Nu lever Tina i sin dröm – utan att skämmas

Jag älskar när dagarna
är fulltecknade

Hundarna är en viktig del av
familjen och har gett Tina
inspiration till många
teckningar.

I 30 år har hon glatt
vänner och
arbetskamrater med
sin talang. Men det
är först nu, vid 63 års
ålder, som Tina på
heltid kan ägna sig
åt att teckna och
illustrera.
Och den tråkiga
sidan av jobbet tar
maken Nils hand
om...
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n glad Tina Järdhult
öppnar dörren till sin
arbetsplats i Borås och
säger menande ”Ja, du
hör...” Hon syftar på att hon
på telefon varnat för sina
hundar. Tre små yrväder
stormar ut i hallen och hälsar
glatt. Peia, en kinesisk nakenhund på fyra år, Pepsi, en

tretton år gammal dvärgpudel och så svarta busiga
Smila, en endast fyra månader
halvstor mellanpudelvalp.
Hundarna ger inspiration
till många motiv. När vi satt
oss med en kopp te utanför
köket visar Tina en bild med
citatet ”Den som sa att man
inte kan köpa lycka glömde
att det finns små valpar”. På
en annan står det ”De flesta
hundägare lär sig med tiden
att lyda sin hund”.
Hundarna är med matte på
jobbet, både här och när de
ska ut på mässor. Då lastar
Tina och hennes make Nils in
alla hundar och produkter i
husbilen och åker land och
rike runt.
När Tina var liten fyllde
hon alltid sina skolböcker
med klotter. Så fort hon fick
syn på penna och papper
började hon rita.
– Då skämdes jag för det,
men nu önskar jag att jag inte
gjort det, säger hon. I dag
skulle jag säga till ett barn
som tycker om att rita ”Sluta
aldrig! Följ dina drömmar!”

länge jag minns, säger hon.
Det har inte gått många dagar i mitt liv när jag inte ritat.
På jularna blev det ett 40tal handritade julkort, sedan
porträtt på barnen och vänners barn.
– När vi var på semester
ritade jag egna vykort, ofta
med citat och kanske motiv
från platsen. Och när jag fick
barn ritade jag av dem och
deras händer och fötter.
Hennes egna barn tyckte
däremot inte det var så kul
att teckna! Men det gjorde
deras kompisar.
– ”Måste ni sitta där och
rita”, klagade Jonas och Maria när deras vänner ville rita
med mig, berättar Tina.
Bagarns barn...
– Maria har rynkat på näsan åt det jag ritat. Det är
först nu när hon är vuxen
som hon tycker det är okej.
Nu hjälper hon till och med
till! Hon bor i Tyskland och
kan ringa och fråga ifall jag
inte behöver hjälp med att

Uppskattade kort

Men att välja ett konstnärligt
yrke var inte att tänka på. Som
så många andra föräldrar tyckte Tinas att hon skulle ha ett
yrke med säker anställning.
– På den tiden var det vården, så det blev det.
Tina utbildade sig till arbetsterapibiträde. Åren gick,
Tina fick två barn, Jonas och
Maria, och jobbade kvar
inom Rehab i trettio år. Men
hon slutade aldrig att rita.
På arbetsplatsen märkte de
att Tina var skicklig och så
fort det behövdes en illustration var det Tina de vände sig
till, och när kollegorna fyllde
år fick hon rita gratulationskorten.
– Jag har ritat och målat så

frilägga teckningar, så jag får
tid över till annat.

En halslös figur

En dag i Skåne för tio år sedan
föddes den figur som kännetecknar Tina Järdhult i dag.
Hon fortsätter berätta när
vi kommer in i hennes ateljé.
Hundarna följer efter.
– Vi var på Österlen med
husvagn och cykel. På en cykeltur fick jag se målningar
av en konstnär som målade
naivistiskt och med glada färger och jag sa till Nils: ”Tänk
att man kan måla så och till
och med leva på det!”
Den händelsen ledde till att
Tina började med sin egen stil,
hon tillät sig att inte rita fotografiskt längre, utan skapa
sina alldeles egna figurer.
– I början var huvudet förankrat vid kroppen, säger hon,
men med tiden har figuren
blivit halslös. Alla är det; människor, hundar och katter. Varför det blev så vet jag inte, men
huvudet har kommit längre
och längre från kroppen, säger
hon glatt.
Äntligen tecknade hon
som hon ville. Men det var
fortfarande till husbehov.
– Jag har alltid tyckt om
citat och samlat på dem i alla
år, berättar Tina.
Och nu fick hon användning för dem.
Nästa steg mot ett nytt yrke

Tina låter ofta
sina figurer
illustrera tänkvärda citat.
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kom för fem år sedan när hon
blev kontaktad av en bröllopsagentur som ville att hon skulle testillustrera placerings- och
inbjudningskort. De satt och
planerade en hel kväll, men
när de antog att Tina hade företag tog det stopp. ”Vi kan
bara jobba med dem som har
eget.” Besviken gick Tina därifrån.
Maken Nils märkte hur ledsen Tina blev och sa uppmuntAllas 30/13

rande: ”Då kan vi väl likaväl
starta ett företag då!”

