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Slöjdvägarna löper genom ett brokigt landskap, inne i människan 
och utanför. Här på den lilla orten, på avstånd från storstadens konst-
hallar har slöjden funnits sen långt innan pinnstolstillverkarna och 
möbelfabrikerna och finns i högsta grad i dag. Just här och nu leder 
vägen fram till ett rum som är en myllrande mötesplats.

Personliga val har avgjort väg och mål. Vi har besökt hemslöjdskon-
sulenter i 20 län, slöjdare, utställningar, verkstäder, ateljéer, genom 
hela Sverige. Drömmar har uppfyllts och överträffats och blivit till ett 
kraftfält av föremål, material och tekniker som alla är slöjd och som 
på helt unika sätt berättar om slöjd.

Slöjd som i konst, konsthantverk, problemlösning, skolslöjd, hushåll-
ning, meditation, uppror, aktivism, språk, eller ett sätt att umgås, ett 
sätt att leva. Som i att värna den naturliga omgivningen, de material 
man har runt omkring sig. Slöjd som i att bestämma själv, över sitt 
eget liv. 

Slöjden handlar om livet, den kretsar kring människan. Varje stygn, 
varje hyveltag är ett mänskligt avtryck. Den känsliga blyertslinjen får 
leva vidare i det färdiga föremålet. Utgångspunkten är görandet, det 
unika skapande arbetet och här i rummet, att förmedla glädjen i att 
slöjda. Samtidigt visa att om du vill slöjda så finns många vägar att 
ta in på – mer eller mindre traditionellt beprövade. Omsorg, påhit-
tighet, uppfinningsrikedom, närvaro, ansvar, glädje, sorg, lekfullhet, 
humor, allvar, ilska, kan alla bo i slöjden.

Slöjden rör sig tvärs över språkgränser, geografiska, politiska, sociala 
och andra gränser. Urgammal kunskap och generationers erfaren-
heter intill nya experiment och skissande, ibland trevande processer. 
Ibland hisnande balansgångar mellan ursprung och framtid.

Välkommen in i ett rum med både frågor och svar. Ett rum fyllt av 
berättelser, ballader, skrönor, kärleksbrev och höjda röster. 



1. PINE STOOL, PALL

Jennie Adén
www.jennieaden.se

2. RITSNURROR

Materialet till snurrorna är hämtat ur våra skogar och 
trädgårdar. Det går att snurra det mesta: Bok, Äpple, 
Ask, Körsbär, Rönn, Hägg, Brakved ... Snurran är en av 
våra allra äldsta leksaker. Ett litet drama, en balansakt 
som också fått symbolisera det goda livets lätthet... och 
flyktighet. Kanske just därför har den även brukats som 
present vid högtider som bröllop, examina, barnaföds-
lar t.ex. Snurran - även lik ett litet timglas. En formgiven 
leksak, en rolig detalj; ett fascinerande tidsfördriv på 
köks- eller skrivbordet. Skärsvarvning gör putsning näs-
tan överflödig. Ytan blir omedelbart ren och slät med 
denna traditionella hantverksteknik. 

Jörgen Alfredsson
Skärsvarvning. Trä (bok/äpple/hagtorn). Bivax
370 kr/styck
www.snurror.se

3. FAMILJ, SNURROR

Jörgen Alfredsson
Skärsvarvning. Trä (bok/äpple/hagtorn). Bivax
750 SEK
www.snurror.se

4. BRÖLLOP, SNURROR

Jörgen Alfredsson
Skärsvarvning. Trä (bok/äpple/hagtorn). Bivax
820 SEK
www.snurror.se

5. DEKORERAD VAS

Harry Anderson
Vas i keramik med dekorerade kakelplattor
Privat

6. FIBONACCIS TALFÖLJD

Sifferbroderiet är början på fibonacciserien, närmare 
bestämt de 76 första talen. Med sytråd på tunt bom-
ullstyg har jag broderat över siffror jag stämplat just 
så som de blev när jag stämplade dom. En del tydliga 
andra otydliga. Ett pilligt och meditativt arbete. 

Malou Andersson
Broderad med sytråd på bomullstyg
82.000 SEK
instagram: @malouingrid

7. FRUKORG MED 6 LISTER

Förr i tiden var korgarna så kända, inom hela landet, att 
dom kallades för en ”Vomus”. Idag tillverkar och säljer 
Säsholger sina korgar med 60-års erfarehet av hant-
verket. Av ålder har över hela landet Våmhuskorgarna 
varit erkända för sin hållbarhet. Allmogen i Våmhus 
socken, som sedan urminnes tider bedrivit tillverkning 
av spånkorgar såsom sin huvudsakliga näring, besitter 
också en enastående yrkesskicklighet, vilken ställer 
deras fabrikat utom konkurens, icke blott i fråga om 
solitt utförande utan även beträffande utseende. En 
maskingjord korg kan visserligen såsom ny hava ett 
tämligen gott utseende, men den kan icke till närmel-
sevis jämföras med en prima handgjord korg i fråga 
om hållbarhet. Våmhuskorgarna tillverkas helt och 
hållet för hand i bästa matriel av fura som är rätvuxen, 
tätvuxen och helt kvistfri. 

Säs Holger Andersson
Våmhuskorg av furu. 400 x 300 H 280
1155 SEK

8. PACK/PICKNICK KORG

Säs Holger Andersson
Våmhuskorg av furu. 400 x 300 mm. H 250 mm
1386 SEK

9. MATSÄCKSKORG MED BEN

Säs Holger Andersson
Våmhuskorg av furu. 300 x 220 mm. H 300 mm. 
2310 SEK

10. KUNT 40 LITER 
Säs Holger Andersson
Våmhuskorg av furu. Br 350 mm. Dj 220 mm. H 530 mm
3150 SEK (utan remmar)



11. SKINNTRÖJOR

Täpp Lars Arnesson
25.000 kr / styck

12. HALMHATTAR

Tekniken att fläta av olika naturmaterial har funnits och 
finns fortfarande på många ställen i världen. Endast 
de tekniker och material som ger formbara flätor är 
lämpliga till hattsömnad. Halmhattar har använts länge 
i Sverige. Halmhattar är omnämnda i Carl von Linnés 
Västgötaresa. Under 1800-talets andra hälft tillverkades 
stora mängder halmhattar i norra Dalsland. Efter nödå-
ren i slutet på 1860-talet innebar möjligheten att sälja 
halmflätor i bunt och färdiga halmhattar, att många 
familjer fick en liten men viktig inkomst. Även barnen 
kunde då lära sig att fläta från 6 års ålder. Vid sekel-
skiftet 1800-1900 blev stråhatten modern och bars av 
både män och kvinnor men de flesta hattar syddes ofta 
på maskin i särskilda fabriker. Flätorna var troligen till 
viss del maskinflätade och tillverkade av andra strå än 
råghalm. 

Jag syr mina hattar för hand med vaxad lintråd av 
handgjorda halmflätor av svensk råghalm. Till en herr-
hatt med stukad kulle går det åt c:a 9 m fläta om flätan 
är 2,5 cm bred men det krävs 15-20 m om flätan är 1,5 
cm bred. Innan flätningen kan börja måste långhal-
men rensas och de långa halmstråna skäras i bitar vid 
noderna. Resultatet blir strån med olika tjocklek och 
längd. De grövsta, rotstråna är ofta hårda och svåra att 
fläta och ger en mycket bred fläta och en hatt med ett 
mer robust utseende. ”Toppstråna” är alltför smala att 
fläta, men om jag ändå väljer att använda dessa strån 
kan det ta 40-80 timmar att tillverka en hatt. Vanligen 
använder jag ”mellanstråna” men även de varierar 
mycket i tjocklek och måste sorteras. 

De hattar jag syr är unika och finns bara i ett exemplar. 
Endast herrhatten syr jag i samma modell men storle-
ken på kulle och brätte och färgen på hattbandet 
varieras. Halmen glänser som guld när den är nyskör-
dad. De gröna och ibland lila partierna på stråt gulnar 
med tiden. Halmen tål verkligen att åldras. Halmhatten 
mår bäst om den förvaras torrt. Torka den genast om 
den blir våt vid användning! En hatt som innehåller 
färgad halm bör inte förvaras i direkt solljus men kan 
naturligtvis användas ute i solen.

