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Ulligt Korgar Tova Fläta Annelie
Lär nåt nytt Kurser Stickkafé Föredrag Material
Krönika Lena Smide Flöjta Öva Tälja
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IT-tekniker med blick för ull
För fem år sedan gick Annelie en tovningskurs och kände genast att 
ullen och tekniken passade henne. Full av experimentlusta fortsatte 
hon att tova, för att utforska möjligheter och inspirera andra. Hon to-
var gärna kläder – smidiga kvaliteter som är sköna att bära och som 
har ett personligt uttryck. Hon gillar kläder som sticker ut.

Annelie Richardsson bor utanför Svane-
sund på Orust. Varje dag pendlar hon 
till Göteborg, där hon jobbar som IT-
tekniker. Som kontrast till den digitala 
världen ägnar hon sig åt att forma och 
färga ull. 

Hennes textila intresse började med 
att hon sydde kläder. Hon blev förtjust 
i ylle men tyckte det var dyrt att köpa 
färdigt tyg. Då kom hon i kontakt med 
den norska tovaren Hilde Horni och 
gick en kurs för henne. 

– Jag hade tovat förut, tofflor och 
andra stadiga ting, sådant som man 
oftast förknippar med tovning. Nu fick 
jag lära mig andra metoder och insåg att 
det går att göra tunnare textil. Det pas-
sade mitt intresse för kläder.

Annelie tycker att modebranschen lik-
riktar oss människor genom att utbudet 
är så enkelspårigt.

– Jag gillar att göra kläder som är per-
sonliga. Om man bär kläder man gjort 
själv blir det ett naturligt samtalsämne. 
Det brukar vara väldigt lätt att komma i 
kontakt med folk man 
inte känner på det sättet, 
säger Annelie som gillar 
att tova hattar, fantasifulla 
skapelser som ofta lockar 
unga köpare.

Och livskamraten Kristian 
berättar om sommarens rock-
party då gästerna fick låna var 
sin huvudbonad. Stämningen 
var hög under ullhättorna.

Bjuder på idéer
Annelie håller gärna kurser 

– ibland hemma vid köksbordet, ibland 
på en arbetsplats eller annan lokal där 
en grupp vill tova tillsammans.

– Jag vill inspirera andra att tillverka 
saker själv. Det är nyttigt att göra något 
kreativt och tänka kreativt. 

Hon bjuder frikostigt på sina idéer 
och tycker det är kul när hon kan över-
raska kursdeltagarna och minns spe-
ciellt två kvinnor som kom till kursen 
övertygade om att de skulle göra sulor. 

– Så såg de mina hattar, sjalar, klän-
ningar och tröjor och insåg att tovnings-
tekniken hade mycket mer att erbjuda.

Nej, nu vi vill inte göra sulor, nu vill vi 
göra något helt annat!

– Det var roligt att se hur inspirerade 
de blev och hur de gav sig hän i mate-
rialet, säger Annelie.

När allt blir rätt blir ullen skön
– En annan utmaning är att få folk att 

förstå att ull kan vara så gott att ha på 
sig. Många har förutfattade meningar 
eller dålig erfarenhet och det är så synd, 
eftersom ullkläder är mjuka och sköna – 
om allt blir rätt.

Hon tovar kuddar och hattar i svensk 
finull. Till koftor, klänningar och sjalar 
använder hon merinoull och silke. 

Stickmaskinen på övervåningen ger 
intressanta möjligheter och Annelie 
kombinerar gärna tovningen med stick-
at – stickade ärmar på en tovad tröja, en 
stickad midja på en klänning... 

Hon har oprövade idéer i huvudet – 
vill utveckla en hård kvalitet som   
 skulle kunna gå att använda 

 t ex till en hylla... eller skapa 
 strukturer i ytan på olika sätt, 
      för att få spännande uttryck.
      Men det saknas tid – tid att  

      ägna åt hantverket.
    – Jag skulle gärna vilja tova  

    mer, testa och utveckla nya  
  tankar som dyker upp under  
 processen. En idé leder till   
 nästa och då vill man hålla på,  
 säger hon. 

    – Men än har jag inte hittat  
    något sätt att försörja mig på 

        ullhantverket så än så länge är  
            det IT-teknikern i mig som får ta 
mest plats. 

Mer om Annelie
AR Design Orust Sweden – eget företag
www.hantverkochtovat.se – hemsidan
Kursledare – bl a på Kreatov på Gotland 

Felt in fokus 2011
5 tovningsdagar i Danmark 
som Annelie varmt rekommenderar. 
www.feltinfocus.com

Bilder: En rockig hatt,  Katten Simba i ull
och Annelie i en tovad klänning. Fo
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Berit Thorburn fotograferar och antecknar. 

Jätteroligt och trevligt när hon kom på besök och skrev artikeln. 

Vi bjöd på grovt hembakt bröd och drack te. 

Kristian var med och blev fin på bild. 

 

 



T H ill       anda
Till Handa 
ges ut av av Länshemslöjdsföreningarna 
i samarbete med Hemslöjdskonsulenterna 
i Västra Götaland.

Ansvarig utgivare är Ingrid Strömvall

Redaktör 
är Berit Thorburn som skrivit
alla texter där inte annat anges.

adress: Morlanda Säteri 145, 474 93 Ellös
0701 49 77 34 • annaberit@thorburn.se

Prenumeration
Till Handa betalas per kalenderår . 
Prenumerationspriset för 4 nr 2011 är 140 kr.

Beloppet betalas via bankgiro 5704-9199
Skaraborgs hemslöjdsförening
Märk talongen med Till Handa 2011
Glöm inte att fylla i namn och adress.

Prenumerationsfrågor besvaras av
Ann-Kristin Rådman 
0500 41 03 97 • slojdenshus@telia.com

Manusstopp  
nr 1: 15 januari - kommer mitten av februari
nr 2: 9 april - kommer i början av maj
nr 3: 24 aug  - kommer i mitten av september
nr 4: 26 okt - kommer i mitten av november

Hemsidor
Hemslöjdsverksamhet i Västra Götaland
finner du på
www.hemslojd.se • www.hemslojden.org

Annonser
Prenumeranter som har redskap, material 
o.d. att sälja skriver eller mailar uppgifter 
om detta till  redaktören. Annonseringen 
är gratis. Vi förbehåller oss rätten att 
utforma och sovra i materialet.

Övriga är välkomna att annonsera på betald 
plats. se info på sid 3.
 

Text och bild
Bidrag till Till Handa, både text och bild 
välkomnas och publiceras i mån av plats. 

Till Handa trycks på 
Västkustens tryckeri i Stenungsund

 Länshemslöjdsföreningarna
 Göteborg och Bohusläns Ideella Hemslöjdsförening
 Ordförande: Anita Thulin   thulin.anita@telia.com
 tel: 0522 795 22

 Skaraborgs Hemslöjdsförening slojdenshus@telia.com
 Ordförande: Birgitta Carlsson  birgitta.456904@telia.com
 tel: 0705 45 61 15
 
 Slöjdens Hus, Helensparken i Skövde   0500 41 03 97
 måndag 9.00-12.00, tisdag och torsdag 9.00-16.00

 Älvsborgs läns hemslöjdsförbund
 Ordförande: Barbro Feltzing barbro@feltzing.se
 tel: 0302 225 02

 Slöjd i Väst - Hemslöjdskonsulenterna 
 
 Ingegerd Andersson, assistent      säkrast tisdag och torsdag
 Tel 033 17 49 09       ingegerd.berit.andersson@vgregion.se

 CarlOlof Engström  carlolof.engstrom@vgregion.se
 tel: 0500 49 56 53 • 0706 62 68 08 

 Hillevi Gunnarsson  hillevi.gunnarsson@vgregion.se
 tel: 033 17 49 12 • 0706 62 68 02  

 Ann Hammarberg, assistent 50% 
 tel: 0302 52 05 39    ann.hammarberg@vgregion.se

 Susanne Harrysson   susanne.harrysson@vgregion.se
 tel: 0522 65 65 20 • 0706 62 68 04

	 Tobias Havaas, 75% tobias.havas@vgregion.se
 tel: 0522 65 65 19 •  0706 62 68 05 

 Torbjörn Lindström, chef  torbjorn.lindstrom@vgregion.se
 tel: 033 17 49 11  • 0706 62 68 06

 Mia Lindgren  mia.lindgren@vgregion.se
 0500 49 56 52 • 0706 62 68 07

 Thomas Lööf    thomas.loof@vgregion.se
 tel: 0302 52 05 38 • 0706 62 68 03

 Ingrid Strömvall, chef  ingrid.stromvall@vgregion.se
 tel: 033 17 49 10 • 0706 62 68 09 
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Till Handa nr 2 
utkommer 

i början av maj
Manusstopp är 9 april

   Gratulerar
   ni vann en bok!

Nu har vi dragit vinnarna 
i Till Handa-prenumeranternas
boklotteri. De lyckliga är:

1:a pris        
Gull-Britt Aronsson, Uddevalla

2- 5 pris       
Gunnel Kristiansson, Myggenäs
Elisabeth Heman, Alingsås
Eva Lundin, Stenungsund
Eva Cambert, Göteborg

Omslagsbild
Annelie Rickardsson 
och Kristian Johansson
bilden tagen av Berit Thorburn

fULLt med ULL
Kanske är det vintern och kylan eller möjligen någon naturnära modevåg som 
får ullen att breda ut sig som ett värmande täcke i dagspress och magasin. Vi är 
många som redan känner oss trygga i fårets fantastiska fiber men sannolikt blir vi 
ännu fler. För nu har tiden hunnit ifatt ett av slöjdens mest självklara material och 
ullens förtjänster lovordas på nytt.
   – Ull är den nya favoriten som slår ut det mesta av fiberpäls och fleece. Lager på lager 
med ull i botten och den behagliga känslan kommer krypande längs ryggraden, kan man 
läsa i tidskriften Skogen som också tar ett hygieniskt grepp: 
– Syntetfiber är lika med bakterier och dålig lukt. Ullen däremot är självrenande och lukt-
fri och värmer även om den är fuktig.

Under rubriken Nya värmekällor har Femina ett moderportage med ullponchos, 
ullklänningar, kjolar, stickade byxor och annat bekvämt i ull och på fötterna kan 
man ha Ulletoffeln. Härligt! Tänk om det finns fingervantar i ull att köpa i buti-
kerna också. Jag har inte kollat men de något nötta exemplaren som finns i min 
vantkorg är köpta i Skottland för här hemma var det bara akrylvantar som stod 
till buds. 

