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Silversmide

Jag heter Kristin Uddas och bor
i Edsbyn. År 2010 så gick jag en
helgkurs i något som kallas för
silver-lera. Det är vad det låter
som, silver i mjuk form, typ lera.
Väldigt förenklat så formar man
ett smycke med hjälp av fingrarna
och vissa verktyg, låter det torka,
bränner i en speciell ugn så det
sintrar ihop till rent äkta silver,
polerar och klart! Väldigt roligt
och det gav verkligen mersmak,
jag hade hittat min grej tyckte jag!
Jag gick ytterligare några kurser i
detta innan jag provade på det
traditionella silversmidet och oj
vad jag blev fast. Fler kurser blev
det och jag läste allt jag kom över.
Jag älskar verkligen att silvret är
ett sånt levande material. Utmaningen och ibland frustrationen
att få en vass silver-plåt-bit att
göra som jag vill och sen tillfredsställelsen när det är klart, blankt,
polerat och så lent att man kan
bära det mot kroppen dygnet
runt. Det är en härlig känsla.
Det är i huvudsak silversmide jag
sysslar med numera men ibland

så kombinerar jag dessa två tekniker,
det traditionella silversmidet och
den lite nyare tekniken med
silverlera.
2013 bildades mitt företag,
UddaSmycken. Hemsidan heter
www.uddasmycken.se och där
hittar man bland annat namnsmycken. Många väljer att bära
tex barnens namn på sina smycken,
en trend som funnits ett tag och
som verkar hålla i sig. Då stansar
jag in namnen för hand i silverplåten, bokstav för bokstav, så
det är ingen gravyrmaskin som
gör jobbet åt mig.
Tanken var från början att försäljning skulle ske enbart från
hemsidan men jag har märkt att
många vill se smyckena ”på riktigt”,
så en liten verkstad/ateljé håller
på att ta form hemma på gården
i Roteberg, strax utanför Edsbyn.
Djur och natur har alltid legat
mig varmt om hjärtat och jag bor
med sambo och två barn på en
liten gård på landet med hästar,
hundar, höns och katter.