Tecknat på
chokladen

Det blev inget uppdrag från
bröllopsfirman, men företaget
var i gång. Tina smög i gång
det och dörrarna öppnades för
att ta uppdrag. Så efter ytterligare några år som arbetsterapibiträde sa hon upp sig.
Det första jobbet hon tog

betalt för var till ett vårdföretag i Marks kommun som behövde illustrationer för ett
träningsprogram för äldre.
Bilderna skulle användas på så
kallade rollups som visades på
mässor och hänger nu i olika
sjukgymnastiklokaler i samma
kommun.
Nu har vi tagit bilen till
Tinas utställningslokal som
också ligger i Borås, så vi får
Forts på nästa sida

Här hittar man
oftast Tina
numera: vid sitt
ritbord.
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Ju äldre jag blir
desto mindre betydelse
har åldern
Forts från föreg sida

se allt vad hon skapat sedan
starten. Här finns så mycket
att titta på, så många roliga
saker. Vi räknar till över femtio olika produkter.
Tina har inte tagit ut någon
lön än, pengarna som kommer
in går direkt in i företaget för
att producera fler vykort, kalendrar, album, böcker, häften,
muggar, brickor, underlägg
och inbjudningskort. På sistone har hon även lagt till handdukar, tepåsar och chokladbitar med sina figurer på till
sortimentet.
Originaltavlor är det Tina
gillar allra mest ”för då får jag
fria händer”. Hon tar beställningar från privatpersoner och
gör unika personliga tavlor till
födelsedagar, dop, bröllop, kalendrar och vad man kan tänka sig.
Tina får ofta beröm i mötet
med dem som ser hennes figurer.
– De säger att de sprider
glädje och att det är roligt att

få skicka vykorten. Extra kul
är det när ett citat stämmer
till personen.
Hon visar inbjudningskort
till några bröllop och man
förstår att de som känner
brudparen känner igen dem
i illustrationerna.
Tina njuter av att sitta vid
ritbordet från morgon till
kväll. Och hon njuter av att få
jobba tillsammans med Nils.
De sitter vid var sitt skrivbord
på kvällarna när han kommer
hem från sitt andra jobb som
han behållit på halvtid.
Nu har Nils anslutit sig till
oss i utställningslokalen.
– Han sköter allt det tråkiga, skrattar Tina. Hon syftar
på administrationen.
– Men han gillar att spalta
upp och lista ner! Jag slipper
ju nästan allt sådant så jag
kan teckna så mycket jag vill.
Nils instämmer och menar
att han gärna vill ha kontroll.
Dessutom är Nils säljare
till yrket så en bättre kombination får man väl leta efter.

På helger och somrar kopplar Tina och maken Nils
av genom att åka iväg med husbilen. I dag har det
blivit en fika vid en sjö i Hindås.
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Tina sköter det konstnärliga
och Nils resten...
– Utan Nils hade jag stått
mig slätt, säger Tina. Han
packar, skickar i väg produkter, sköter det administrativa
och åker ut till kunderna.

Beresta hundar

Men till mässorna åker de
tillsammans. Då fyller de husbilen med hundarna och alla
produkter som ska visas upp.
– Det är så roligt att kunna
jobba ihop! fyller Nils i.
Enda gången Tina inte jobbar är när de åker i väg på
semester några veckor per år.
– Vi har alltid haft husvagn
med barnen och när de flyttade hemifrån blev det husbil.
Hundarna har egna pass, så de
åker med oss ut i Europa!
Hundarna gillar husbilslivet.
– Det är naturligt för oss att
ta med dem. Att leva tajt i husbilen med hela sin flock inom
synhåll älskar de. Vi åker två,
tre timmar och sedan rastar vi
dem. Vi behöver ju också
sträcka på oss, så det går bra.
För att en hund ska få pass
krävs att den har rabiesvaccinerats. Sedan är det fritt fram
att åka i Europa.
Att semestra med hund utomlands kan till och med
vara enklare än i Sverige.
– I Frankrike bjuder de hundarna på vatten vid restaurangerna, säger Tina. Och i
dag finns det campingar som
profilerar sig som hundvänliga
med både agilitybanor, rastgårdar, hundduschar och
hundbad.
Tina menar att hundar som
i vanliga fall skäller och bär
sig illa åt då de möter en enstaka hund kommer helt av
sig på dessa campingplatser
med massor av hundar.
När Tina och Nils åker till
Frankrike har de med ett
”France passion-pass” som berättigar husbilsägare att övernatta på vingårdar.
– Det händer väl att vi går

Tävla på allas.se om 5 st
av Tinas vykortsalbum
”Vi är på semester!” med
10 vykort att riva ur och
skicka.

upp till vingården och tar ett
glas vin på kvällen, blinkar
Tina. Och kanske köper vi
hem någon flaska också. Men
ofta tycker vi det smakar bättre på plats än när vi kommer
hem.
– Det bästa med att ha husbil är friheten, säger hon.
Friheten att stanna där man
vill. Ibland förflyttar vi oss
bara några mil.

Lever i känslan

När vi träffar Tina och Nils
igen ses vi på en campingplats
i Hindås som ligger vackert
vid Nedsjön. De är på väg
hem från en helg i Falkenberg
på Västkusten.
Nils reflekterar över hur
många fina platser det finns i
deras närhet som de fortfarande inte sett, trots att de är
ute över sjuttio dagar om året i
husbilen.
Tina och Nils har alltid med
sig en loggbok och i den ritar
Tina en bild per dag från de
platser de besöker. Hon jobbar
inte men medger att hon får
inspiration till nytt material
som hon tar tag i när hon kommer hem. Nu finns ett nytt album med tio vykort med semestermotiv: Vi är på semester!
Efter 30 år tog Tina steget
att göra sin hobby till sitt yrke.
– Ju äldre jag blir, desto mindre betydelse har åldern, säger
Tina. Citaten ”Lev i din känsla
och inte i din ålder” men även
”När jag var barn visste jag
mindre än mina föräldrar – nu
vet jag mindre än mina barn”,
tycker jag om. Det första talar
för sig självt och det andra säger mig att livet förändras hela
tiden.
■
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