Tidskriften Hemslöjden förnyar sig och byter namn till Hemslöjd. Årets första 
nummer har just kommit ut i ny, fin, tidsanpassad form. Innehållet andas ändå 
helylle, i den bästa bemärkelse och handlar om ullens fram- och baksidor. Girig-
heten huserar även i denna bransch och med rätta förfasas vi över de metoder 
som används – framför allt på andra sidan av vårt klot. Vi gör dock klokast i att 
inte slå oss för våra egna bröst, för tendenser visar att fårfarmare här hemma är 
beredda att tolka regelverket på ett sätt som inte är för djurens bästa. 

Men både Hemslöjden och Till Handa plockar fram goda exempel på människor 
som dyker djupt i kunskapen om får och ull för att de är passionerade naturvän-
ner som värnar både djur och öppna marker. Vi hoppas att fler blir inspirerade av 
dessa förebilder.

Träbottenkorgen känns lika trygg som ullen. Det är en genial korgmodell som 
finns i en rad varianter i vår västra landsända. Några skickliga tillverkare är 
verksamma, både med att producera korgar för försäljning och att lära ut konsten. 
I traditionen var korgarna enkla bruksföremål. Nu ser vi träbottenkorgar med 
konstfulla uttryck och därtill lekfulla varianter gjorda av Slöjdklubbsbarn. 

Korgen är en magnifik symbol för slöjden: den är stark, den skyddar och binder samman 
– och den är oumbärlig för oss, skriver Kerstin Andersson Åhlin längre fram i denna 
tidning. Kerstin är generalsekreterare i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksför-
bund, SHR som fyller 100 år 2012. Ska vi tro att korgen får en central placering i 
detta firande? Vad kunde vara bättre än ett slöjdat bruksföremål som följt män-
niskan genom alla tider, där tekniker vandrar mellan olika kulturer och där det
lokala materialet ger otaliga varianter. Spännvidden är imponerande på många 
sätt och fläta kan vi göra tillsammans – stora som små.

Så såga till en platta, borra hål runt kanten, tälj pinnar, 
stoppa dem i hålen och kila fast dem underifrån. När 
våren kommer hittar du säkert bra sly att fläta med. 
Det är naturligtvis inte lika lätt som det låter men 
träning ger färdighet och den som vill lära sig på 
riktigt går förstås en kurs. Det är korgen värd!

Berit Thorburn
redaktör

Annonsera i Till Handa
Helsidesannons baksidan.
Mått: 180 mm bred, 195 mm hög
Pris 2400 kr

Annons ner till höger på sid 2
Mått: 90 mm bred, 60 mm hög.
Pris 600 kr

Annons inne i tidningen
Mått: 56 mm bred, 76 mm hög
Pris 400 kr

Annonsen utformas som
• ett pdf-dokument i gråskala
• högupplöst/tryckkvalitet
Skicka till saratrollet@hotmail.com 

Denna ruta är 56x76 mm
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Träbottenkorgen
tacksam att variera
Konsten att fläta korgar är urgammal. Teknikerna är många 
och varianter finns över hela världen. Materialet har varit 
avgörande för hur korgarna ser ut. Pil, bast, halm, spån, rötter, 
en, gran, hassel... Ja, bara i vårt land kan listan göras lång. 
Den bohuslänska korgtraditionen präglas av fiskekorgen – en 
träbottenkorg med kluvna eneslanor i flätverket. I Västergöt-
land finns det en nättare och lite rundare variant med träbot-
ten, flätad av hassel.

Träbottenkorgen är lätt att variera och ganska enkel att åstadkomma – även 
för små händer. Korgen bygger på en träplatta med hål runt kanten där 
man kilar fast uppstakar, dvs pinnar som står upp från botten. Det ska vara 
ett udda antal pinnar för att flätningen ska fungera.

Man kan använda lövsly av olika slag att fläta in. Långa, smala slypinnar är 
oftast tillräckligt mjuka för att böja runt uppstakarna. Den som vill experi-
mentera med andra material kan prova mjölkpaketskartong, kraftiga rem-
sor av tyg, skinn, gummislang eller något annat material som är någorlunda 
starkt och böjligt. Den som vill göra en riktigt hållbar korg gör förstås klokt 
i att lära sig tekniken från grunden men en tillfällighetskorg på festbordet 
skulle till och med kunna vara flätad av gräs och blommor. Trästommen 
kan man använda igen – och variera flätningen efter tillfälle och årstid.

Korgarna till vänster är fotograferade på en utställning som Orusts slöjd 
arrangerade på Kulturhuset i Henån i december. Det var en imponerande 
samling som lämnats in av medlemmarna. Här är några exempel på träbot-
tenkorgar att inspireras av.

Överst en gammal knäppetina som är gjord som en träbottenkorg och 
försedd med lock. I vanliga fall brukar tinorna vara tillverkade i svepteknik. 
Man undrar om det var en korgmakare som behövde en tina och använde 
sig av den teknik som han behärskade...

Slöjdklubben på Orust har gjort korgar och här är ett av många exempel 
på barnens kreativitet. Ledaren gör klokt i att förbereda bottenplattan men 
barnen kan själva tälja pinnar att sätta i hålen och fläta med sly.

Den svartvita korgen är nytillverkad av Christina Olsson och har ett nästan 
grafiskt uttryck. Botten, handtag och ståndare är svartmålade och flätning-
en är gjord av vaxad mjölkpaketskartong. 

Längst ned ser vi ett exempel på Marion Larssons många träbottenkor-
gar. Hon är en av de få som behärskar konsten att tillverka en traditionell 
fiskekorg. Oftast gör Marion personliga varianter med skurna, målade eller 
textila dekorationer på korgarna. Här är det en rad med guldknappar som 
skapar en spännande kontrast till det råa flätverket. 

I Till Handa nr 2 2005 finns en beskrivning på hur man gör en enkel träbot-
tenkorg. Om du inte har tidningen kan du beställa beskrivningen av Hem-
slöjdskonsulenterna. Det kostar 5 kr + porto.

Slöjd i Väst Parkgatan 29, 504 30 BORÅS 
033 17 49 09 • info.hemslojd@vgregion.se

Fler teknikblad finns. Se www.hemslojd.se - publikationer
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Skinnseminarium
med lamm-, får- och getskinn i fokus
11 mars 9.30-16.30 
på Stenebyskolan i Dals Långed

• Sköna skinn – en film om traditionell skinnberedning
• Skinnberedning – Från hantverk till industri
• Förädlingsprocesser
• Hållbar utveckling sett ur ett omvärldsperspektiv
• Aktörer på marknaden
• Exponering av skinn: – ur skolans materialbank 
                                          – av inlånade skinn från årets beredning
    Skinndialog:
• Hur har i första hand Gotlandsfårets skinn förändrats 
    under de senaste 25 åren?
• Hur kan vi på bästa sätt förädla vår råvara
• Hur kan vi skapa mervärde kring våra skinnmaterial 
   och produkter?
• Är det dags att vi bildar ett skinnätverk i regionen? 
   Vad skulle detta innebära?

Eva Alfredson, Stenebyskolan leder seminariet
Kostnad: 225 kr/person, varav 125 kr till mat och kaffe

Anmälan snarast till www.hush.se/vast under anmälan 
                 och temadag skinnseminarium eller 0521 72 55 00

Karin Jochnick             Susanne Harrysson
Projektledare             Samordnare Hantverksgruppen
0521 72 55 41             0522 65 65 20 • 0706 62 68 04
karin.jochnick@hush.se            susanne.harrysson@vgregion.se

Upprop för alla 
tovningsbitna!
Det är nu 10 år sedan Lena Yalinkilic, dåvarande 
hemslöjdskonsulent i Västra Götaland, startade ett 
tovningsnätverk här i Västra Götaland. Sedan dess 
har det hänt mycket. Det blåser medvind, allt fler 
har fått upp ögonen för de fantastiska möjligheterna 
med denna urgamla teknik. 
   Den internationella tovningsdagen är historia. Den 
firades på olika håll i världen 2 oktober 2010, för 
andra gången. På Gotland finns Tovningsakademin 
och i Värmland Ullakademin. Nu tycker tovnings-
entusiasten Paula Liinpää-Obenius att det är dags 
att samla krafterna på hemmaplan och frågar:

– Är det månne dags att väcka upp vårt slum-
rande nätverk för tovare?  

Hör av dig med dina ideér till  
• Paula Liinpää-Obenius 
    paulaobenius@gmail.com 

• hemslöjdskonsulent Mia Lindgren 
   0500 49 56 52 • mia.lindgren@vgregion.se 

Nordiskt träseminarium för sjunde gången
29 april till 1 maj arrangerar Norsk husflid ett seminarium för 
trä och traditionshantverk i Dovre. Detta seminarum har blivit 
en viktig arena för alla med intresse för kulturhantverk. 
Förra året deltog rekordmånga på de olika kursena. 

Gamla ringrävar som Jon Bojer Godal, Steinar Moldal och 
Haakon Aase håller föredrag och kurser:
• timring och murning  
• träskärning och smide  
• svepteknik  
Program och övrig information finns på www.husflid.no

Stickfest i Väst på Grötö
25-27 mars blir det stickfest i Göteborgs skärgård igen, med 
något för alla smaker och plånböcker. Köp ett helpaket och 
delta i alla aktiviteter och måltider från fredag till söndag. 
Det kanske redan är fulltecknat...

 Kom gärna ut över dagen och titta på utställningarna, 
shoppa i butikerna och slå dig ner bland garn och stickor. 
Info: www.stickfestivast.se 
Ingrid Brundin, Linda Berglund Skrubbe, Marie Dämbäck
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Lena Josefsson är textilarkeolog med stort intresse för kvinnohistoria 
– ett område som hon tycker får för lite plats på våra museer. 
Det vill hon ändra på och arbetar just nu med en textilutställning där 
Hallonflickan och andra 1000-åriga kvinnor får en central roll. 
Men först blir det stickat, handspunnet och nålbundet i Falköping.

Lena Josefsson bor i Östra Gerum utan-
för Tidaholm. Intresset för textilt hant-
verk vaknade under museiutbildning-
en. Inte minst kurserna i etnologi befol-
kades av hantverkskunniga människor 
som Lena blev inspirerad av. Hon lärde 
sig spinna, kom till Bäckedals Folkhög-
skola och lärde sig väva. Den varptyng-
da vävstolen fascinerade henne och gör 
så än idag. 

– Först var jag nyfiken och ville 
prova, ville förstå hur man gjorde när 
man vävde för riktigt länge sedan. 

– Sen flyttade jag till Östra Gerum, 
där man funnit Gerumsmanteln – det 
äldsta bevarade klädesplagg som finns i 
vårt land, berättar Lena. 