Kerstin Axell
Råghalm av kungsråg
3500 kr / styck
kerstin.axell@gmail.com

13. HALMKRONA

Jag ser mig själv i mitt skapande framförallt som ”pro-
blemlösare”, för när jag väl intresserat mig för någon 
typ av problematik så har jag i mina kanske lyckligaste 
stunder ”förlorat mig” och helt gett mig hän. Men när 
prototypen väl sitter så har jag tappat intresset och är 
inne i en ny vindlande tankestruktur, en ny problem-
lösning. Så någon form av ”massproduktion” ligger 
inte för mig, utan här handlar det om en småskalig 
tillverkning. Jag känner heller inget ansvar gentemot 
halmslöjden i sig, då jag är autodidakt och helt sak-
nar pedagogiska ambitioner. Det är alltså inte själva 
bevarandeaspekten som attraherar utan istället känslan 
av att, i viss mån, behärska det material och den teknik 
som min småskaliga utövning kräver. 

I den osignerade slöjden där jag har min hemvist 
hoppas jag ändå uttrycka en särart som direkt åter-
kopplar till mig som ”tydlig” avsändare. Ibland, när det 
vill sig riktigt, riktigt väl, blir det till och med bra. Men 
innerst inne vet jag så väl att jag kan bättre… så det 
är svårt att blicka bakåt, eller att ens njuta av stunden, 
utan det som attraherar på djupet är känslan av att vara 
herre över min egen skapar- eller arbetssituation.
I mitt slöjdande kan jag tillåta mig själv att bygga upp 
min egen lilla värld utan inblandning av utomstående 
och utan att någon stoppar upp arbetsprocessen, och 
där känslan av ”flow” när man gått så djupt in i sitt ska-
pande att det plötsligt upplevs som meditation övervä-
ger nästan allt.

I min kommunala tjänst som kultursekreterare spelar 
jag för den mesta en andrahandsroll, det ligger liksom i 
sakens natur. Så det är främst inom detta andra verk-
samhetsgebit, bland den kanske smalaste av nischer, 
jag blivit ett namn, och haft mina största framgångar. 
Kombinationen av handens kraft och lönearbetets intel-
lektuella utmaning är dock grogrunden för mina båda 
verksamheter och förhoppningsvis lyckas jag påvisa 
och bevara detta det lilla-lokala även i det stora-glo-
bala. Jag har idag definitivt inte tid att tillåta någon 
annan eller något annat att formulera mitt livs mål och 
mening. 

Per-Åke Backman
1500 SEK
www.perakebackman.se

14. HELGONSKÅPET, ANNA SJÄLV TREDJE

Per-Åke Backman
Privat
www.perakebackman.se



15. MUTATION

Anna Bauer
Handstickad knapp
4000 SEK
www.annabauer.se

16. FÄGRING

Anna Bauer
Handstickad knapp
6000 SEK
www.annabauer.se

17. OCH

Anna Bauer
Handstickad knapp
6000 SEK
www.annabauer.se

18. INGA ESS I ROCKÄRMEN

Anna Bauer
Handstickad knapp
10.000 SEK
www.annabauer.se

19. SITTA VACKERT OCH INTE 
UTMANA ÖDET

Anna Bauer
Handstickad knapp
10.000 SEK
www.annabauer.se

20. PLOCKEKORG, BLÅ

Curt Bengtsson
Fura, flätat av årsringarna från furan
Koboltblått pigment
1470 SEK

21. PLOCKEKORG, INSTICKAD JÄRNVITRIOL

Curt Bengtsson
Fura, flätat av årsringarna från furan
Järnvitriol och växtfärgat garn
1890 SEK

22. SOCKENSTUGA, korg

Curt Bengtsson
1820 SEK

23. BÄLTEBAND, BRICKVÄVT BAND

till Beltestakken från Bø i Telemark, Norge. 
Vävt med 84 st fyrahålsbrickor, ullgarn/kamgarn.

Sonja Berlin
Pris på förfrågan

24. FRÅN ESTLAND TILL PALESTINA, 
BRICKVÄVT BAND

Band inspirerat av mönster från de båda länderna vävt 
i sexhålsbrickor. 64 brickor, Merceriserat bomullsgarn 
12/2.

Sonja Berlin
Pris på förfrågan

25. ERIK, BRICKVÄVT BAND

Optiskt mönster i fyra färger. 
68 fyrahålsbrickor, lingarn 16/2.

Sonja Berlin
Pris på förfrågan

26. DUBBEL, BRICKVÄVT BAND

Smalt enfärgat ylleband. 20 fyrahålsbrickor, varp - 
kamgarn. Inslag - konstsilke. Vävt med dubbelt skäl och 
inslag från två håll

Sonja Berlin
Pris på förfrågan

27. BLÅ BRUDKUDDE

Brudparet under sin brudhimmel är ett motiv som 
Anna Göransdotter bosatt i Skärvången, norra Jämt-
land, utförde på några av de brudörngott hon brode-
rade på 1840-talet. Hennes egensinniga broderier blev 
så småningom grunden till dagens Jämtlandssöm.

Örjan Bertilsson 
Broderad yllekudde med baksida i skinn 
50 x 50 cm
Privat
bertilsson063@hotmail.com



28. RÖD BRUDKUDDE

Örjan Bertilsson 
Broderad yllekudde med baksida i linne
60 x 60 cm
Privat
bertilsson063@hotmail.com

29. BRODERAD YLLEKUDDE

En av den Jämtländska folkkonstens företrädare är 
rokokomålaren Anders Berglin verksam i 1700-talets 
slut. Örjan har fångats av hans uttrycksfulla måleri och 
beskrivit hans konstnärskap i bokform. Den till bredden 
blomsterfyllda kalken är hämtad från ett jämtlandsskåp 
målat av Berglin. Örjan har här gjort sin egen tolkning 
utfört med nål och tråd.
 
Örjan Bertilsson 
Broderad yllekudde
50 x 50 cm
Privat
bertilsson063@hotmail.com

30. ALICE FINE DECAY SCARFS, SJALAR

Hur kan man med inspiration från naturens egna meto-
der skapa mönster genom organiska processer? Den 
frågan ställer sig designer Karin Bjurström i projektet 
ALICE FINE DECAY. Idén föddes ur en fascination för 
naturens egen nedbrytningsfas och traditionella me-
toder för färgning. DECAY-projektet fungerar som en 
konstnärlig förlängning av tankarna kring hållbara pro-
duktionsmetoder som ständigt står i fokus för märket. 
Att arbeta i symbios med organiska material och textil 
blir ett sätt att ifrågasätta produktions processer och 
plaggens värde. Resultatet blir unika plagg och föremål 
fulla av inneboende kraft från naturen. 

Karin Bjurström
1200 kr / styck
www.alicefine.com 

31. NOBELKLÄNNINGEN (foto)

Klänning och accessoarer till Alice Bah Kuhnke, 
Nobelfesten 2014. Modern design inspirerad av 
nordsamisk tradition. En re-design av en av 
Alice Bah Kuhnkes egna klänningar.

Klänning och väska av Sara Björne
Foto: TT Nyhetsbyrån

32. DRÄKT BOHCCUT & ROSOR (foto)

Jag gjorde dräkten till utställningen på Liljevalchs 2012 
som firade Hemslöjdens 100 årsjubileum. Jag blev 
ombedd att göra en dräkt som blandade det samiska 
med någon slags daladräkt, Bohccut och rosor var 
rubriken för rummet där min dräkt var tillsammans med 
en dräkt av Solveig Labba samt diverse renrelaterade 
samiska ting och mycket rosor i olika form från Dalar-
na. Jackan är av renskinn målad med textilfärg och jag 
tänkte att det skulle likna tatueringar, till formen liknar 
den samernas kolt fast kort och öppen framtill, under 
jackan finns en kort väst sydd av ihopsydda sidenband 
som sedan pliserades. Kjolen var mycket enkel gjord av 
bordsfilt med små veck i midjan där var också ett brett 
skärp med sydda sömmar och öljetter där det hängde 
grejer som är bra att ha - snören, kompass, en liten 
mobilväska och en massa dekorativa garnbollar.

Ida Björs
Foto: Alex Pacheco. 

33. KLYKAN

Moa Bogren
Privat
moa.bogren@gmail.com

34. OBRUKBARA BRUKSFÖREMÅL

Mina täljda verk innehåller tankar om bruksföremål och 
engångsföremål som jag kommenterar och kritiserar 
på ett lekfullt sätt genom att använda slöjdens uråldri-
ga metoder för att skapa vardagliga bruksföremål för 
hand. Dessa obrukbara engångsbruksföremål kommer 
kunna existera i flera hundra år. 

