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Jag är journalist och författare, jag driver sedan 
2008 bloggen Kurbits, om samtida och framtida slöjd och hantverk. Jag föreläser sedan 2010 
om olika sätt att förändra världen med händerna och ligger bakom både boken Gerillaslöjd, 
garngraffiti, DIY och den handgjorda revolutionen och begreppet gerillaslöjd.  

*Föredragshållare: mina tio senaste uppdragsgivare – Norrköpings konstmuseum, 
Institutionen för Kulturvård, Göteborg, Östergötlands museum, Linköping, Formas 
vetenskapsråd, Stockholm, Visit Sweden, Stockholm, Livsmedelsverket, Uppsala, Recycle 
Design Återbruk Eskilstuna, Remake Stockholm, Textilmuseet, Borås, HDK Göteborg. 

*Roliga och viktiga projekt i urval:  
Mars 2019: Systermattan till Fantasin till makten, #voicesofyarn invigs på House of Sweden i 
Washington, i ett samarbete med Gerillaslöjdsfestivalen och Svenska Institutet.  
September 2018: Projektet Fantasin till makten lanseras i Gerillaslöjdsfestivalens regi, som 
en medmänsklig motkraft i garn till politiken kring valet.  
Mars 2018: Podden Görbart börjar samarbeta med Nordiska museet och håller i livesamtal 
med inbjudna gäster.   
September 2017: Premiär för Gerillaslöjdsfestivalen goes No Limit, där vi tillsammans med 
gerillaslöjdare över landet klär in en 23 meter lång bro till gatukonstfestivalen i Borås.  
Mars 2016: Premiär för Görbart, en podd om handgjort skapande med inbjudna gäster, 
tillsammans med hemslöjdskonsulent Erika Åberg.  
Augusti 2016: Utsedd till ledamot i Nämnden för hemslöjdsfrågor av Kulturdepartementet.  
September 2015: Premiär för Form och Frukost, livesamtal med gäster på scen om design, 
slöjd och hantverk tillsammans med trendexperten Stefan Nilsson.  
September 2014: Utgivning av boken Gerillaslöjd, garngraffiti, DIY och den handgjorda 
revolutionen, Hemslöjdens förlag.  
September 2011: Redaktör och ansvarig utgivare för inredningstidningen Hemstilat – för dig 
som själv skapar stilen.   
Maj 2011: Börjar som frilans! Startar egna företaget Kurbits Media.   
Februari 2008: Startar bloggen Kurbits - din slöjdkompis i inredningsvärlden och driver den 
fortfarande. Idag med över 1500 inlägg om slöjd, hantverk, DIY och hantverksaktivism.  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*Anställningar i urval:  
Kommunikatör, Stiftelsen Konsthantverkscentrum, januari 2014 - mars 2015.  
Redaktionssekreterare, CAP&Design, augusti 2013 - januari 2014.  
Nyhetsredaktör, Tidningen Hemslöjd, augusti 2005- april 2011.   
Galleriassistent, Galleri Konstruktiv Tendens, oktober 2004 - juli 2005.  
Redaktionsassistent, Tidningen CAP&Design, mars - augusti 2004.  
Redigerare kulturredaktionen, Upsala Nya Tidning, maj - oktober 2003, juni - okt 2002.  
Guide och receptionist Uppsala Konstmuseum, guide och receptionist 2001-2003.   
Galleriassistent och lärling i ramverkstan Svensk Konsthandel, Uppsala, 1999 - 2000.  
Servicepersonal, Louvren, Paris,  augusti - december 1998. 

*Skribentuppdrag i urval:  
*Tidningar: Hemslöjd, Elle Decoration, Konstperspektiv, Tidningen Syre, Tidningen Vi, 
CAP&Design, Hemstilat, UNT, VLT, sajterna sapir.se, Zickermans.se och Konsten.net. 
*Utställningstexter till Formex utställning Japan-Sverige, Kin, augusti 2018.  
*Katalogtext till Textilmuseet Borås, utställningen Shapes of Fashion, juni 2016.  
*Utställningstexter och intervjuer med medverkande till Svenska Institutets utställning 
Fashion and Craft i Moskva, maj 2015. 

*Utbildning   
Journalistexamen (40 poäng) Uppsala Universitet 2000-2001   
Magisterexamen i konstvetenskap, (160 poäng) Uppsala Universitet 1993-1999   
Studier genomförda vid Umeå Universitet, Mittuniversitetet, Uppsala Universitet och 
Sorbonne, Paris IV.   

*Språkkunskaper   
Svenska och engelska i tal och skrift. Förståelse franska.    

*Datorkunskaper  
Erfarenhet av att arbeta i bl a Indesign och Photoshop, i pc- och macmiljö.  Behärskar 
Wordpress, stor vana av webbpublicering och arbete i sociala medier. Vana vid 
nyhetsbrevsprogram (Mailchimp mfl) samt publicering på Mynewsdesk och liknande 
plattformar.     

*Förtroendeuppdrag   
Vice ordförande i Föreningen för Svensk Hemslöjd, medlem i styrelsen sedan 2011. 
Styrelseledamot i Svensk Hemslöjd AB. Ledamot i Nämnden för hemslöjdsfrågor.  
 
*Kuriosa 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gerillasl%C3%B6jd  
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gerillasl%C3%B6jd  
https://www.postnord.com/sv/media/pressmeddelanden/postnord-sverige/2019/slojdkraft-pa arets-
forsta-frimarken/  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