Denna vävda yllemantel från tiden 
före Kristi födelse närde naturligtvis 
intresset. Forskarlusten vaknade och 
Lena ville veta mer om hur de vävande 
kvinnornas liv såg ut. 

– Jag har forskat om tyger, vävplatser, 
redskap och kvinnors villkor. Det bästa 
forskningsunderlaget finns på Island, i 
sagomaterial och lagtexter från 900-talet 
och framåt, där man kan finna mycket 

om tyger och deras värde.
- I Sverige finns uppteckningar från 

gods och gårdar från 1500-talet och 
framåt men inget äldre än så. Men jag 
tror att förhållandena i Norden var 
ganska likartade och därför finns det 
mycket att hämta ur de Isländska käl-
lorna, menar Lena. 

På den vägen är det och parallellt 
med forskandet väver Lena en hel del 
– både rekonstruktioner av äldre textil 
som hon gör på uppdrag av t ex museer, 
men också modern brukstextil, sjalar, 
plädar...

– Jag har en vanlig vävstol men trivs 
bäst med den varptyngda. Vävandet går 
lite långsammare och arbetet är pilligare 
men man behöver inte ha så bråttom...
Det är viktigt att hinna fundera lite 
också, säger Lena.

Nålbindning
Det historiska, textila hantverket går 

som en röd tråd genom Lenas yrkes-
liv. Hon brinner för att kunskapen om 
textila material och udda tekniker ska 
leva vidare. Nålbindningen är ett sådant 

exempel.
– Det var en teknik på utdöende men 

idag är det fler och fler som lär sig, be-
rättar Lena som gärna leder kurser – för 
alla åldrar.

– Det är nästan en fördel om man var-
ken kan sticka eller virka. Nålbindning 
är en helt egen teknik som finns i en rad 
varianter, bl a från Sverige, Ryssland 
och Finland.

Sticknätets utmaning Personligt sticka-
de smycken visas på Falköpings museum 
from 20 februari. Då kommer besökarna 
även att få ta del av Sticknätets Falkö-
pingsgrupp som visar hur man kan 
kombinera stickning och nålbindning.

– Vi kommer också att visa sjalar, och 
handspunna garner.  

Spinner på rock och slända
Lena köper sällan färdigt garn efter-

som hon har svårt att hitta det hon vill 
ha. Därför spinner hon själv, både på 
slända och spinnrock. 

Ibland lånar hon några får över som-
maren och klipper sin egen ull, men lika 
ofta får hon ull av någon granne och 
hon har ett gott samarbete med Mada-
me Lutuss – det småskaliga spinneriet i 
närheten. 

Av ull, alpacka men också udda fibrer 
som t ex hundhår skapar hon person-
liga garner.

– Sen växtfärgar jag – det tycker jag 
om. Jag gillar kulörerna som kommer 
av växterna.  

Lena har ett fast engagemang på 
Studiefrämjandet i Falköping där hon 
bl a håller spinnkurser. Hon är också 
engagerad i Västgöta Hird – en grupp 
rollspelande ungdomar som vill till-
verka sina kläder och andra attribut till 
”liveandet”.

Dessutom leder hon en grupp kur-
diska invandrarkvinnor som studerar 
svenska och hantverk.

– Vi har ett spännande utbyte av 
varandra. En del kvinnor minns och 
kan själva visa olika tekniker, andra kan 
berätta om vad deras mammor kunde. 

www.ingemo.com
Du som vill veta mer om Lena Josefs-

sons verksamhet kan besöka hennes 
hemsida. Där kan man också köpa ma-
terial och redskap till textil slöjd. Lenas 
egen produktion säljs i första hand via 
museibutiker t ex Falbygdens museum, 
och sommartid även på Birka.

Lena Josefsson gillar att göra vantar. Det är 
en bra produkt, lagom stor när man vill testa 
tekniker, garner och mönster. Här är en vante 
mönstrad med runor.

Foto: Lena Josefsson

Hon letar sig framåt och bakåt 
längs den handspunna tråden 
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Hemslöjden är gränslös
Hemslöjden är en viktig del av vårt kulturarv. I ett mångkulturellt sam-
hälle bär många med sig traditioner från olika delar av världen, både 
sådana som är unika och andra som är förvånansvärt lika dem i det 
nya landet. Detta gemensamma kulturarv vill vi föra vidare till nya 
generationer. Hemslöjden är en gränslös mötesplats för olika kulturer 
där handens skapande blir det gemensamma språket. Slöjd kan 
förena människor.     
      

I strävandena efter en utveckling mot 
ett hållbart samhälle har många börjat 
upptäcka slöjdens betydelse. Slöjdandet 
har blivit ett sätt att ta ställning. Ett ut-
tryck för viljan att leva hållbart, i flera 
olika bemärkelser. I slöjden används 
naturmaterial och återbrukat material. 
Slöjden håller liv i kunskapen om hur 
man tillverkar föremål som håller länge. 
Slöjden är resurssnål och kan bilda mo-
dell för produktion och processer även i 
större skala.

Hemslöjden är självklar
Den som själv kan tillverka de föremål 
man behöver löser problem med egen 
kraft. Den ger en känsla av samman-
hang, tillhörighet och rötter i världen 
genom att bygga vidare på slöjdens 
långa traditioner. Dessutom fyller den 
människors vardag med välbefinnande, 
skönhet och skaparglädje.

Riksorganisationen
Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund, SHR är en ideell riks-
organisation för hemslöjd med 24 
länshemslöjdsförbund (med 70 lokala 
hemslöjdsföreningar) och tre riksfören-
ingar. Totalt är omkring 14 000 personer 
anslutna.

Arbetet och aktiviteterna i förening-
arna skapar förutsättning för hemslöjds-
verksamhet i Sverige. Lilli Zickerman, 
hemslöjdens stora förgrundsgestalt i 
början av 1900-talet, skapade en orga-
nisation där både professionella och 
amatörer kunde rymmas och där både 
kultur och näring spelade en viktig 
roll. Hennes gärning bildar fortfarande 
modell för hemslöjdsrörelsen.

Här ryms det ideella engagemanget, 
verksamhet för barn och vuxna, kurs-
verksamhet, föreläsningar, internatio-
nellt samarbete och butiksverksamhet. 
Hemslöjden bidrar till ett mångskiftan-
de kulturliv och är en arena för den som 
är intresserad av slöjdens kunskaper, ut-
tryck och traditioner och som vill slöjda 

själv. Hemslöjden är till för den som 
vill främja slöjden och dess utveckling, 
för den som vill lära sig mer om slöjd 
och också för den som vill ställa ut sina 
produkter eller sälja dem i butik. 

Hemslöjdsföreningarna har en stark 
förankring på det lokala planet. Arbetet 
med att tillgängliggöra hemslöjdens 
samlingar bidrar till att bevara och 
utveckla slöjdkunskapen. Detta är ett 
viktigt kulturarbete både ur regionalt 
och nationellt perspektiv. 

Hemslöjdsföreningarna samarbetar 
med hemslöjdskonsulenterna i länen 
kring olika verksamheter som utställ-
ningar, kurser, slöjdklubbar och i olika 
utvecklingsprojekt.

Ung Slöjd
I Slöjdcirkus – det stora riksomfattande 
projektet 2001–2006 hjälptes hemslöj-
dens olika aktörer på alla nivåer åt att 
utveckla arbetet med barn och unga. I 
Slöjdcirkus sammanfördes urgammal 
slöjdkunskap, teaterns berättarkonst 
och musiken. 

Så föddes Slöjdklubben, som tar till-
vara och vidareutvecklar Slöjdcirkus 
pedagogik. Slöjdklubben vänder sig till 
barn mellan 7 och 14 år som vill slöjda, 
oavsett bakgrund eller förutsättningar. 
Att försöka finna vägar till alla barn är 
en utforskande resa som fortfarande 
pågår. Vi har fått nya och lärorika erfa-
renheter som bekräftat att slöjdens ofta 
ordknappa och globala språk genom 
handens arbete skapar trygghet och 
självförtroende. Slöjdandet kan också 
underlätta inlärningen av ett nytt språk. 
Det finns slöjdklubbar över hela landet 
som drivs av utbildade handledare.

Hundra år och hundra år till
2012 firar hemslöjdsorganisationen sitt 
100-årsjubileum. Med över hundra års 
erfarenhet vet vi att slöjd får människor 
att må bra och att slöjdens skönhet är 
både tidlös och levande. Korgen är ett 
tydligt exempel. I tiotusentals år har 

människan kunnat fläta korgar och 
hantverket är i stort sett detsamma över 
hela världen. Inom korgslöjden föder 
den ärvda kunskapen ständigt nyfiken-
het. Ett många gånger motspänstigt 
naturmaterial formas på oändligt 
många vis för att underlätta människors 
vardag. Korgen är en magnifik symbol 
för slöjden: den är stark, den skyddar 
och binder samman – och den är oum-
bärlig för oss.

Hemslöjdsorganisationen med alla sina 
aktörer har stor kunskap om tingens 
tillblivelse och vi delar gärna med oss 
av den kunskapen till alla som vill vara 
med. Hjärta, tankar och omsorg bor i de 
handgjorda tingen och det finns något 
djupt attraktivt i deras laddning. Varje 
slöjdföremål öppnar dörren till en hel 
kunskapsvärld.

Vi vet också att konkurrensen om 
människors tid är en helt annan idag 
än när hemslöjdsrörelsen grundades. Vi 
lever i ett informationssamhälle och har 
ett större utbud än någonsin av olika 
former av förströelser och intressen. I en 
värld med allt högre tempo kan slöjdens 
värden skapa fotfäste och trygghet. Slöj-
den har en uppgift och en given plats i 
människors dagliga liv.

Under jubileumsåret 2012 vill vi syn-
liggöra att slöjden finns i både kultur 
och näring, i välbefinnande och skapar-
glädje, i främjande och nyskapande, i 
entreprenörskap och företagande. Det 
är vår övertygelse att slöjden förenar 
och är gränslös.

  SHR är också:
  • Sätergläntan – egen skola
  • Tidskriften Hemslöjd
  • Hemslöjdens förlag
  • Svensk slöjd AB - butik i Stockholm
  • Internationellt utbyte genom 
     Nordens hemslöjdsförbund och    
     European Folk and Craft Federation
  • www.hemslojden.org

Text: Kerstin Andersson Åhlin, generalsekreterare SHR  
Foto: Ellenor Hall
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Vatten och öken
är ett konstprojekt som också blivit 
en bok om hur ett projekt växer fram. 
Det är en berättelse om de upplevelser, 
kunskaper och idégnistor som har lett 
fram till ett flerårigt konstsocialt arbete 
som innefattar egna broderade verk och 
indiska bykvinnors och flickors brode-
rier om sin vatten- och vardagsverklig-
het. I botten finns tidens starka oro för 
vart vårt världssamfund är på väg och 
försök att dämpa denna oro genom 
att åtminstone göra något i ett hav av 
möjligheter. 
   Elsa Agélii

Vattenbärerskorna
är en symbol för livet
Elsa Agélii har engagerat sig i livet i öknen. Hon fascineras av männis-
kornas förmåga att ta tillvara alla vattendroppar och därmed skapa 
ett sätt att överleva. I vinter har hon varit i Tharöknen i Rajasthan i 
norra Indien – igen. Hon reser dit för att inspirera kvinnorna och flick-
orna att brodera något som är betydelsefullt för deras liv.

