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3 6 5 skjeer 
Stian Korntved Ruud laget en skje av tre hver dag i ett år. 

Folk over hele verden fulgte med. 

I en glassboks på Kunst-
industrimuseet ligger en haug 
med treskjeer. Det nøyaktige 
tallet er 365. Én skje for hver 
dag i ett år. 

Ingen av skjeene er like. Noen 
er helt enkle, andre mer 
detaljerte. En av skjeene ser ut 
som en kvist med en grop i. En 
annen ser ut som en menneske-
figur, der hodet er skjeen. En 
tredje ligner på et eikeblad. 

Det er Stian Korntved Ruud 
som har laget skjeene. 
Prosjektet har han kalt «Daily 
spoon» (daglig skje). Ruud 

liker å jobbe med forskjellige 
typer materialer. Men hvordan 
fikk han ideen til å lage en skje 
i tre hver dag? 

- Jeg ville lære å jobbe med 
treverk på nye måter, med 
nye typer verktøy. At det ble 
skjeer, var litt tilfeldig. Alle 
vet hva en skje er. Det er et 
gammelt, historisk objekt som 
finnes i alle kulturer. Derfor 
ble det en skje, forklarer 
Ruud. 

Han har likt å jobbe med tre 
helt siden han var liten. 
- Morfaren min er treskjærer. 

Jeg brukte å fa verktøy av ham 
til jul, ett hvert år, forteller 
han. 

Skjeene er laget i mange 
forskjellige tresorter. Bøk, 
eik, busker og syrin. Mange 
av materialene fant han ute i 
skogen. 

Men et av trærne har Ruud et 
personlig forhold til. Familien 
hans har et sommerhus på 
Nesodden utenfor Oslo. 
I hagen sto det et epletre. 
- Hengekøya mi brukte å være 
festet til det treet. Gjennom 
hele barndommen har jeg 



+ 

KORT OG KLART 

365 skjeer 

• Stian Korntved Ruud lagde en 

skje av tre hver dag i ett år. 

• Ruud spikket skjeer av ulike 

typer tre. 

• Skjeene er utstilt på 

Kunstindustri-museet i Oslo. 

slappet av i hengekøya under 
akkurat det treet, minnes han. 

Ruud brukte en gren fra treet. 
Den holdt til omtrent 30 
skjeer. 
- Det var fint å kunne bruke 
treverk fra et tre som jeg hadde 
et nært forhold til. Det fikk på 
en måte et nytt liv, forklarer 
han. 

Han har også brukt tre som 
han fikk av bestefaren sin. 
- Han samlet på mye opp 
gjennom årene. Dette er 
treverk som det ikke er lett å 
få tak på i dag, som palisander 
og mahogni. Jeg fikk også noe 
som kalles moseeik på dansk. 
Det er eik som har ligget i ei 
myr i flere tusen år. Det har 

blitt delvis forstenet, og er 
helt sort og veldig hardt. Jeg 
måtte bruke skarpe kniver når 
jeg jobbet med det, forteller 
Ruud. 

Ruud la ut bilder av skjeene på 
nettsamfunnet Instagram, på 
kontoen Stkoru. Der la han ut 
et bilde av en ny skje hver dag. 
Kontoen hadde over 7.000 
følgere fra hele verden. 

- Jeg syntes det var fint å 
fortelle om det jeg holdt på 
med. Og det var moro å vite at 
det satt folk over hele verden 
og ventet på at jeg skulle legge 
ut et nytt bilde. 

- Noen dager var det vanskelig 
å lage en ny skje. Men da jeg 
var ferdig med prosjektet, 
visste jeg ikke helt hva jeg 
skulle bruke tiden min på. Jeg 
hadde jo brukt én til to timer 
på dette hver dag, sier Ruud og 
smiler. 

Skjeene kan du se på 
Kunstindustrimuseet i Oslo. 
Utstillingen varer fram til 
6. desember. 

Toril Haugen 
toril@klartale.no 
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TREVERK: Folk fulgte med på internett da Stian Korntved Ruud laget én ny skje hver dag. Han gjorde det for å bli flinkere til å jobbe med treverk 
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