Moa Bogren
Tamponger 450 kr/st
Kondomer 350 kr/st
Tandborste 300 SEK
moa.bogren@gmail.com

35. LAGADE SOCKOR (foto)

Anna-Lisa Persson
Foto: Jonas Bohlin



36. FRAGMENT

En tapethistorisk resa, undersökande av hur jag med 
hjälp av måleri kan uppvärdera gamla tapetfragment 
som kommer fram vid renoveringar av gamla hus, lite 
som en arkeologisk utgrävning men med hjälp av pen-
sel. Tapeter från olika tider vittnar inte bara om materi-
al, kultur- och mönsterhistoria utan även om individens 
lust att smycka sin omgivning.

Helena Bratt
Äggoljetempera på MDF
Privat
www.helenabratt.se

39. UFO, SKULPTURALKORG MED SKROT 

Alice Brengdahl
Koppartråd, skrotdetaljer från skrotön,
behandlade med linolja.
23 x 23 x 17 cm
4400 SEK
www.skaparalice.se

40. URKRAFT, SKULPTURALKORG MED ROT

Alice Brengdahl
Svartglödgad järntråd, almrot från Folkträdgården.
15 x 15 x 17 cm
1800 SEK
www.skaparalice.se

41. ROTKORG

Alice Brengdahl
Svartglödgad järntråd, almrot från Folkträdgården.
20 x 20 x 21 cm
3800 SEK
www.skaparalice.se

42. ROTKORG

Alice Brengdahl
Svartglödgad järntråd, almrot från Folkträdgården.
25 x 25 x 23 cm
4800 SEK
www.skaparalice.se

43. ETT ÖGONBLICK I TIDEN, 
KORG MED ALMGRENAR

Alice Brengdahl
Svartglödgad järntråd, mässingstråd, koppartråd, 
almgrenar med blomknopp.
54 x 44 x 54 cm
4600 SEK
www.skaparalice.se

44. PAPPERSTRÖJA KAFFEFILTER

Easy piece prototype. The pattern is developed in 
dialogue with Lene Madsen / Leluma Design to meet 
originator Runa Juhanisdotter’s wishes and needs. 

Mihiro Burman
www.burmanform.se

45. HALMKÄRL VITT, STOR

Vid ett besök på loppis står en låda fylld med flätade 
halmband.
Stora buntar av flätade band.  
Vem kan motstå . . . . .  De blir mina.
Lådan hamnar i min ateljé.

Några år senare blir Stockholm årets kulturhuvudstad 
med många olika aktiviteter inplanerade.
I ett stort energifyllt projekt på Djurgården sprudlar 
idéerna och banden gör sig påminda.

Banden av rishalm som enligt traditionen använts till
juldekorationer lockar till nya uttryck.
De blir till ”kärl” - mina första tredimensionella verk – 
och visas på Rosendals trädgård.
Hopsydda och målade liknar de tunna keramikkärl men 
texturen och vikten säger något annat. Det har blivit 
något av mitt signum att hitta nya uttrycksmöjligheter 
för material där traditionen begränsat.

Ulla Carlsson
Sydd av rishalm, målad med vattenbaserade färger.
H 36 cm. B 32 cm
3200 SEK
ullacarlsson90@gmail.com

46. HALMKÄRL VITT, MINDRE

Ulla Carlsson
Sydd av rishalm, målad med vattenbaserade färger
H 24 cm. B 20 cm
1200 SEK
ullacarlsson90@gmail.com



47. HALMKÄRL VITT, MINST
Ulla Carlsson
Sydd av rishalm, målad med vattenbaserade färger.
H 19 cm. B 17 cm
800 SEK
ullacarlsson90@gmail.com

48. SVARTVITT FAT

Ulla Carlsson
Sydd av rishalm, målad med vattenbaserade färger.
H 2 cm. B 41 cm
3000 SEK
ullacarlsson90@gmail.com

49. SVART FAT

Ulla Carlsson
Sydd av rishalm, målad med vattenbaserade färger.
H 2 cm. B 31 cm
1000 SEK
ullacarlsson90@gmail.com

50. BURK TERRACOTTA

Katia Colt
1100 SEK
www.katiacolt.se

51. BURK MÖRKBLÅ

Katia Colt
900 SEK
www.katiacolt.se

52. BURK GUL

Katia Colt
900 SEK
www.katiacolt.se

53. SÄRK

Detta är en traditionell särk som jag har sytt i bomull. 
Den är mestadels sydd på maskin men jag har sytt vissa 
detaljer för hand. Den är sydd efter mina egna mått.

Carolina Dahlberg
Bomull. Storlek ca XS
1500 SEK
www.idacalina.se

54. LIVSTYCKE

Det här livstycket är helt handsytt och jag har övat 
mycket på stygn som ingår i traditionell handsömnad. 
Också det är sytt efter mina egna mått. Mitt livstycke 
kommer inte från någon speciell härad eller socken 
utan är inspirerat av gamla traditionella mönster. Tyget 
är kläde och fodret är i linne. Hyskorna och hakarna 
som man stänger med har jag gjort själv av metalltråd. 

Carolina Dahlberg
Ylle med linnefoder. Storlek ca XS
3000 SEK
www.idacalina.se

55. KJOLSÄCK

Kjolsäcken är en slags kjolväska som bars till folkdräk-
ten. Jag har inspirerats av äldre livstycken från Leksand. 
För att dekorera den så fick jag öva på yllebroderi. 
Den är sydd i samma kläde som livstycket är sytt i. Den 
är fodrad med två olika linnetyg; färgat med naturlig 
indigo och ett ofärgat. Garnet har färgats här på skolan 
(Sätergläntan) och de små applikationerna kommer 
från spillbitar av tyg vi färgat.

Carolina Dahlberg
Ylle med linnefoder
Privat
www.idacalina.se

56. SEXARMAD LJUSKRONA

Till utställningen Slöjdvägar i Bodafors har jag läm-
nat en ljuskrona. Kronan är inspirerad av traditionella 
ljusstakar från 17-1800 talet. Jag har stramat till formen 
och försökt hitta en lätthet i uttrycket. På senare år har 
jag jobbat mer figurativt. Kråkor, älgar och fladder-
möss. Idén till fladdermössen kommer från de ljushål-
lare som också finns på ljuskronan. Jag vände på dem, 
gav dem ett ansikte och spikade upp dem på väggen. 
Vila och samtidigt en motorisk oro, tonåringar, nattva-
relser. Slump och tillfälligheter spelar en stor roll i det 
kreativa arbetet. I det repetitiva hittar man flowet,
närvaron.

Inge Dahlgren 
Linoljebränt järn
9000 SEK
inge.dahlgren@telia.com



57. FLADDERMÖSS

Inge Dahlgren 
Järnsmide
600 kr/ styck

58. BLÅVED, LASERSKURET

Del i serien It’s Now or Näver som undersöker sätt att 
applicera ett textilt tänkande på björknäver. Med hjälp 
av laserskärning har nävrets kvaliteter manipulerats från 
att vara hårda och stabila till att bli mjuka, stretchiga 
eller taktila - kvaliteter som konventionellt förknippas 
som textila. Arbetet är en kombination av uråldriga 
slöjdkunskaper och ny teknologi där ambitionen är att 
bredda vår uppfattning om vad som kan fungera som 
textila material i framtiden.

Emma Dahlqvist 
10.000 SEK

59. KONT

Klassisk näverkont flätad för hand med näver från 
Jämtland. Axelband och stängning är flätat av renskinn. 

Emma Dahlqvist
7000 SEK

60. TITANBAGGE, smycke

Anna Daniels
Titan och silver. Kedja i silver
2300 SEK
www.annadaniels.se

61. SKALBAGGEN
 
Anna Daniels
Koppar, mässing, silver
25.000 SEK
www.annadaniels.se

62. GRINDSLANTEN, vantar

Liga Lagzdina och Lone Bach Borius 
875 SEK

63. SYDDA FIGURER  

Tobias Duvefjord
Privat
duvefjord.t@gmail.com

64. HUIPIL 1

Vad händer om man blandar skånska och mexikanska 
textiltraditioner? Under en tioårsperiod har jag studerat 
traditionella klädedräkter från olika delar av världen 
liksom olika delar av Sverige. Mina frågeställningar har 
varit varför de ser ut som de gör och hur de skulle kun-
nat bli om förutsättningarna varit annorlunda. 