När Elsa Agélii kom till öknen första 
gången fick hon en gudagnista. Så kallar 
hon idéer som utan ansträngning kom-
mer till henne och som sedan utvecklas 
till något konstruktivt. 

Hon såg unga flickor bära tunga vat-
tenkrukor på huvudet. Vattnet var en 
central del i människornas liv och det 
var mycket liv och glädje runt vatten-
posterna. En tanke föddes: 

Skulle flickorna vara intresserade av 
att brodera vattenbärerskor – figurer 
som är en symbol för livet? Skulle det 
gå att sälja broderierna i Sverige så att 
flickorna kunde få en inkomst?

Elsa startade ett projekt, knöt textil-
konstnären Britta Kleberg till sig och 
tillsammans har de startat, stimulerat, 
och utbildat broderigrupper. Målet är 
att grupperna ska bli självgående och 
att de ska finna ett par fasta försälj-
ningskanaler i Sverige så att verksam-
heten kan fortsätta – utan Elsas och 
Brittas medverkan. 

Alla frågetecken är inte uträtade och 
utan enande och drivande krafter är 
det svårt att få ordning i arbetet. Men 
färgstarka, broderade vattenbärerskor 
letar sig till vårt vattenrika land. Elsa 
säljer dem – på sina egna utställningar, 
och föredragskvällar, inte minst. 

Hennes eget skapande handlar också 
om livet i öknen. Hon  broderar lika 
hängivet som alltid – sätter stygn på det 
hon upplever och hon gestaltar den kul-
tur som fångat hennes engagemang – en 
civilisation byggd på vattendroppar. 

Så föddes vattenbärerskorna
– Flickorna var ovana vid att brodera figurer så vi började med att en fick stå 

modell och de andra gjorde ett provbroderi. På så sätt fick vi ett antal mönster som 
vi förde över på vitt tyg. Nu kunde de brodera efter givna konturer. Garn, färg och 
stygn fick de välja själva. Detta var ett nytt och friare sätt att brodera än vad de var 
vana vid, berättar Elsa.

Varje vattenbärerska klipps ut - som en klippdocka och monteras på vit kartong. 
–  Flickorna blev glada av sitt skapande och fick betalt för arbetet med detsamma. 

Det gav mersmak och de ville ha mer betalt. Då fick vi ordna ett bedömningssystem. 
– Vi prioriterade det som var bra gjort. Man kunde få 4-7 poäng och det visade sig 

ge resultat. Broderierna blev mer omsorgsfullt gjorda, berättar Elsa

Jag löser inga världs-
problem med mina stygn, men 
något stillar jag sinnets oro, 

när den kan omvandlas 
till skapande.

Läs mer om Elsa Agélii och projektet på nätet:
     www.agelii.net/elsa • www.waterindesert.blogspot.com
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I vår del av världen var det brukligt, 
och är alltjämt, att grannar och vän-
ner reste en äreport/brudbåge utanför 
bostaden eller festlokalen när det var 
dags för bröllop. Denna brudbåge ska 
inte förväxlas med den blomsterbåge 
som man placerar vid honnörsbordet 
för att veta var brudparet sitter. Det är 
något annat.

Äreportarna kunde se mycket olika 
ut, allt från fyra stöttor ”partytältsmo-
dell” eller så kunde vara så höga att 
de reste sig en bra bit över taknocken. 
De gjordes av en trästomme som man 
klädde med grönt, björk på sommaren 
och gran på vintern. 

Ibland fanns det färdiga stommar 
som återanvändes och ibland byggde 
man nytt. Vårt bygge blev ganska blyg-
samt, klädd med gran och knappt fyra 
meter hög men mycket stilig. 

Varje båge med självaktning ska ha 
en ljuslåda. Det är en låda där man 
skurit ut brudparets namn, datum 
och lyckönskningar. Extra fint blir det 
om man klistrar silkespapper i vackra 

Skynda till Borås museum för att se vandringsutställningen 
Krona och Krans – smycka till fest och bröllop.
Utställningens sista dag, 27 februari, blir extra festlig. 
Då blir det nämligen Bågakalas. Till invigningen byggdes en äreport 
eller brudbåge för att pryda ingången till museet och när den nu 
ska rivas påbjuder traditionen att det blir kalas. Hemslöjdskonsulent 
Hillevi Gunnarsson berättar om denna sed.

färger över de utskurna bokstäverna 
och hänger en lampa i, så att det lyser 
vackert.

Man kan härleda bruket av äreportar 
till antiken. Romarna byggde triumfbå-
gar så fort en seger skulle firas. Den 
traditionen levde vidare i Europa. 
Vid drottning Kristinas kröning 1650 
uppfördes en triumfbåge i trä och papp 
på nuvarande Gustav Adolfs torg i 
Stockholm. Den byggdes för att hålla 
under ceremonierna och inte för att vara 
något bestående. 

Man kan tolka bågarnas funktion som 
en symbol över ett förändrat tillstånd, 
från tronarvinge till regent eller från 
ogift till gift. Det finns också släktskap 
med värjportar vid officersbröllop och 
allmogens björkar vid kyrkporten där 
topparna knutits ihop. En intressant va-
riant finns i Knätte utanför Ulricehamn, 
då en ståltrådskrona som förvarades i 
kyrkan kläddes med rött silkespapper 
(skinkpinnestyle) och hängdes i de sam-
manbundna björktopparna. Brudparet 
fick passa sig om det regnade så att det 

Bågakalas på Borås museum
27 februari kl 13 

Välkommen till avslutningsfest för utställningen 
Krona och Krans med vackert dekorerade bord. 

Vi börjar med att tillsammans tillverka pappers-
blommor och annat vackert. 
Almåsgymnasiet gör blomsterarrangemang. 
Något gott ska vi se till att bjuda på också. 
Ingen anmälan.

               Borås museum och Slöjd i Väst

inte droppade rött på kläderna!
När äreporten skulle rivas en tid efter 

bröllopet blev det bågakalas! Brudparet 
bjöd in de som byggt. Det tänker vi 
också göra på Borås museum. Inbjudan 
gäller alla och inte bara vi som byggde. 

Välkommen till bågakalas på Borås museum



Bygg din egen 

 
Text och teckningar: Hillevi Gunnarsson

Det är inte svårt att bygga en äreport,
 särskilt inte om man är några stycken. Vi 
använde gamla hässjestörar, men det går 
bra med slanor eller annat material som är
långt och hyfsat jämntjockt. Spika ihop ramen, 
förstärk med ståltråd och klä den sedan
med en massa grönt, blommor och blader. 

Det är lätt att klä ramen om man lägger 
den på bord eller bockar. Ta en näve grönt 
och linda fast det vid ramen med ståltråd. 
Vi ritade vår egen modell på port och det 
finns en massa varianter att inspireras av 
eller kopiera. Här några exempel.
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Välkommen till bågakalas på Borås museum

Bröllop i Bostebygd, Älekulla 10 juli 1925. 
Brudparets namn är Johan och Elsa Andreasson 
och bakom gästerna syns äreporten som pryder 
ingången. 

Lagom till invigningen 
av Krona och Krans
stod den klar – äre-
porten utanför Borås 
museum. Om några 
veckor rivs den, men 
innan dess blir det 
kalas – Bågakalas!

Ovan: En ståtlig äreport från 
Gunnarsjö. Den är klädd i 
granris och mittstören når en 
bit ovanför taknocken. Den 
tecknade damen skulle vara
ca 180 cm i verkligheten.

Till vänster: Partytältsmodell 
med ”kinesiska lyktor” 
– från Älekullatrakten.

ÄREPORT

Till höger: En riktigt stor 
äreport från Femsjö.

Källor:
www.digitaltmuseum.se
www.dragspelare.nu
www.brollopsinspiration.se
Hörsägen och gamla album
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Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan 
i Lerum ordnar slöjdkurser på Nääs.
Heldagar 9.00-16.00 ibland även fredag 18.00-21.00
Information: Hemslöjdskonsulenterna tel se sid 2 •  info.hemslojd@vgregion.se 
Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan tel 0302 158 58 • lerum@sv.se

Slöjdkurser på Nääs

Slöjda baktråg och baka bröd 
11-13 mars + 26 mars fre kl. 14-19                                                
Plats: Nääs + Sandhult, Borås
Kursledare: Knut Östgård 
                     och Rolf Julander
I färskt trä slöjdar du ett tråg som sedan 
används vid brödbaket. Brödet bakas i 
stenugn hos bagare Rolf Julander.

Nåltovning 12 mars
Kursledare: Erik Torstensson
Prova på att använda tovningsnålen för 
att göra detaljerade mänskliga dockor 
med rynkor, tår och ögonbryn. Vi ser 
också hur man gör djur med utgångs-
punkt i enkla geometriska former.

Smycka dig - broderi på nytt sätt 
12-13 mars 
Kursledare: Ulla Ljungberg
Från den folkliga textilens skatter häm-
tar vi inspiration till nya broderier. Med 
pärlor och vackra garner utforskar vi 
stramaljbroderiets möjligheter

Smide, grundkurs 12-13 mars                                                                                        
Plats: Smedjan i Tollered
Kursledare: Jan-Erik Svensson
Lär dig grunderna att smida. Du 
värmer järnet i ässjan och smider med 
hammaren ut det på städet.  

Historiska skor 1-3 april
Kursledare: Mark Beaby
Sommarskor av romersk modell. Av 
läder gör vi sandaler efter romersk för-
laga. Mark Beaby är Master Craftsman 
in Leather to the Royal Armouries.

Skärpa verktyg 2-3 april                                                                                              
Kursledare: Knut Östgård
Lär dig grunderna i att slipa knivar, 
stämjärn, hyvelstål, skölpar och saxar.  

Slöjda enkla leksaker 2-3 april
Kursledare: Jonatan Malm
Slöjda enkla leksaker - en inspirations-
kurs med mycket fantasi och utsväv-
ningar. Enkla material, redskap och 
verktyg är ofta tillräckligt för att få fram 
fantastiska leksaker.

