overlev-
else», skriver han, og vi ser for oss hvordan naken kvinne lærte 
seg å spinne. Men det er en åndelig, mental eller immateriell 
form for overlevelse forfatteren viser til. Dette plasserer han i det 
personlige uttrykket, det som kommer ut av et indre trøkk; noe 
autentisk og inderlig som ikke er styrt av marked og ytre etter-
spørsel. Det å lage; å forme et uttrykk som er forankret i en selv 
er viktig for alle mennesker, ikke bare for elever og studenter. Å 
ytre ved å forme i materialer og medier er en like viktig kom-
munikasjonsform som det å snakke, eller skrive. Å kunne la form, 
farge, materialitet og proporsjoner kommunisere «fra, til og om 
følelser», uten omskrivende og fremmedgjørende mellomledd, 
er en viktig talefrihet. Derfor trengs det fagbøker lik denne. Den 
byr på en fagspesifik innsikt, men kan også med sin delikate 
kvalitet være til allment utdypende opplysning. Den vil selvsagt 
ta seg godt ut på et hvilket som helst kaffebord. Samtidig kan den 
fylle opp med inspirasjon og faktakunnskap i en ny giv til hånd-
verksfagene, oppfinnsomheten og de skapende hjerters mot.

Liv Mildrid Gjernes arbeider ved lærerutdanningen på Nord Uni-
versitet, avd. Nesna. Fra 01.10.16 går hun over i en tilsvarende 
stilling som førsteamanuensis i formgiving, kunst og håndverk 
ved Høgskolen i Bergen.
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