2016 deltog jag i ett internationellt shiborisymposium 
i Oaxaca, Mexiko. I samband med detta anordnades 
ett antal textilresor till olika delar av delstaten. Jag åkte 
till la Mixteca i västra Oaxaca och blev helt tagen av 
den rika hantverkstraditionen och de starka färgerna. 
Jag upptäckte också likheter i mönsterkompositioner 
på de traditionella plaggen som många av kvinnorna 
i ursprungsbefolkningen bär, med mönster jag sett på 
traditionella textilier från Skåne. Året därpå reste jag 
tillbaka för att följa upp detta spår. Då till Isthmo de 
Tehuantepec i sydöstra Oaxaca, där fantastiska blusar 
broderas av skickliga kvinnor. När jag kom hem satte 
jag själv igång att brodera.

I Landskrona finns Hemslöjdens samlingar. En textil-
samling där broderier, flamsk- och röllakansvävar från 
1700-1800 talet fångat mitt intresse. I projektet Huipil 
har jag blandat mönster från Skåne med tolkningar av 
mexikanska företeelser och traditioner. Resultatet är en 
serie kvadratiska plagg – Huipiles, som på aztekernas 
språk nauthal betyder en kvinnas blus. 

Eva Davidsson
Yllebroderi på ull 
25.000 SEK
www.evadavidsson.se

65. HUIPIL 2

Eva Davidsson
Yllebroderi på ull 
25.000 SEK

66. HUIPIL 3

Eva Davidsson
”Pappersklipp” i syntetmaterial
5000 SEK



67. PLAAVE, VERKTYGSLÅDA

Emanuel Edman
Gråal och en. Linoljefärg 
Privat

68. PALL T50 

Twistin' of Sweden. Formgivning: Mikael Löfström
Ask, vitpigmenterad oljad natur 
3995 SEK
www.twistin.se

69. SITS PAPPERSRYA

Twistin' of Sweden. Formgivning: Elisabeth Johansson
Handvävd helt i papper 
1695 SEK
www.twistin.se

70. GLASHANDDUKEN VITA
En av slumpen ändrad detalj i hålkortsslagningen och 
plötsligt stod vi där med en intressant linnekvalitet.
Den var perfekt, i en kvalitet som påminde om de 
gamla, tunt handvävda hellinnehanddukarna som var 
avsedda att torka just glas med. Linets fuktupptag-
ningsförmåga är outstanding samtidigt som handdu-
ken torkar snabbt efter användning. Linet luddar inte, 
utan glaset blir klart och rent. Ju mer du använder den 
och ju oftare du tvättar den, desto bättre blir den! Hos 
oss hänger den framme hela tiden. Den har en härlig 
lyster och skäms inte för sig. 

Twistin' of Sweden. Formgivning: Anne Elmdahl
395 kr / styck
www.twistin.se

71. REVOLUTION, BRODERI

Jag sysslar med många olika slags skapande. Min väg 
in i handarbetets värld kommer från att jag är poet så 
många av mina projekt har att göra med ord och bud-
skap på olika sätt. Mina korsstygnsbroderier består ofta 
av feministiska budskap, såsom ”a woman’s place is in 
the revolution”. Utöver broderi ägnar jag mig också åt 
bland annat keramik, bokbindning, zineskapande och 
sömnad. I utställningen ingår två av mina sydda små 
filurer som jag sytt av stuvbitar och broderat ansikte på.

Erica Engdahl
Aidaväv, garn
400 SEK

72. GRÖN FILUR

Erica Engdahl
bomullstyg, garn, stoppning
300 SEK

73. BLÅ FILUR

Erica Engdahl
bomullstyg, garn, stoppning
300 SEK

74. DUKAR AV LIN

Linet i dukarna såddes, växte och skördades 1942 på 
en gård som heter Näs och ligger i Båraryds socken, 
Västbo härad. Min mors barndomshem. Efter linskör-
den bereddes linet av mina mostrar Linnea och Martha 
och spanns slutligen och bands ihop till härvor. Under 
de närmast följande åren flyttade mina mostrar ut och 
bildade egna familjer samtidigt som Linnea, som var 
den som skulle sätta upp en väv för lingarnet, fick allt-
mer problem med synen. Lingarnet blev därför liggan-
de hemma hos henne fram till 1990 då jag fick det. 
Jag varpade för en 25 meter lång väv och satte upp i 
vävstolen. Jag vävde varje duk 100 cm lång och lade in 
4 cm med bomullsinslag emellan som blev fåll till du-
karna. Det blev över 20 dukar som jag skänkte främst 
till dem som hade släktanknytning till Näs. Min morbror 
Ernst i New Heaven, Connecticut, USA fick sin duk när 
han firade sin 90-årsdag.

Inga Ericsson
Privat

75. STRUMPOR

Inga Ericsson
Stickade i 75 % ull, 25 % polyamid
Privat



ROTSLÖJD 

Björkroten är smidig och stark, ger täta och tåliga före-
mål utan lukt eller smak och är ett miljövänligt och för-
nybart material. Korgbindning är en av mänsklighetens 
allra äldsta slöjdtekniker. Tillsammans bildar materialet 
och tekniken ett oslagbart par med stor potential i ett 
hållbart samhälle. I Västerbotten finns det en lång tradi-
tion av att tillverka föremål av rötter. Rotbindning är en 
slöjdform som kräver precision och tid. Materialet är en 
utmaning och tekniken långsam. Ett armband tar upp 
till 20 timmar att göra, beroende på storlek. Dessförin-
nan har ett stort arbete lagts på att hitta, gräva upp och 
rensa rötterna. Vi har båda växt upp med slöjd på var 
sitt håll. Nu är vi goda vänner tack vare att vi förra hös-
ten fick arbeta tillsammans i residensprojektet Umeå 
2019: Plats för rotslöjd. Det gav möjlighet att föra över 
kunskap så att rotslöjdstraditionen i Västerbotten också 
fortsättningsvis förvaltas och utvecklas.

Gunnel Eriksson & Katarina Åman
Korgar, burkar, armband m.m bundna av björkrötter
gunnels_rotkorgar@hotmail.com

76. BRUDKRONA

Gunnel Eriksson
Rotslöjd
6000 SEK
gunnels_rotkorgar@hotmail.com

77. KAFFEOST KORG

Gunnel Eriksson
Rotslöjd
2200 SEK
gunnels_rotkorgar@hotmail.com

78. KONFEKTSKÅL

Gunnel Eriksson
Rotslöjd
1900 SEK
gunnels_rotkorgar@hotmail.com

79. BURK MED LOCK

Gunnel Eriksson
Rotslöjd
3500 SEK
gunnels_rotkorgar@hotmail.com

80. RINGGÖMMA

Gunnel Eriksson
Rotslöjd
2500 SEK
gunnels_rotkorgar@hotmail.com

81. KONFEKTSKÅL

Gunnel Eriksson
Rotslöjd
1500 SEK
gunnels_rotkorgar@hotmail.com

82. KORG MED STRÅLMÖNSTER

Gunnel Eriksson
Rotslöjd
2700 SEK
gunnels_rotkorgar@hotmail.com

83. KORG MED DUBBELSTÖDTÅGA

Gunnel Eriksson
Rotslöjd
2500 SEK
gunnels_rotkorgar@hotmail.com

84. BURK MED LOCK BUNDEN I BJÖRKROT

Katarina Åman
Björkrot, rotbindning
H 5 cm, D 8 cm
Privat
katarina.aman1@gmail.com

85. ARMBAND, BUNDET I BJÖRKROT (brett)

Katarina Åman
Björkrot och svart kläde, rotbindning
Privat
katarina.aman1@gmail.com

86. ARMBAND, BUNDET I BJÖRKROT (smalt)

Katarina Åman
Björkrot och blått kläde, rotbindning
700 SEK
katarina.aman1@gmail.com



87. HJÄRTA MED BRODERI

Emma Ewadotter
Broderi / blandteknik
175 SEK

88. HATTBRÄTTE, HATTKULLE, STRÅFLÄTA

Vad är en hatt? I bidraget till Slöjdvägar undersöker 
Firma Fabler begreppet ”hatt” genom halmslöjdens 
teknik och material. Firma Fabler är Anna Fabler, kultur-
vårdare med hantverkarbakgrund. 