Smide, fortsättning 2-3 april 
Kursledare: Jan-Erik Svensson
För dig som tidigare prövat på. 
Nu smider vi fler föremål.  

Origami, japansk pappersvikning 
10 april – för barn och vuxna
Kursledare: Ann-Louise Hellman
Vi förvandlar papper till figurer och 
användbara askar.

Pil för trädgården 14 maj
Kursledare: Christian Erlandsson
Med pil av olika sort och färg lär du dig 
fläta staket, vindskydd, kompostkorg...

Ölhönor och fågelskålar 20-21 maj                                            
Kursledare: Sune Oskarsson
Tälj fina, fräcka fåglar som gröps ur för 
dryck och dekoreras med mönster.  

Repslagning och tågvirkesmattor
20-22 maj
Kursledare: Christoffer Åström
Repslageri och tågvirkesmattor. Vi lär 
oss slå rep som sen kan bli många före-
mål – kanske en matta.

Slöjda till trädgård och fest  
21-22 maj 
Kursledare: Marion Larsson
Tillverka traditionella och personliga 
utsmyckningar för fest och trädgård 
– takkronor, feststänger och girlanger.

Karvsnitt – dekorera på trä 22 maj                                                                                                 
Kursledare: Sune Oskarsson
Dekorera dina täljda föremål med karv-
snitt skuret i geometriska mönster.

Tova till trädgård 22 maj 
Kursledare: Erik Torstensson
Tova rustika krukor, amplar eller mobi-
ler – till trädgård och balkong. Grövre 
ullsorter och andra fibrer ger stabila 
former och intressanta uttryck. 

Gräskronor 5 juni: 
Kursledare: Kerstin Isaksson
Det vackraste materialet finns utanför 
dörren! Av säsongens gräs och grönska 
gör vi vackra kronor och dekorationer.

Drakbyggardag 5 juni
Kursledare: Anders Winberg  

Brodera på stickat 11-12 juni 
Kursledare: Britt-Marie Christoffersson
Du får ta del av flät- och läggsöm, knu-
tar, snärjstygn och en rad andra tekni-
ker. Du får pröva att använda dem både 
maskbundet och fritt.

Pil för trädgården 12 juni                                                                                                 
Kursledare: Christian Erlandsson
Med pil av olika sort och färg lär du dig 
fläta staket, vindskydd, kompostkorg...

Allmogens hängskåp och estetik
18-19 juni
Kurs: Kursledare: Jonatan Malm
Om 1800-talets proportioner, dimen-
sioner, profiler, former och dekorer. En 
djupdykning i en traditionell värld av
teknik och estetik – en god utgångs-
punkt att finna ett eget uttryck i vår tid. 

Tälj tillsammans 28-29 juni                                                                                            
Kursledare: Kjell Abrahamsson
Med kunnig ledare får barnen lära sig 
använda kniven rätt och slöjda tillsam-
mans med en vuxen.

Vallskog och träskblues 28-29 juni
slöjda enkla musikinstrument tillsam-
mans med barn.
Kurs: Kursledare: Jonatan Malm
Med inspiration i såväl gammal svensk 
allmogetradition som mississippigung
frossar vi i instrumentbyggarkreativitet. 
Glöm fiolmakarprecission – här söker vi 
sväng och häftiga ljud. För hela familjen.

Tova tillsammans 28-29 juni                                                                                           
Kursledare: Kerstin Abrahamsson
Med ull, såpa och varmt vatten skapar 
ni tillsammans roliga, användbara före-
mål och dekorerar med broderi.
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Sinkning 
Lördag-söndag 2-3 april
Lär dig en gammal metod att samman-
foga trä till t ex lådor. 

Tovade sjalar Lördag 26 feb
Med ullfibrer och inslag av silke provar 
du olika sätt att skapa mönster för att 
sedan tova mjuka och luftiga sjalar.

Tova vantar, sockor eller en hatt 
Söndag 27 feb
Tova runt en mall – mjuka vantar eller 
sköna varma sockor eller våga tova en 
uttrycksfull hatt.

Tovade figurer 
Söndag 20 mars
Välj mellan olika tekniker. Tova runt en 
mall eller använd tovningsnålar för att 
skapa figurer med personliga uttryck.

Tovning fortsättning
Söndag 10 april 
Nya idéer. Experimentera med ull, silke 
och lin för att skapa spännande texturer.

Stickning fortsättning
Lördag 5 mars
Enkla strukturmönster, sticka runt med 
strumpstickor eller rundsticka. Ragg-
socka med utbytbar häl och andra tips.

Spetsstickning
Lördag 5 mars. Stickvana krävs.
Uppbyggnaden av vanliga spetssjals-
mönster och läsa mönster i diagram. 

Små ändringar, stora effekter 
Söndag 6 mars
Olika uppläggningar, minskningar, 
ökningar och avmaskningar. Ändringar 
för bättre passform samt kanter som 
kan förenkla och förfina din stickning.

Virkning fortsättning
Lördag 19 mars. Virkvana krävs. 
Spetsvirkning, flerfärgsvirkning, tyda 
beskrivningar och påbörja virkprojekt.

Japansk stickningsteknik
Lördag-söndag 19-20 mars 
Använd stickningstecken, gör en egen 
stickbeskrivning, snygga monteringar. 
Sticka skuggmönster efter diagram med
stickningstecken. Stickvana krävs.

Skånskt yllebroderi  12-13 mars
Brodera på vadmal eller kläde i mustiga 
färger i blått, svart, brunt, grönt och 
rött. Stjälkstygn, schattersöm, knutar 
och olika fyllda bottnar. Sy små brode-
rier och montera ihop till en helhet.

Korsstygn, langett och myrgång 
på nytt!   Lördag-söndag 2-3 april
Återupptäck broderiet. Vi provar
olika stygn och hittar nya möjligheter
att använda det broderade.

Broderade smycken
Lördag 12 mars 
Blanda material och broderitekniker
– traditionella stygn, applikationer och 
fria broderisätt – skapa personliga hals-
band, armband och broscher.

Berättande broderi  
Lör-sön 5-6 mars 
Jennie McMillen lär dig göra små brode-
rier med tunna trådar. Broderiet kan bli 
ett sätt att förstå världen eller berätta 
om vägen från en plats till en annan.

och i Angered 
på Kulturhuset Blå Stället

Färga ull och silke – olika tekniker
Lördag 16 april
Med Zenits syrafärger skapar vi vackra 
färgnyanser, oväntade effekter och per-
sonliga garner.

Spinna garn – nybörjarkurs
Lördag 5 mars  
Spinn med rock och slända. Spinn-kit 
med ull och slända finns att köpa och 
spinnrock att låna – eller ta med egen.

Textiltryck Lördag-söndag 12-13 mars 
Skissa, bygg upp och rapportera möns-
ter och bilder. Gör egna mönster i pap-
per, plast och öppna schabloner. Prova 
flerfärgstryck – upp till tre färger.

Spinntekniker  – fördjupningskurs
Lördag 14 maj 
Spinn för ett speciellt ändamål.
Välja fibrer/ullsorter och spinnteknik. 
Vi provar olika sorters ull och ullprepa-
reringssätt samt att spinna provhärvor 
för att sticka provlappar.

Slöjdkurser i Göteborg      
på Redbergsskolan, Örngatan 6    
Anmälan och information: 031 707 18 00 • www.sv.se/goteborg       
Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg

Hermans spårvagn
Keramikern Herman Fogelin har fått 
Gbg:s spårvägars kulturstipendium och 
får en spårvagn uppkallad efter sig.

– Mitt namn kommer att stå längst 
frampå ekipaget i all framtid, utbris-
ter Herman på Lerverks hemsida och    
önskar alla välkomna ombord!

Konsthantverkscentrum 
firar 20 år och har lanserat en ny och 
pigg hemsida. Den är länken till bra 
svenskt konsthantverk och ger såväl 
shoppingtips som ingång till seriös 
branschkunskap.

Aktuella evenemang över hela landet, 
länkar till KHVCs konsthantverkare och 
deras kvalitetsbutiker och en del annat 
hittar man på www.konsthantverk.info.

Bevara Sverige svenskt
Föreläsning tisdag 3 maj 18.00
på Röhsska museet i Göteborg
Det svenska kulturarvet visar på en om-
famnande tradition för nya intryck och 
tendenser från andra kulturer. Ständigt 
har det svenska förnyats och förädlats 
genom att inkludera nyheter från om-
världen. Andra länder ser vårt öppna 
demokratiska system som ett ideal. 
Runt år 1900 byggdes mycket av det 
varumärke som vi idag identifierar som 
svenskt – en smältdegel av folkloristiska 
inslag, elitens estetik och internationell 
inspiration. Karin och Carl Larsson var 
kanske ledande i denna skapelse som 
nu representerar bilden av svenskhet.

Lyssna till Helena Brunkman, barn-
barns barnbarn till Karin och Carl 
Larsson och Ted Hesselbom, Röhsska 
museets chef, – om svenskhetens estetik 
i konsthantverk och design och mång-
fald som svenskhetens tydligaste särart.
www.designmuseum.se

Knappkväll 
på Knapp-Carlsson
1 mars och 8 mars 19.00
En kväll i sybehörens värld. 
Ann Catrine Fogelgren, butiksägare, 
berättar om Knapp-Carlsson som grun-
dades 1910 och som har kvar sin unika 
inredning från 1945. Om knappens 
historia – från naturmaterial till plastens 
intåg och dagens modetrender. 
På Knapp-Carlsson, Kyrkog. 34 Gbg
Obligatorisk föranmälan • Entré: 100 kr
031 707 18 00 eller www.sv.se/goteborg
Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg
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karaborgS
Slöjdcafé i Vara
Onsdag 9 mars och tisdag 12 april 18.30
Godtemplargården, Parkgatan 8, Vara
Kostnad: Fika 20 kr
Barbro Aldén 0512 33 777 • 0708 33 77 87
NBV Väst Varanätverket i Skaraborgs hf.

Garnfärgning – kurs
på Garntorpet, Håhult 1 i Gårdsjö
15 mars, 12 april 18.00-21.00
Pris: 200 kr + garn (3 färgomg ingår)
Anmälan till Ingrid Lundqvist 
0706 196200 • frojdendal@telia.com 
www.garntorpet.se

Skaraborgs-Slöjdarnas resa
planeras till 26 maj.
Info: Britt-Marie Bennhult 0500 42 54 32
                              b.bennhult@telia.com
Bussresa 
till vävmässan i Borås 15 september 
Anmälan och mer information kommer 
i nästa Till Handa.  Skaraborgs hf.

