BACKGROUNDER
Gammelt svensk håndværk fra 1922 – nyt i Danmark
Korbo håndvævede trådkurve går næsten 100 år tilbage i Sverige hvor fiskere og landmænd brugte de robuste trådkurve
til opbevaring og fragt af fisk og grønt. Kurvene kunne modstå al slags vejr og brug og var derfor både funktionelle og
praktiske i hverdagen. I dag er kurvene et moderne og æstetisk, funktionelt designobjekt, der bruges i alle hjemmets rum
og til mange formål. Kurvene sælges i mere end 20 lande og nu også i Danmark.
Genfundet håndværk
Det hele startede i 1922 i en lille fiskerby ved Furufjellet på den svenske vestkyst, hvor den 22 årige fisker, Einar Andersson,
nørklede med en galvaniseret ståltråd for at finde en egnet opbevaringsløsning til sine friskfangede fisk. Man ved ikke hvor
han fandt sin inspiration fra, men resultatet af hans væveri blev hvad der i dag er en Classic 35. Snart efter den første kurv,
blev der igangsat en mindre produktion, som blev solgt til andre fiskere og snart også til lokale landmænd, hvor der i lige
så stor grad blev stillet krav til holdbarhed og modstandskraft. Denne produktion fortsatte op igennem industrialiseringen
indtil plast mere og mere tog over som et materiale til opbevaring og transport. Herefter gik håndværket og kurvene i
glemmebogen indtil 1980erne, hvor en tidligere arbejdsmand på kurvefabrikken og hans søn lavede en lille produktion. Den
tidligere arbejdsmand havde adgang til de oprindelige værktøjer og skabelonen til bundstørrelsen, samt viden om hvordan
kurvene blev vævet og håndværket genopstod. Den oprindelige kurv, med navnet Classic 35, er stadig Korbos bestseller.
Sidenhen er kollektionen vokset og indeholder nu kategorierne Bin, Bucket og Classic og i alt 13 forskellige kurve.
Crafted for life and generations to come
Hos Korbo siger man at en Korbo kurv er crafted for life and generations to come og det er ikke en tom floskel. Håndværket
er nemlig stadig helt det samme og hver kurv er bygget på tradition og vævet i hånden af dygtige vævere. Det tager flere
år at mestre håndværket til perfektion. Det særlige ved en Korbo kurv er, at den væves af én enkelt tråd og der er således
ingen sammensvejsninger, hvilket gør den utrolig holdbar og modstandsdygtig. Alle kurve er signeret af den væver, som
har lavet kurven.
Materialer og tilbehør
Alle Korbo kurve kan bruges både indendørs og udendørs og tåler al slags vejr og vind. Hele kollektionen fås i rustfrit stål
og de fleste styles også i galvaniseret stål. Derudover er der introduceret en lille kollektion i massiv messing og kobber. En
lang række af accessoires øger brugsværdien for hver enkelt kurv. Der er blandt andet underskåle, planteindsatser,
bomuldsindsatser til blandt andet vasketøjskurv, samt vægophæng i forskellige farver og materialer.
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Korbo AB er en mindre svensk virksomhed, der er specialiseret i håndvævede stålkurve. Produktionen af stålkurvene startede i 1922 i Furufjäll på Sveriges
vestkyst og kurvene væves stadig efter helt samme teknik som dengang. Den unikke teknik, hvor kurvens form er skabt ud af én enkelt håndvævet ståltråd
og derfor ingen sammensvejsninger har, er årsagen til kurvens slidstærke egenskaber. I gamle dage blev kurvene især brugt af fiskere og landmænd, som
havde brug for pålidelig opbevaring og transport, der kunne modstå vejr, vind og slitage. I dag er Korbo et moderne design og interiør brand der findes i mere
end 20 lande i high-end interiørbutikker. Kurvene bliver desuden brugt på hoteller, juicebarer, TV produktioner og kontorer, samt som butiksinventar i
højtprofilerede supermarkeder. Siden 2006 er kurvene blevet produceret af Korbo, som ejes af søskendeparret Katrin og Per Persson. I parrets
forretningsporteføjle findes også Carapax Marine Group, som producerer professionelt fiskeudstyr, samt Bohus Havsbruk, som er en muslingefarm på Sverige
vestkyst, tæt på Korbokurvenes oprindelse i Furufjäll. De tre virksomheder deler hovedkontor i en gammel sukkerfabrik i Gøteborg og beskæftiger i alt 19
medarbejdere. https://www.korbo.se/