Som kulturvårdare reflekterar jag i och kring den hant-
verkliga processen. Reflekterar, registrerar och kom-
municerar. Inspirerar. På så sätt bevaras och utvecklas 
kulturarv. Min verksamhet består idag i huvudsak av 
workshops, fortbildning och skribentuppdrag. Hatten 
dissekeras för Slöjdvägar upp i sina beståndsdelar. 
Formad av händer, vatten och strykjärn. Därför kvarstår 
mycket av stråets autentiska form och egensinnighet. 
Lintråd håller ihop. Lätt blir delarna åter till jord och nya 
strån. Strå korsar strå och flätverket spelar långsamt, 
mot mig, likt en nyfiken ormtunga. Mina fingrar känner 
sjuflätan, men trots att jag gjort den så många gånger 
förfinar jag hela tiden slutresultatet. Materialet kräver 
omedelbar uppmärksamhet, strået lever sitt eget liv. 

Att fläta en hatt tar tid och kräver övning. Bidraget visar 
frusna delar av görandet: flätan, kullen och brättet. 
Halmen; skör och stark på samma gång. Som mycket 
annat. Som du och jag.

Anna Fabler
Privat
www.firmafabler.se

89. SILL OCH POTATIS / JULSKINKA

Motiven ”Sill och potatis” och “Julskinka” kom till i 
2016 efter att en stor mängd flyktingar på kort tid sökt 
asyl i Sverige. Jag ville se det positiva i ett samhälle i 
förändring samt leka med svenska traditioner i former 
som upplevs exotiska. Dessa mönster har skapats i 
samarbete med hantverkare i Esfahan i Iran. Där finns 
en hantverkarkultur i vilken bevarandet av gamla motiv 
varit förhärskande i hundratals år. Sill och Potatis och 
Julskinka är idag en del av Nationalmuseums samling.

Shabnam Faraee
Tillverkare textil Hadi Gorbani
Blocktryckt textil 
135 x 200 cm
Privat

90. TRYCKBLOCK SILL OCH POTATIS & 
HUMLE

Shabnam Faraee
Tryckblock handsnidade i päronträ
Privat

91. BRUDKRONA I BLECKPLÅT

Jag älskar att göra brudkronor i alla material och alltid. 
När jag en dag slötittade på Dalarnas auktionsbyrås 
digitala katalog, så blixtrade där förbi en underbar  
ljuskrona i bleckplåt. Jag har gjort flera bleckplåtskro-
nor genom åren och det behövs inte mycket för att 
trigga igång den där obändiga lusten till materialet och 
möjligheterna. Att göra en ljuskrona är ett stort projekt 
och den tiden hade jag inte, så det fick bli en brudkro-
na istället. 

Tekniken jag använde är gammal och beprövad. Man 
klipper bleckplåten i tunna remsor och vrider sedan 
remsorna för att få in ett extra blänk i metallen. Jag 
gjorde ett slags rutmönster av de blänkande remsorna. 
Jag bestämde mig också för att hoppa över lödningar 
för jag ville sitta vid vårt stora köksbord och jobba. Lite 
bara på kul så där. Sedan dekorerade jag med glitter, 
textil och bollar. Det blev såå roligt så att jag gjorde tre 
kronor. De andra två kronorna kommer under somma-
ren att visas på Hemslöjden i Landskrona i Gamla Sta-
tionshuset 28 juni - 5 sept i min utställning ”Prål, prakt 
och smycken , i en anda av återbruk”.

Karin Ferner
Bleckplåt, glitter, textil, bollar
Privat

92. FLICKORNAS RINGDANS

Jag kallar takmobilen ”Flickornas ringdans”. 
De små hättorna var tänkta av någon att skänkas till 
Leksands kulturhus museiavdelning, men givaren tänk-
te att de borde vara rena när de överlämnades. Sagt 
och gjort de hamnade i för varmt vatten och i tvätt-
maskinen, varpå de tappade allt, färg, form och foder. 
Men rena var de så de överlämnades till Kulturhuset, 
som inte ville ha dem på grund av detta. 
Då sa givaren: då får ni kasta dem. Så en dag när jag 
ställde ut där fick jag frågan om det var något jag på 
något vis kunde använda mig av. Sedan har kassen 
med rödhättor blivit stående hos mig några år. Med 
hjälp av hönsnät och mycket fixande har äntligen några 
av de små hättorna fått nytt liv och börjat dansa i taket.

Karin Ferner
Privat



93. KLÄNNINGAR RÖD PAPPERSKLIPP 
& NYANSER AV GULT (foton)

Karin Ferner
Foto: Karin Ferner
För utställningen Glädje/grannlåt i Rättvik 2019

94. LÖNNFRÖ, halssmycke

Susanne Feukens
Sterlingsilver, 18 kt guld, stenar: peridot
5800 SEK

95. HÖGLANDSTRÖJORNA
Matilda Forsärla
Januari - December 2019. En tröja för varje månad.
Stickade i svenskt syrafärgat ullgarn. Finns som stickbe-
skrivningar i boken Höglandströjorna, i butiken.
Privat

96. KROKAR

Tobias Franzén kommer från Västerås men är bosatt i 
Stockholm. Han arbetar mycket med återvunna mate-
rial. Krokarna på denna utställning är gjorda av hans 
gamla skateboardbrädor. 

Tobias Franzén 
Återvunna skateboards, blandad ytbehandling
240 - 260 SEK
instagram: @dotaugin

97. SUMO DOLL
Haruka Fukao
Privat

98. MURAL DRESSING (foto)
Plagg av Josefine Gennert
Foto: ©Inter IKEA systems BV 2019

99. WHO’S TOOTH? HOUNDSTOOTH! (foto)

Plagg av Josefine Gennert
Fotograf: Simon Armstrong
London fashion week 2018

100. BIET

Skiftningarna i gult och svart syns på långt håll. En var-
ning, ett syfte att skrämma. Vi kännetecknar dom fast vi 
inte känner dom. Kabrygarn inte ta på pälsen. Mjuk och 
tät lik som en humla. Se efter om du kollar riktigt nära. 
Det snälla skalet i hotfullt mönster. 

Med fokus på det taktila i biets päls har jag vävt ett 
materialprov. Trådarna av akrylgarn och plast är knutna 
med traditionell ryateknik och sitter tätt på rad. 
Tillsammans skapar dom en volym, ett möte i textur 
och teknik. Garnets matta mot plastens glans. Enkla 
material möter en uråldrig teknik. Remsorna av 
chiffongtyg i en gul nyans påminner om rinnande 
honung, biets livsuppgift.

Benedikte Gottlieb
Bomullsnät, chiffongtyg, akrylgarn och plastpåsar
2000 SEK
instagram: @benediktegottlieb

101. SNÄLL OCH MJUK

Jag stickade hundra lappar och fäste med små små 
stygn en tygetikett med texten snäll och mjuk på var 
och en. Ingenting märkvärdigt, ingenting storslaget. 
Jag använde garn i färgerna vit, ljusrosa, mellanrosa, 
gul, grön, ljusblå, mellanblå, brun. Jag höll på i några 
månader och tyckte om varenda lapp jag gjorde. 
Jag tilltalas av det lilla materialet, den enkla formen, 
den långa tiden, upprepningen och för varje maska fick 
jag en klar tanke.

Carin Gottlieb
Handstickade tvättlappar till ansiktet
2/pack 140 SEK
www.vinterhallon.se

102. ADASTRA, VIRKAD VÄSKA

är virkad i min egen tolkning av mormorsrutor och 
finns som beskrivning i boken ”Virkad mönstermagi”, 
Hemslöjdens förlag. Virkad i 2-trådigt ullgarn och har 
skinn som detaljer/foder.

Maria Gullberg
Privat
instagram: @maria_gullberg



103. RANDA, VIRKAD PÅSE

är virkad i det som kallas för mormorsränder och finns 
som beskrivning i boken ”Virkad mönstermagi”, Hem-
slöjdens förlag. Virkad i 2-trådigt ullgarn med detaljer/
botten i skinn.

Maria Gullberg
Privat
instagram: @maria_gullberg

104. BOTILDA,  BONAD

Textilformgivare Maria Gullberg gjorde sitt examensar-
bete på Konstfack 1989 i virkning och har sedan dess 
utvecklat en rad tekniker och experimenterat fram nya 
och spännande strukturer och mönster, ofta i ett stramt 
grafiskt formspråk. Hon tilldelades Barbro Wingstrands 
stipendium på 100 000 kr för sitt mångåriga arbete 
med att utforska och förnya virkningen.