Helena Hernmarck 
På Västergötlands museum i Skara, 
torsdagen 28 april 11.00-15.00
Textilkonstnär Helena Hernmarck, 
USA, visar bilder och berättar om sitt 
fantastiska arbeta att skapa bildvävar i 
riktigt stort format. 
350 kr för medlemmar. 400 kr för övriga.
Anmälan senast 25 april till:
Lena Köster 0584 47 20 32
Nätverket Vävformgivning 
Västergötlands museum

Utbildning 
för slöjdklubbshandledare startar i mars 
i Slöjdens Hus i Skövde. Det finns några 
platser kvar. Anmälan till hemslöjds-
konsulenterna. (se sid 2)  

Pysselinitiativet
PysselInitiativet är till för alla över 
15 år som är pyssel- och slöjdintres-
serade. Vi ses i Slöjdens hus i Skövde 
för att skapa, byta tankar och idéer
och sist men inte minst så fikar vi. 

För information om datum, titta på 
www.hemslojd.se eller på facebook-
sidan Pysselinitiativet (PI) 

Mia Lindgren, hemslöjdskonsulent
0500 49 56 52 • 0706 62 68 07
mia.lindgren@vgregion.se

Mameluckernas återkomst

Text: Sara Thorn 
Foto: Sofia Thorn

I slutet av november kröp vinter-
kylan in över Göteborg. Det var kallt 
hemma, kallt på jobbet och ännu kall-
lare däremellan. En av dessa kalla och 
vackra dagar satt jag och funderade 
över vad jag egentligen hade på mig för 
kläder.

 Jag kom fram till att jag hade får och 
liknande djur att tacka för det mesta: 
ett linne i ull/silkeblandning, tröja av 
stickad och filtad ull, strumpbyxor av 
kashmir, sockar av mohair, benvärmare 
– ull där också, och en stickad yllekjol. 
Handledsvärmarna, som jag hade på 
mig för att det var för kallt att knappra 
på datorn utan, var stickade av alpacka. 

Jag fortsatte till ytterkläderna: en yl-

lekappa som jag precis sytt klart nio år 
efter att jag påbörjat den (vissa projekt 
tar helt enkelt litet längre tid än andra), 
halsduk av alpacka, mössa av ull, käng-
or på fötterna i vilka det både låg en fil-
tad ullsula och en fårskinnssula, dubbla 
vantar varav ett par nålbundna och ett 
par stickade, båda av ullgarn. Slutligen 
var väskan av vadmal. Jag kom fram till 
att det bara var mina trosor, bh:n och en 
t-shirt i hela min utstyrsel som inte var 
av något ulliknande material. Trosor i 
ull, det kanske skulle vara något? 

Faktum är att ett par mamelucker är ju 
nästan det; som ett par trosor med ben. 
Mamelucker är för mig något som för 
tankarna till farmor eller till det par vi 
hade i utklädningslådan som barn. På 
senare tid har jag börjat fundera på om 
inte just ett par mamelucker skulle pas-
sa väldigt bra in i min ullklädesfamilj. 
Tänk så gott de måste värma! Rumpan 
och låren är ju som mest utsatta när 
man cyklar i minusgrader. Efter en halv-
timmes cyklande är man rätt kall och 
låren ser ut som nyplockade kycklingar. 
Nu har jag i ärlighetens namn inte 
cyklat till jobbet speciellt många gånger 
sedan snön kom, utan har åkt spårvagn. 
Jag skyller på att det är svårt att cykla i 
lång kappa, och efter att bara ha värmt 
garderoben i nio år måste jag ju se till 
att använda kappskrället!

I julklapp fick jag ett ovanligt tillskott 
till min ullklädesfamilj: en halskrage 
av jakull som min mamma har stickat. 
I min garnkorg har jag sedan tidigare 
ett nystan med handspunnen angora 
och två nystan med härligt knakigt 
handspunnet silke. Jag får nog ta en 
funderare på vad de garnerna skulle 
kunna förvandlas till. 

Vad finns det mer för spännande och 
annorlunda fibrer och ullsorter att utöka 
familjen med ytterligare? Det kanske får 
bli ett projekt för det nya året.

Så tacklistan för att jag håller mig varm 
i vinter blir rätt lång. Jag tackar fåren 
för ullen och fårskinnet, alpackadjuret, 
kashmirgeten och jaken för deras ull, 
silkesmasken för silket, angorageten 
för mohairen och angorakaninen för 
angoran. Jag tycker för övrigt att det är 
litet förvirrande detta med att mohair 
kommer från angorageten och angora 
från kaniner. Från vilket får kommer 
stålullen?
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Stickkaféer

Falköping
i Studiefrämjandets Lokaler, Järnvägs-
gatan 1,  0515 42151
Onsdagar 18.00-20.30 
• 9 februari, 9 mars, 13 april
Lena Josefsson 0515 322 14. 

Grästorp
på Grästorps museum, Oscarsgatan 38
Torsdagar ojämna veckor 18.30-21.00
Barbro Aldén NBV Väst 0512 337 77

Gårdsjö – Gullspång
på Garntorpet, Håhult 1
Torsdagar 18.00-21.00
• 24 februari, 24 mars, 28 april
Ingen föranmälan. Fika ingår.
0706 19 62 00 •  www.garntorpet.se

Lidköping
hos hemslöjden 18.30-21.00
• måndag 28 februari och 23 maj
• söndag 20 mars
• onsdag 27 april 
Kostnad 50 kr inkl. kaffe, smörgås, kaka 
samt rådgivning. Anmäl er gärna.
0510 226 35 •  info@hemslojden.se
www.hemslojden.se

Mariestad               
i Studiefrämjandets lokal
Andra tisdagen i månaden 18.00-21.00   
Ulla Engqvist Claesson 0500 44 20 66

Skövde
i Slöjdens Hus, Helensparken
Torsdagar 18.00-21.00  
• 3 mars, 7 april, 5 maj  
Astrid Carlsson 0500 42 54 81 bostad
Katinka Bergvik 0500 46 66 75 arbetet

Tibro
hos Sånna Mohair och Broderi
Onsdagar 18.30-21 .00
• 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni
Barbro Aldén NBV 0512 337 77

Kallelse till årsmöte 
med Skaraborgs Hemslöjdsförening
17 mars 18.00 på Skövde Stadsmuseum 
(på Norrmalm)
• Träffa nya museichefen Jennie 
   Gustafsson och se deras utställningar. 
• Besök Slöjdens hus före årsmötet 
   och se den nya utställningen 
   Vävar till sommarhuset
   med Nätverket Vävformgivning.
Anmälan senast 15 mars:  0500 41 03 97
               slojdenshus@telia.com

Spinnträff/kurs 
12 mars 11.00-16.00
Studiefrämjandets lokal i Falköping
Spinn ditt eget garn, blanda färgade 
kardflor i ull och pröva olika natumate-
rial: bambu och silke, alpacka och 
hundhår. Ta gärna med eget material. 
Spinn både på slända och spinnrock. 
Kostnad 450 kr inkl. material
Kontakt: Lena Josefsson 0515 322 14
Kurslokalen ligger nära Resecentrum så 
det går bra att tågpendla till kursen!

Spinna på rock och slända
4-6 mars Fortsättningskurs
Slöjdens Hus, Skövde
Utveckla dina kunskaper i ullhantering 
och spinning – Lena Köster är ledare.
1 000 kr + material
Anmälan senast 24 februari
0512-33 777 • barbro.alden@nbv.se
NBV Väst och Skaraborgs hemslöjdsför.

 

Färgkraft på tråden
utställning i Slöjdens Hus, Skövde. 
19 april – 1 maj

Textilkonstnär Margrét Kållberg visar Färgkrafts stickade produkter, tröjor, mössor 
och sjalar, garner och skor till modellerna, samt nya vävda sidensjalar. 

Pilflätning
9-10 april 10.00-16.30
i Klämmesbo Bygdegård, Tidaholm
Fläta brukssaker att ha inne och ute. 
Ledare: Christian Erlandsson
SV Tidaholm 0502 100 58
 

Locker Hooking
Prova en enkel teknik och gör något av 
dina gamla mattrasor – grytunderlägg, 
mattor, kuddar... med Barbro Aldén.
• Falköping 21 februari 18.00-21.15
• Lidköping 24 februari 18.00-21.15
• Skövde 28 februari 18.00-21.15
150 kr + 20 kr material
Anm: senast en vecka i förväg
0512 33 777 • barbro.alden@nbv.se
NBV Väst

Minibutik
Slöjdens Hus i Skövde har utökat 
sortimentet i sin Minibutik. Öppen alla 
tider när huset är bemannat. 
Mån 10.00-12.00, tisd o tors 10.00-16.00
Skaraborgs hemslöjdsförening

Vernisage, stickkafé och 
äggfrossa 19 april
17.00-20.00
Margrét Kållberg pratar 
om garnerna och berättar 
om hur färgkraft arbetar. 
Därefter får alla provsticka 
gratis under kvällen med 
Färgkrafts garner och göra 
stickade hängen till påsk-
riset. Ägg att koka och äta. 
Garner, stickbeskrivningar, 
stickor, sjalar, skor och ny-
värpta kravägg att köpa.

Äggfrossa på påskafton 
och påskdagen
10.00-14.00
Låt dig inspireras av ut-
ställningen och koka dig ett 
nyvärpt ägg, eller blås ur 
ägg och måla på gammal-
dags sätt.

Utställningen öppen
tisdag 12.00-16.00
torsdag 12.00-18.00
lördag 10.00-14.00
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Gaffelvirkning i Floda  
Nu kommer en uppföljning på den dag 
om gaffelvirkning som Skallsjö/Nääs 
hemslöjdsförening ordnade i november. 
Trots dåligt väglag med snöhalka kom 
många till träffen. Förväntningarna 
var stora och stämningen god. Delta-
garna hade med färdiga och pågående 
arbeten. Man bytte erfarenheter, gav 
varandra tips och ideér.

– En av dem som kom hade läst om 
vår utställning i Till Handa. Hon ringde 
mej, ställde frågor och fick sedan hjälp 
av gammal faster (90+), som för länge 
sedan gaffelvirkat och med glädje lärde 
henne lite av grunderna. Resultatet blev 
en fin väst som hon stolt visade upp, 
berättar Berith Jansson

– Och fastern blev så glad över att 
tekniken fortfarande lever, så hon har 
börjat virka igen.

Det kom önskemål om fler liknande 
dagar och kurser. Därför erbjuder fören-
ingen nu

Inspirationsdag 2 april
på Ryttarbacken i Floda 10.00-14.00
Kom och prata gaffelvirkning, byt erfa-
renheter, ge varandra tips och idéer. 
Anmälan senast 26 mars.    
Frågor och anmälan till Berith Jansson 
0302 30768 • 0702 87 50 22
Skallsjö/Nääs hemslöjdsförening

Årsmöte i ÄLH
på Göteborgsvägen 10, Borås. 
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler.
Tid: 19 mars 9.30 - ca 16.00.
Och glöm inte årets utmaning som är
Något till badrummet, gärna i återbruk.

Järnsmide i Bohus
• Fortsättningskurs 5-6 mars  
Smid enkla och vackra bruksföremål.
Viken 132 i Bohus

• Grundkurs 12-14 mars
Lördag-söndag 12-13 mars 
Smid enkla och vackra bruksföremål.
Viken 132 i Bohus

Anmälan och information:
031 707 18 00 • www.sv.se/goteborg       
Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg

lvsborgÄ Stickhappening i Borås
söndag 20 mars på Textilmuseet i Borås
• Stickworkshop hela dagen 
• Stickcafé 
• Försäljning av stickgarner, tillbehör 
• Föredrag 
• Utställning
• Sista dagen för Stickade smycken
För detaljerat program se
 www.boras.se/textilmuseet. 
eller ring Textilmuseet 033 35 89 50
Ingen föranmälan!
Sticknätet, Studieförbundet Vuxenskolan
och Slöjd i Väst. 

Stickkaféer

Billingsfors
i Garnverkstan Högsvägen 3 
varje torsdag 13.00-15.00 och 18.00-20.00
Ann-Christin Gustafsson lär ut enkla 
stick- och virktekniker som kan använ-
das på olika sätt. 
0709 408 234 • info@garnverkstan.se

Borås
i Vuxenskolans lokaler, Göteborgsv. 10B
• Söndag 20 februari 15.00-18.00
• 6 april 15.00-18.00
Info: Annelie Olsén 033 25 74 42

Ed
Utsiktens gymnasium (Café Stamfiket), 
Nössemarksvägen 10
tisdagar jämna veckor 18.00-20.00
Ta med eget fika. 
Info: Sandy 0707 42 70 00

Kinna
på Lövåsgatan 18.00-20.45
• tisdag 22 februari och 17 maj  
• måndag 14 mars och 11 april
Info: Gun-Brith Holmqvist 0320 934 30
Marks Slöjdarför. Studieförb. Vuxenskolan

Lödöse
på Lödöse museum lördagar 13.00-16.00 
• 12 mars, 16 april, 14 maj
Info: museet 0520 897 01/03

Sandared
på Biblioteket varje tisdag 16.00-18.00
Info: Betsy Hallin 033 25 55 50

Tranemo
i Biblioteket onsdagar 14.00-16.00

Åmål
i Hantverksmagasinet Norra Långg.12
Varannan tisdag 14.00-16.30, 
andra söndagen i månaden 18.30-21.00
Åmåls slöjdare & konsthantverkare

Familjedag i Borås
söndag 20 februari start 13.00
på Borås museum 
Slöjda med Knalleslöjdarna
Tillverka ditt eget rep, 
t ex hopprep, koppel till hunden
eller grimskaft till hästen. 
Ingen föranmälan.
Knalleslöjdarna

Pilflätning i Bollebygd
3 maj 17.30-20.10 i Hembygdsgården
Kostnad: 380 kr + material
SV Bollebygd 033 28 80 11

Handarbetscafé
Torsdagar jämna veckor 9.30-12.00
Repslagarmuseet i Älvängen
0303 74 99 10
 

Handarbetscafé
Torsdagar ojämna veckor 9.30-12.00
Glasbruksmuseet i Surte
0303 74 99 10

Alla kan slöjda i Gräfsnäs
Glassmycken 
8 mars och 8 maj – kväll   
Väskor & accesoarer 19 mars 
Recycling  2 april   
Gör vårens finkläder är temat... 
Keramik, grundkurs 16-17 april 
Gropbränning – 3 kvällar
• Inför gropbränning 26 april
  tillverkning av lyktor, fat, smycken etc. 
• Gropbränning 6 maj
• Vi vittjar ugnen 8 maj 
 Anmälan och info 0732 47 36 30
www.grafsnasstudio.se 
Gräfsnäs Studio – alla kan

Locker Hooking
Prova en enkel teknik och gör något av 
dina gamla mattrasor. Med en nätbot-
ten, specialvirknål och mattrasor kan du 
göra grytunderlägg, mattor, kuddar etc.

• Trollhättan 10 mars
   14.00-17.15 eller 18.00-21.15
• Vänersborg 17 mars  
   14.00-17.15 eller 18.00-21.15
• Borås 23 mars 16.30-19.45
150 kr + 20 kr material
Ledare: Barbro Aldén
Anmälan senast en vecka innan
0520 42 84 82 • lars.malm@nbv.se
NBV Väst

Studieresa 
28 maj reser Marks slöjdarförening 
till Harsås – som har alpackadjur.
Info: Gun-Brith Holmqvist 0320 934 30



Hantverkskvällar med lin
i Linverksta´n i Kville
• 28 februari, 28 mars och 18 april. 
Om det är mycket snö i februari kanske 
vi byter lokal. Info: 0525 350 24 
• Årsmöte 19 mars kl 11. 
• Arbetsmöten 18 april och 11 juni 16.00
Föreningen Bohuslin

Hantverksdagar i Dingle
Torsdagar jämna veckor 15.00-20.00
Studiefrämjandets lokal i Dingle
Fritt fram för textil slöjd. Handledare 
finns som hjälper till med alla tekniker 
de kan. I lokalen finns kardor, sländor 
och spinnrockar. 50 kr inkl fika.
Info: 0524 422 20 • 0704 16 32 28
Studiefrämjandet

Stickade smycken i Henån
vid Hamntorget tis 22 mars 16.00-19.00 
med Margareta Goldberg. Tag med 
tunna strupstickor och tunt garn.
Orusts slöjd

Lera med mera
Keramikcirkel i Kållered
Tisdagar kl. 18.30, start 28 februari
Kostnad: 1720 kr + material
Mer info: SV Mölndal 031 87 47 46

Kroka vantar i Mölndal
Kroka vantar med dubbel kroknål 
Torsdag 24 februari 19.00-22.00 
Workshop på Kållereds bibliotek 
Kursavgift 350 kr. Garn, beskrivningar 
och dubbel kroknål ingår. Tag gärna 
med virknålar om du har. Ledare är 
Anna Josefsson  www.vinterverkstan.se 
Anmälan 031 99 70 70. 
SV Mölndal, Kållereds bibliotek

Från idé till färdig väv
på Lingårdens vävstuga i Krokslätts 
fabriker i Mölndal. Nybörjare eller mer 
erfarna vävare kan prova på olika tek-
niker. All teori du behöver vävs in i det 
praktiska arbetet. Både dag- och kvälls-
tid – måndagar, tisdagar och torsdagar.
Anmälan: SV Mölndal 031 87 47 46
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öteborg G ohuslänB
Stickkaféer
• SV:s lokaler på Redbergsskolan
Söndagar 14.00-16.30
20 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj
Ulla Wittig SV 031 707 18 00 • uw@sv.se
www.sv.se/goteborg

• Stadsbiblioteket, Götaplatsen
Tisdag 5 april 17.30-19.30

• Botaniska trädgården, vid lusthuset
Söndag 21 augusti 14.00-16.30
Fri entré • Ingen föranmälan
SV, Sticknätet, Slöjd i Väst

Nålbindning fortsättningskurs
Lördag-söndag 26-27 mars 
på Karl Gustavsgatan 15, Göteborg
Börja på en vante med trubbig topp, 
nålbind randigt i två färger mm.
031 707 18 00 eller www.sv.se/goteborg
Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg

Slöjda på Frölunda Kulturhus
måndagar 18.00 med drop in från 17.00
Annette Cegrell-Sköld 031 366 27 28

Stick- & Virkcafé
Värd & inspiratör: Margareta Leisjö 
• 21 feb - Sjalar Visa upp en du gjort. 
• 7 mars - Presentation av nya böcker. 
    - Ingrid Boardy, Frölunda bibliotek 
• 21 mars - Krokning
• 4 april - Monteringsteknik 
• 18 april - Sticka engelska mönster. 
• 2 maj - Dubbelstickning 

Sy- & Brodericafé 
Värd & inspiratör: Helene Sandvall 
• 28 feb - Stygnets magi: Langett
• 14 mars - Ryaknutar på nytt sätt -     
    Lena Sandgren
• 28 mars - Virka engelska mönster. 
    Amigurumi, virka japanska maskotar
• 11 april - Bandbroderi 2. 
• 9 maj - Korsstygn på kläder 
Frölunda Kulturhus, Hälsoteket i Väster 
och Studieförbundet Vuxenskolan

Stickspåret i Henån
Filmvisning och föredrag på Kulturhu-
set Kajutan tisdag 8 mars 14.00-16.00 
Viveka Overland från Bohusläns mu-
seum berättar om bohusstickningen. 
Kaffe och minisemla serveras
Orusts slöjd o Studieförb. Vuxenskolan

Stickkaféer

Ljungskile
på Bella Vista, Hembygdsför. hus
Söndagar 14.30-17.30
• 27 februari, 27 mars
Ingrid Kennborn 0522 234 10, 234 11

Mölnlycke
på Kulturhuset i Mölnlycke
Varje torsdag 17.00-20.00

Stenungsund
• Tisdag 29 mars 18.00
Tant Kofta pratar hit-och-dit-mössor, i 
Kaptensrummet, Kulturhuset Fregatten
Inger Thorsen 0303 818 80

Tjörn
på Billströmska folkhögskolan
• Ons 23 feb 18.00  Stickdekorationer
• Ons 4 maj 18.00  Sommarstickning 
eva.gustafson.billstromska@folkbild-
ning.net

Slöjd- och stickcafé i Landvetter 
Församlingshemmet, Idrottsvägen 8
Lördagar 11.00-14.00 
• 26 febr, 19 mars, 9 och 30 april, 21 maj
Ta med din slöjd, träffas, trivs och fika.
Mari Bengtsson 0709 60 19 65

Fläta växtstöd på Orust
• 19 mars 11.00-14.00
• 20 mars 11.00-14.00
med Systrarna Korgpil
Avgift: 350 kr
SV Orust 0304 314 64

Pilflätning - Landvetter
28 april 17.30-20.30 i Bertshult 
Kostnad: 380 kr + material
SV Landvetter 033 28 80 11

Brodera i Uddevalla
Bohusläns museum i Uddevalla 16.00
Tag med syskrin med nålar, sax, penna, 
papper, trådar, garn och lite tyg.
• 1 mars Design, färg och form. Elisa-
beth Fjällman, Textilhögskolan i Borås, 
fortbildar och visar goda exempel.
• 5 april  Snart påsk! Brodera praktfulla 
påskägg. Tag gärna med pärlor, band 
och paljetter.
• 2 maj Dags för hattfrossa! Anna-Britta 
Andersson kan konsten att sy hattar. 
Hon visar och berättar. 
Info: Barbro Hurtig  0522 705 69 
g-hurtig@tele2.se           Broderiakademin



Väv band
VÄV 2011 Framtiden väver

15-17 september anordnar Svenska Väv-
rådet VÄV 2011 i Borås. Mässan kom-
mer att vara på Åhaga och Textilmuseet 
där flera utställningar visas.