Maria har visat hur en handarbetsteknik som saknade 
status hade potential att utvecklas på ett konstnärligt 
och formmässigt intressant sätt. Hon är verksam som 
formgivare och inspiratör, ofta i samarbete med Hems-
löjden och hon anlitas återkommande som lärare. Där-
med har hon ökat virkningens relevans i vår samtid och 
främjat dess fortsatta utveckling. Hennes passion för 
och hennes böcker om virkning har inspirerat många.

Virkning ger ett formfast och distinkt resultat. Den tillå-
ter fritt placerande av mönsterformer. Virkning lämpar 
sig bäst för otåliga och upproriska eftersom det är en 
lätt teknik att lära sig. Och det krävs bara en virknål och 
lite garn. En av fördelarna är att det är lätt att repa upp 
om man gör virkar fel. Men framför allt är det en teknik 
där man med enkla medel – beroende på hur man gör 
nedtagen i föregående varvs maska – kan förändra en 
och samma grundteknik radikalt. Den fasta maskan är 
Maria Gullbergs absoluta favorit bland maskorna, efter-
som den är en bestämd karaktär och en stabilitet.

Maria Gullberg
Privat
instagram: @maria_gullberg

105. LINSGRYTA MED PUMPAFRÖN

Miku Maria Gustavsson
Handbroderad i fritt broderi, ullgarn på bomullstyg,
monterad på skiva klädd med handvävt ylletyg 
23 x 22 cm 
Privat
instagram: @mikumaria

106. STICKA UT ELLER SMÄLTA IN? 

Vävnad i ull med färger från platsen vid Dalslands kanal 
med egendesignat kamouflagemönster, handvävd i 
datavävstol

Miku Maria Gustavsson
Kamouflageväv, vävd i ullgarn i datavävstol 
44 cm x 160 cm
Privat
instagram: @mikumaria

107. VÅGSVALL VID VÄTTERN

Konstljus med sidenlyster handstöpta enligt gamla 
traditioner. Ljuskronan symboliserar Vätterns 
vågor och avlånga form. Den består enbart av 
vekar och ljusmassa och har en stabil konstruktion. 
Den är ett resultat av experimentlusta, noggrannhet 
och tålamod.

Ingvor Gustafson
850 SEK
gia.g@telia.com

108. SKÅL, HUGGEN

Niclas Hallberg
Svartblå, vid, natur. Al, linoljefärg
55 Ø h 19 cm
25.000 SEK

109. TRÅG, HUGGET OCH SKURET

Niclas Hallberg
Svart och grön. Asp, linoljefärg
65 x 49 x 13 cm
18.000 SEK



THE COLLECTIVE COLLECTION

The Collective Collection är en prototypkollektion 
som utvecklats i samverkan mellan ett flertal aktörer i 
Sverige och Kenya. Arbetet bygger vidare på Helena 
Hanssons doktorandarbete som pågick mellan 2012 - 
2019 med bas i Kisumu, Kenya. Doktorandarbetet var 
finansierat via SIDA genom Mistra Urban Futures, en 
internationell forskningsplattform och det praktiska 
arbetet har skett i nära samverkan med Zingira Com-
munity Crafts, en lokal hantverksorganisation baserad i 
Kisumu. 

Under våren 2020 har ett samarbete påbörjats mellan 
Helena Hansson, Catarina Östlund, Johan Åberg/
Dyeforindigo och Zingira Community Crafts (Kenya) 
kring hållbar produktion och konsumtion med stöd 
från Göteborgs Universitets innovationskontor/
Gu Ventures. Syftet är att skapa en gemensam platt-
form där produktutveckling, försäljning samt kun-
skapsbyggande aktiviteter ingår, med målet att främja 
hållbar hantverksutveckling.

Vi hoppas att på sikt kunna knyta till oss ett flertal 
aktörer och därmed skapa arbetstillfällen för slöjdare/
hantverkare såväl Sverige som i Kenya.

Det som visas i utställningen är utsnitt ur en prototyp-
kollektion som ska testas på den svenska marknaden 
i slutet av 2020 och början av 2021. På sikt kommer 
även fysiska och digitala workshops, föreläsningar och 
events som berör ämnet att utvecklas.

Kontakt: helena.hansson@hdk.gu.se

Medverkande aktörer: 
Helena Hansson & Catarina Östund 
Hantverkare kopplade till Zingira Community Crafts
Afroart
Jeanette Schäring
Jenny Fingal & Pernilla Persson/Taste for Waste
JohnOlof Andersson
Johan Åberg/Dyeforindigo

110. REPNYSTAN VATTENHYACINT, NATUR

Handtvinnade rep av vattenhyacint.

Repslagning: Hantverkare kopplade till 
Zingira Community Crafts, Kisumu, Kenya
helena.hansson@hdk.gu.se
Privat

111. REPNYSTAN VATTENHYACINT, INDIGO

Handtvinnade rep av vattenhyacint, helt och delvis 
infärgade med indigo.

Repslagning: Hantverkare kopplade till 
Zingira Community Crafts, Kisumu, Kenya
Färgning: Johan Åberg / Dyeforindigo, Göteborg
helena.hansson@hdk.gu.se
Privat

112. REPNYSTAN VATTENHYACINT, INDIGO

Tre handtvinnade repnystan av vattenhyacint, 
infärgade med indigo.

Repslagning: Hantverkare kopplade till 
Zingira Community Crafts, Kisumu, Kenya
Färgning: Jeanette Schäring, Göteborg
helena.hansson@hdk.gu.se
Privat

113. KORG, VATTENHYACINT NATUR

Vävda korgar gjorda av rep från vattenhyacint. 

Original design: Zingira community crafts, Kisumu, 
Kenya. Re-design Afroart, Stockholm, Sverige
Repslagning och vävning: Hantverkare kopplade till 
Zingira Community Crafts
helena.hansson@hdk.gu.se
250 SEK

114. INDIGOFÄRGADE KORGAR, 
VATTENHYACINT 

Vävda korgar gjorda av rep från vattenhyacint
Till hälften färgade med indigo.

Original design: Zingira community crafts, Kisumu, 
Kenya. Re-design Afroart, Stockholm, Sverige
Repslagning och vävning: Hantverkare kopplade till 
Zingira Community Crafts
Färgning: Johan Åberg / Dyeforindigo, Göteborg
Kontakt: helena.hansson@hdk.gu.se
Small 250 SEK. Medium 325 SEK



115. INDIGOFÄRGAD KORG, BANANFIBER

Rund, flätad korg, tillverkad av bananfiber, 
infärgad med indigo

Design och tillverkning: Hantverkare i Mfangano 
Island, kopplade till Zingira Community Crafts, 
Kisumu, Kenya. Infärgning: Johan Åberg / 
Dyeforindigo, Göteborg
helena.hansson@hdk.gu.se
Privat

116. INDIGOFÄRGAD KORG, TRÄFIBER 
(CANE)

Rund flätad korg tillverkad av träfiber (cane) 
infärgad med indigo.

Design och tillverkning: Hantverkare i Busia, kopplade 
till Zingira Community Crafts, Kisumu, Kenya 
samt Johan Åberg / Dyeforindigo,  Göteborg
helena.hansson@hdk.gu.se
Privat

117. CYKELSLANGSKÄRARMASKIN

Handdriven maskin för att skära cykelslang 
(för tillverkning av t.ex ipad-fodralen i cykelslang)
 
Utvecklad av John Olof Andersson 
i samarbete med Taste for Waste Göteborg samt 
Zingira Community Crafts, Kisumu Kenya
helena.hansson@hdk.gu.se
Privat

118. IPAD-FODRAL AV CYKELSLANG

Vävda ipad-fodral tillverkade av skuren cykelslang

Design: Taste for Waste Göteborg, Sverige
Hantverk: Zingira Community Crafts, Kisumu Kenya
helena.hansson@hdk.gu.se
650 kr / styck

119. LÅNGÖRON MAXI

I dessa träfigurer frångick jag det jag vanligtvis gör, dvs 
att skulptera (hugga/skära/tälja) fram människogestal-
ter. Jag förenklade formerna och tog fram det lekfulla. 
Från att skissa fram en mycket enkel form, fortsatte jag 
utveckla formerna till figurer som promenerar, spring-
er, dansar. Det är som vanligt svårt att hejda sig! Jag 
skissar, sågar ut i bandsåg, grovskär i hyvelbänk med 
bildhuggarjärn och finskär/täljer med kniv. Träslaget är 
lind och figurerna är obehandlade. 

Eva Hedberg
H 11-28 cm
Obehandlat lindträ
700 kr/styck
www.evah.se

120. POTATIS/TRÄDGÅRDSKORG 

För drygt 20 år sedan bestämde sig Carina Hedin för 
att bli korgmakare. Hon utbildade sig i Gränna och 
flätar nu korgar i en egen verkstad och arbetar för att 
hålla ett av världens äldsta hantverk vid liv. Hon strävar 
efter att göra slitstarka och funktionella men samtidigt 
vackra korgar i naturmaterial.

Carina Hedin
75 liter 1025 SEK
50 liter 895 SEK
30 liter 625 SEK
www.linneforskorgar.se

121. FÅGEL PÅ VIFT

Jag hämtar inspiration från äldre släktporträtt och sätter 
dom i en ny kontext. Resultatet blir ofta komiskt och lite 
absurt. Jag jobbar mestadels i datorn. Tecknar ansikten 
och kroppar, letar pappersmönster och skannar in allt 
i Photoshop. Där jag gör collagebilder som jag sedan 
låter trycka som kort. Utöver kort formger jag handdu-
kar, brickor och illustrerar böcker. Jag har två stilar, dels  
den som jag beskrivit här ovan och en mer naturalistisk.

Anna Helldorf 
Colorerad teckning
2100 SEK
www.helldorff.se



122. SUPSKÅP

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag ägnat åt konst-
hantverk i trä. Min inspiration har kommit från den 
gamla bruksslöjden och min bestämda övertygelse om 
att äkta hantverkskunnande har sitt suveräna värde.
De senaste 20 åren har jag arbetat med något jag 
kallar ”sensuell mekanik”, en slags vidareutveckling av 
det textila redskapet knäpphärveln. Kugghjul, häv-
stänger, vevar osv. Alla mina saker rör på sig. Christofer 
Polhem och Gubben Pettson är just nu mina idoler.

Per Helldorff
Träskåp. Linolja/äggoljetempera
Privat
www.helldorff.se

123. POTATISAR

Per Helldorff 
Trä, lasyr
600 kr/styck
www.helldorff.se

124. SLAPPT MOTSTÅND, ELLER, ATT VARA 
SLAPP ÄR ATT GÖRA MOTSTÅND

Kladdig
Klåfingrig
Knör in garnet
Knypplar raggarsträngen

Jag försöker förhålla mig slappt
Något vidrigt med att bandskedar från 1800-talet går 
för storbelopp
För att hängas på väggen
Mina vävar ska hängas på väggen
Jag är vidrig

Förslappad hammare
Slappt motstånd, eller, att vara slapp är att göra mot-
stånd

Gustaf Helsing
Väv, lackad furu
ca 90 x 150 cm
25.000 SEK

125. NÅLDYNA

Karin Holmberg
525 SEK

126. ALLA KAN INTE VARA EN UNG 
ENTREPRENÖR

Mina bonader är screentryckta på gamla kökshand-
dukar. Jag använder mig ofta av äldre textilier i mina 
arbeten. Kvalitén är oftast mycket bra, inte sällan är 
lingarnet handspunnet och handdukarna handvävda. 
Någon har lagt ner omsorg på att brodera monogram. 
Budskapen jag trycker är dock samtida och kommente-
rar ofta kraven på oss att alltid prestera i alla skeden av 
livet. 

Lena Håkanson
Screentryck på äldre linne- eller halvlinnehanddukar 
ca 50 x 60 cm 
400 kr/styck
www.nonstopdesign.se

127. ALLA KAN INTE VARA ÖVER MEDEL

Lena Håkanson
Screentryck på äldre linne- eller halvlinnehanddukar 
ca 50 x 60 cm 
400 kr/styck
www.nonstopdesign.se

128. NU GÅR JAG HEM OCH PYSSLAR 
ISTÄLLET

Lena Håkanson 
Screentryck på äldre linne- eller halvlinnehanddukar 
ca 50 x 60 cm 
400 kr/styck
www.nonstopdesign.se

129. G-STRÄNG OCH AMMUNITION

Jag söker i skogen. Jag utforskar loppmarknaderna.
Jag spionerar på stranden och gräver i sanden.
Jag hittar berättelser. Kottar och lingonblad möter 
ostronskal från Bohuslän.
En pappersremsa riven ur en bok, fäst vid en kvist som 
påträffats på en ö strax utanför Luleå.
Det är där jag är född och uppvuxen- i norra Sverige. 
Men nu lever jag och arbetar i Stockholm sedan många 
år tillbaka.

Maria Högberg
Assemblage
6500 SEK



130. VI ÄR HÄR NU

Maria Högberg
Assemblage
6500 SEK

131. SÄLLSKAPSGRIS

Maria Högberg
Assemblage
4300 SEK

132. NÅGOT SOM GNAGER

Maria Högberg
Assemblage
4300 SEK

133. BJÖRNTJÄNST
Maria Högberg
Assemblage
4300 SEK

134. MÄRKESVÄSKA

Maria Högberg
Assemblage
4300 SEK

135. LASSIE PÅ NYA ÄVENTYR (DUO)

Maria Högberg
Assemblage
2500 SEK

136. POSÖR NR 3

Maria Högberg
Assemblage
1700 SEK

137. ÅSKÅDARE 3

Maria Högberg
Assemblage
1700 SEK

138. LIVVAKT 1

Maria Högberg
Assemblage
1700 SEK

139. LIVVAKT 2

Maria Högberg
Assemblage
1700 SEK

140. SALLADSBESTICK & LITEN SLEV

Mattias Höög
Salladsbestick 1395 SEK
Slev 725 SEK

141. ANGELS AND GHOSTS I HAVE KNOWN

Min arbetsprocess handlar om ackumulation, att bygga 
upp en bank av material och beståndsdelar. Jag följer 
intuitiva smulspår, där jag hittar parametrar som talar 
med varandra. Sammanfogningar, fragment och rester 
är en genomgående ådra i det jag jobbar med.  
 
Tanken av att delar av vår historia är skriven utifrån fynd 
som är brottstycken av ett narrativ tilltalar mig, och hur 
just nya fragment och sammanfogningar av dessa fynd 
kan skriva om eller skapa ny historia.

Hannes Iversen
Täljd i lind. Buntband
15.000 SEK
Instagram: @hannes.iversen

142. MARGOT (foto)

Lockar blir till fluff
Fluff masseras till kompakta stycken
4 blir under saxen 560
Bit för bit pusslas ihop
Under händer metodiskt till helhet igen
Stygn för stygn binder samman
Från kompakt till delikat
Tillsammans, värmande, sval, pryder kropp
Sheep And Chic

av Jennie Jacobsson
Fotograf: Joel Nilsson
Jacka. Spetssöm & tovning. Ull, bomull.



143. EN STUDIE I SVART (foto)

Dräkt av Elin Ivre
Fotograf: VANDAL - Hanna Richter och 
Eveline Johnsson

144. RUNDSLÖJD 4

En negativ spik orsakar en kraftig urladdning men kort 
därefter har elektroniken gjort reset mha en watchdog 
och en konstantströms-uppladdning påbörjats.

Ulf Jansson
Skål, skärsvarvad av björk. Konstnärsfärg
7500 SEK

145. RUNDSLÖJD 5

En negativ Dirac-spik skapar en tillfällig störning i den 
rådande harmonin. Efter en kort översväng kommer 
ordningen åter. 

Ulf Jansson
Skål, skärsvarvad av björk. Konstnärsfärg
7200 SEK

146. FÅGELPARADEN, YLLEBRODERI

Fågelparaden är broderad i yllebroderi där gamla 
och nya motiv möts i en salig blandning. Inspirationen 
kommer från de skånska allmogetextilierna där yllebro-
derier med sina klara färger, blommor och djur visade 
på prakt i de rika bondgårdarna. I mitten går fåglarna 
sina funny walks i livets ekorrhjul. Runtom finns blom-
mor, blad och hjortar och hörnen pryds av blommor 
med bottensöm, en teknik som används för att täcka 
stora ytor. 