 Hemslöjdskonsulenterna i Västra 
Götaland samarbetar med Svenska Väv-
rådet med planering inför mässan.

Textilmuseet vill visa band vävda av 
hemslöjdsföreningar och Slöjdklubbar 
i Västra Götaland. För utställningen 
ansvarar Hemslöjdskonsulenterna i 
samarbete med Textilmuseet.

Välkomna att vara med. Visa att Västra 
Götaland väver nu och i framtiden!

Utmaning 
till föreningarna och Slöjdklubbar:
Band – band i alla dess former. De kan 
vara vävda, brickvävda, påtade, flätade 
eller slyngade. Kvalité, teknik och ut-
formning är fritt, men band ska det vara 
och minst 50 cm. Det finns ingen gräns 
på hur långa de kan vara. Det är roligt 
om vi får en bredd och variation.
Vi vill ha banden i mitten av augusti. 

Anta utmaningen
genom att anmäla er till Hemslöjds-
konsulenterna, senast 22 februari!

Vid anmälan får ni mer information om 
inlämning och andra detaljer av hem-
slöjdskonsulent Hillevi Gunnarsson
• 0706 62 68 02 
• info.hemslojd@vgregion.se

Midvinterfest 2011 på Bohusläns 
museum i Uddevalla har Skogen 
som spännande tema! Utställ-
ningens formgivning och produk-
terna som visas kommer på olika 
sätt att anknyta till detta tema. 

Skogen
Större delen av vårt land täcks av skog 
och en skog är så mycket mer än bara 
träd och växter, stenar och vattendrag. 
Den är hem åt tusentals djur. Den förser 
vår planet med syre och förhindrar 
växthuseffekten och den förser oss med 
mat och material till både kläder, hus 
och bränsle. 

Det gör att slöjden och skogen står 
varandra väldigt nära. Av skogens träd 
gör vi hållbara bruksföremål eller kol 
som tillsammans med malmen i jorden 
kan framställa järn. I jorden finns också 
pigment som kan förädlas till färg, eller 
lera som kan bli keramik. Av skogens 
växter och djurens päls kan vi göra 
tyger och kläder. 

Men också människan och skogen 
har en speciell relation. Många tycker 
om att ströva bland träden och lyssna 
till skogens alla ljud. Den har också gett 
upphov till många sagor och berättel-
ser genom tiderna. Förr ansågs skogen 
allmänt besjälas av mer än det vi män-

niskor tilläts se. Kanske gör den också 
det. Av otäcka varelser som lurar på oss 
i mörkret, vänliga väsen som vakar över 
oss eller bara nyfiket iakttar. 

Årets midvinterfest är för dig som gil-
lar slöjd, sagoväsen eller friluftsliv. Om 
du tycker om alla tre är det här defini-
tivt utställningen för dig!

Vad är Midvinterfest?
Det är en utställning som vill visa håll-
bar slöjd från länet och få besökaren att 
upptäcka kvaliteten och personligheten 
i de slöjdade föremålen. Det som skiljer 
Midvinterfest från andra försäljningsut-
ställningar är att du som handlar får ta 
med dig föremålen direkt, precis som i 
en butik, vilket innebär att utställningen 
förändras under tiden den pågår.

Delta på Midvinterfest
Alla som arbetar med någon form av 
konst- eller kulturhantverk som ryms 
inom kategorin slöjd och som verkar i 
Västra Götaland är välkomna att söka. 
Ur de ansökningar som vi får in väljer 
vi ut ett lagom stort antal utställare som 
kompletterar varandra i material och 
uttryck. Anmäl ditt intresse till någon 
av kontaktpersonerna så får du mer 
detaljerad information och anmälnings-
blankett.

Ett fristående inspirationsseminarium 
på temat anordnas i mars.

Praktisk information
Utställningen invigs 26 november 2011 
och pågår t o m 8 januari 2012.

Det kostar 400 kr att delta och museet 
tar 20 % kommission på det du säljer.

Kontaktpersoner: 
• Susanne Harrysson, 0706 62 68 04   
   susanne.harrysson@vgregion.se. 
• Tobias Havaas, 0706 62 68 05
    tobias.havaas@vgregion.se.

Midvinterfest är ett samarrangemang 
mellan Slöjd i Väst och Bohusläns 
museum.

Midvinterfest i skogen
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Ny basutställning 
på  Rydals museum
2 april öppnar Rydals museum igen 
– med en ny utställning om Marks 
textila historia. Möt röster ur fabrikens 
förflutna, spela spelet om Mark, kom 
riktigt nära de textila fibrerna, lär dig 
textila tekniker, kika närmare på hur 
tekniken utvecklats inom textilindu-
strin, fördjupa dig i facklitteratur, lär 
dig om elkraftens betydelse för fabriken 
och möblera ditt eget arbetarkök till 
ljudkuliss från nutid och svunna dagar! 
Gör en resa in i det textila landskapets 
oändligt böljande väv! 

Museet ligger strax utanför Kinna och 
är inhyst i ett spinneri som byggdes av 
Sven Eriksson 1853. Det var det första i 
Sjuhärad – en toppmodern industri med 
eget elkraftverk. Kraften togs från Vis-
kan som rinner strax bredvid och man 
hade elektriskt ljus i fabriken!



Krona och Krans t o m 29 februari
Borås museum

Handkraft i Trollhättan
• Päivi Auvinen t o m 24 febr
Broderi och måleri
• Christian Ehrlandsson 9 april-5 maj
Pilflätning
• Susanne Sanna Nilsson 28 maj-16 juni
Keramik
Magasinsgatan 1 • 0520 42 92 42
www.handkraft.net

Textil konst ur samlingarna t o m 6 mars
på Textilmuseet i Borås
ett axplock från olika delar av världen, 
från traditionella konstvävnader till 
gränsöverskridande skulpturala verk.

Skarliden 5 år 
• Jubileumsutställning tom 27 februari 
med textil, fotografi och grafik  
 
• Lillevi Hultman 26 mars-10 april
SKARLIDEN galleri tel 0512 128 80
Kungsgatan 24  VARA

Påskutställning 22-25 april
och försäljning på Falkängen, Hällekis
Utställning och försäljning 
dagligen 1 maj-28 augusti 10.00-18.00
www.falkangen.se • 0702 41 43 19

Utställning & Påskförsäljning 
16-17 april 10.00-17.00
Logården, Odensåker
Lotteri – Kaffeservering – Fri entré               
Skaraborgs-Slöjdarna

tställningarU
Personligt stickade smycken

• tom 19 feb Slöjdens Hus i Skövde
• 21 februari-9 mars Museet Falköping
• 10-20 mars Textilmuseet, Borås
• 25-27 mars Stickfest i Väst på Grötö
• v. 14-16 Lödöse Museum 
• 29 april-17 maj Mölnlycke Kulturhus

     Skåp Skap Skapa 
     Gränslösa väggskåp 
        12 februari-12 mars
        Åmåls konsthall

Visning av hantverk
Hantverkshuset Loftet, Östad, Bullaren
torsdagar 14.00-18.00
17 februari – Bollkuddar
24 februari – Lappteknik
3 mars – Bandvävning
10 mars – Spinning av hundull
17 mars – Gaffelvirkning
24 mars – Korgmålning
31 mars – Dominostickning
7 april – Tovning
14 april – Spinning av angoraull
Info:  0525 504 36 • 0525 401 53
Studiefrämjandet och Loftet

Fåglabroderi
27 februari-27 mars
på Repslagarmuseet i Älvängen
Vernissage 27 februari 13.00
Stora broderade naturbilder ur Bertil 
Lindqvists samlingar. Tavlorna är mag-
nifika, både till storlek och utförande. 
1000-tals meter garn och 10 000-tals 
stygn har gått åt till dessa fågelstudier. 
Tis-fred 10.00-15.00 sönd 12.00-15.00
0303 74 99 10 • www.repslagarbanan.se

Vävkompaniet 20 år
26 mars-21 april Vårsalong
30 april-28 maj Vävda smycken 
av Anne-Jeanette Rosberg Kroon
Tis, tor o fre 12.00-18.00, lör 10.00-14.00
033 41 89 99 Västerbrogatan 15 i Borås
Webbutik www.vavkompaniet.se

Vävar till sommarhuset
17 mars-16 april 
i Slöjdens Hus i Skövde 
Näverket Väformgivning

Vårmässa och Hållbara hem 2011 
på Nääs slott 7-8 maj 

Dags för Vårmässa – en nygammal tradition på Nääs. 
Nytt för i år är att hundratalet utställare är jämt fördelat 
på knivmakare, konsthantverkare, slöjdare, material-
försäljare, byggnadsvård och mathantverk. Det blir fullt 
av aktiviteter och något för varje smak och gom.

Samma helg är det invigning av Slöjd och Byggnads-
vård i Västs sommarutställning: Hållbara Hem 2011 
Förra årets utställning, Bod 2010, var en succé och den 
följs nu upp med temat Hållbar utveckling på 15 m2. 
Slöjdare, designers och konsthantverkare kommer att 
transformera inner- och yttermiljön på ytor och bodar. 
Det blir inredning och trädgård som överraskar och in-
spirerar. Utställningen är öppen hela sommaren, besök 
våra hemsidor för mer information! 
www.bvn.se • www.hemslojd.se.

Familjedag 
söndag 5 juni
Då är det Världs-
miljödagen och 
Familjedag på 
Nääs-området. 
Välkommen till 
drakbyggarverk-
stad, drakflygning, 
visning av bodar 
och utställning. 
Bakstugan har 
öppet och fler
roliga aktiviteter 
utlovas!
Mer information i 
nästa Till Handa



Porto 

betalt

Port payé

  BAvsändare:
Till Handa  
Box 374
541 28 SKÖVDE

Har du längtan 
så har vi f rmen.

Till SV kommer varje år tusentals människor som vill lära sig 
nya saker och få nya intryck. Kanske för att väcka ett slumrande 
fritidsintresse. Eller kanske bara för att träffa nya spännande 
människor. Oavsett vad du längtar till, så kan vi i SV hjälpa till 
och göra din dröm möjlig.

sv.se/goteborg sv.se/lerum