Elin Jantze
Yllebroderi på kudde
25.000 SEK

147. LEJONBORGEN, YLLEBRODERI

Lejonborgen är ett yllebroderi där gamla tekniker och 
motiv gett inspiration till ett helt nytt broderi. Centrum-
motivet har jag kopierat från en flamskåkdyna som he-
ter just Lejonborgen, den är från 1783 och jag hittade 
den i en bok om flamskvävning. Eftersom borgen eller 
snarare palatset känns så orientaliskt så ville jag få med 
lite av den känslan i resten av broderiet också. 

Valet föll då på de 8-uddiga stjärnorna och tulpaner 
fick också vara med. Mycket inspiration hittade jag i 

boken Yllebroderier, genom att titta på gamla dynor 
med skånskt yllebroderi och lite modern tygtryck har 
också smugit sig in. 

Elin Jantze
Yllebroderi på kudde
Privat

148. LO-FI WASHER, TVÄTTMASKIN

Qian Jiang
with the production support from Varalövs tunnfabrik 
and School of Industrial Design, Lund University
48 x 48 x 110 cm
Privat
www.studiodejawu.com

149. SVARVADE SKÅLAR

Leo Johannsson
Röd 1900 SEK
Liten natur 1200 SEK
Brun 2000 SEK
Mellan brun 5000 SEK
Stor ljus 7000 SEK
Stor mörkbrun 7000 SEK

150. FYRKANTIG FYRKANT, SMYCKEN

Anna-Carin Johansson
Armband Stor, 925 sterling silver 2200 SEK
Armband Mindre 925 sterling silver 750 SEK
Armband Fyrkant 925 sterling silver 600 SEK
Ring Stor 925 sterling silver 750 SEK
Ring Mindre 925 sterling silver 650 SEK

151. SMÄLT, SMYCKESSERIE

Anna-Carin Johansson
Halsband 925 sterling silver 750 SEK
Ring 925 sterling silver 700 SEK

152. FÖNSTERDEKORATION

Elisabeth Johansson
www.elisabethjohansson.se



153. HALSDUK BUBBEL

Elisabeth Johansson
www.elisabethjohansson.se

154. FILT BUBBEL

Jag lever i en lantlig jordnära miljö, nära naturens väx-
lingar och inspireras av det som finns i min närhet. 
Exempelvis - När jag sitter på traktorn och plöjer och 
vänder upp jorden, bildas det ojämna lite bubbliga 
jordsjok i vackra rader -  det har inspirerat mig att 
experimentera med tekniker och material -resultatet är 
bubbeltyget. Kort kan man nog säga att jag är fascine-
rad av trådar och dess möjligheter. 

Elisabeth Johansson
www.elisabethjohansson.se

155. PARENTESER, SKÅLAR

( ) parenteserna är min märkningen av skålarna. en 
upphöjd och en nedsänkt som bildar initialen g i mitt 
förnamn stiliserad form. Parenteserna står även för att 
denna produkt är en parantes i historien. Produkten är 
tillverkad av naturliga ämnen, trä och ren linolja. Fullt 
komposterbar. Gamla traditionella och även av naturen 
ekologiska material. 

Gustaf Järver
Stora 1200 kr/styck, 1 mindre 800 SEK

156. DOPDOCKOR

Emma Jönsson har skapat en serie dopdockor för 
Sörmlands museum, med inspiration från en dopmössa 
i museets samlingar. Enligt gammal sed lades barnet 
som skulle döpas i en doppåse, som dekorerats med 
symboler för att hålla onda krafter borta. På huvudet 
satt en dophätta klädd i siden och smyckad med paljet-
ter och pärlor. Alla dopdockor är unika – handgjorda av 
tyger, band och knappar. Vissa detaljer kan vara brode-
rade, virkade eller stickade. De är tänkta att hänga på 
en vägg och är försedda med en hängögla. 

Emma Jönsson
Textil, lera
30-35 cm
1990 SEK

157. SMALL CARVER 01

Jag älskar verkligen hur det känns när jag yxar. Att vara 
avslappnad och hitta sin egen rytm. Yxan blir som en 
förlängning av dig själv. Ibland ta i för att hugga av 
stort och ibland skära nästan genomskinliga spån. Att 
försvinna i var man ska tälja härnäst, och långsamt låta 
träet komma närmare sin form. Att höra ljudet av ett 
vasst verktyg i färskt trä. 

Julia Kalthoff
Kolstål, ask/gran/björk. Olja, vax
550 g, 32 cm
1990 SEK
www.kalthoffaxes.se

158. DOCKOR

Anita Karlsson och Anna Daniels
100% merinoull, stoppade med polyestervadd
250 kr/st

159. DRAKE

Anita Karlsson och Anna Daniels
100% merinoull, stoppad med polyestervadd
Liten 350 SEK. Stor 490 SEK

160. HALMDEKORATION
Anita Karlsson
400 SEK

161. PÅ ROSA KUDDEN

AnneLie Karlsson
Täljd i lind
5000 SEK
www.norea.nu

162. VÄNNER

AnneLie Karlsson
Täljd i lind
5300 SEK
www.norea.nu



163. PÅ FRI FOT

Man kanske inte måste älska skogen för att bli trähant-
verkare, men för mig följer det samma röda tråd. 
En vilja att leva utan att skada miljön. Nära skogen. 
Att jobba med slöjd och hantverk är i mycket mitt 
förhållningssätt till livet. Bygga, forma, spåna på finur-
liga funktioner är det roligaste som finns. Eller att bara 
sitta och tälja en figur, i fåtöljen vid den vedeldade ka-
minen.  Jag är slöjdaren som blev möbelsnickare. Och 
möbelsnickaren som blev figurtäljare i sorgen över en 
förlorad skog. När alla riktpunkter försvann i och med 
att träden höggs ner, och allt som återstod var vilsen-
het, så försökte jag göra nya stigmarkeringar. 

Men i skuggan av de fallna träden började min hyvel-
bänk överbefolkas av ett gäng bångstyriga gynnare. 
Som även kom med hopp och förtröstan. Och på den 
vägen är det. Ständigt nya rackarfigurer att tälja fram 
med kniven. 

AnneLie Karlsson
Täljd i lind
6200 SEK
www.norea.nu

164. VÄSKA nr 516

Jenny Karlsson
Linnetyg, blågrå med blomtryck. Foder: Bomull
H: 22 cm, B 29 - 41 cm
1225 SEK

165. VÄSKA nr 519

Jenny Karlsson
Rosa/orange tweed (ull) från Skye Weavers, Isle of Skye, 
Skottland. Handbroderad text på band: ”To know is 
nothing at all; to imagine is everything” - Antole France
1425 SEK

166. SPETSTÄCKET

Alla dessa själlösa saker som kommer in i våra liv lika 
anonymt som de försvinner. De tillverkas någonstans 
långt, långt där borta för att sedan konsumeras, förbru-
kas och slängas här. Utbytbara och med kort livstid så 
hamnar de förr eller senare på soptippar och skrotupp-
lag. Jag ville göra ett täcke som i tanke och genom-
förande skulle vara ett statement och en motsats. 
Människorna, tiden och omsorgen skulle vara med och 
handens verk skulle vara synligt. Det skulle bli ett täcke 
gjort av spetsar och jag ville att vi skulle vara många 

som var delaktiga.  Min mor samlade på spetsar och 
lämnade efter sig flera lådor. Min farmor kunde både 
brodera och knyppla och mormor som också brode-
rade, lät mig ärva sin mors spetsprydda mamelucker. 
Själv hade jag också samlat på mig spetsar som bara 
låg och väntade på att få användas. Släkt och vänner bi-
drog metervis eller med en liten remsa, det kunde vara 
en svärmors lakansspets eller en bit av dotterns spets-
försedda tights. Det kunde vara skickligt knypplat eller 
några centimeter just inhandlade på Åhléns. 

De flesta spetsarna kom från gamla lakan, örngott och 
dukar som använts, tvättats, strukits och manglats av 
någon för länge sen. Och många gånger när jag suttit 
och arbetat med det här så har jag undrat vem som 
broderat, knypplat och virkat så fint. 

Ibland har jag tyckt mig kunna ana mänskliga karak-
tärsdrag bakom hantverkets utförande. Min farmor till 
exempel var en skör och mycket noggrann kvinna med 
ett stort behov av att skapa ordning. När hon sydde 
sina lakan så användes den spindelvävstunnaste tråden 
och de minsta myrstygn man kan tänka sig. Hennes 
arbeten var alltid ett under av perfektion. Min mormor 
däremot sydde sitt monogram på hemmets lakan med 
pärlgarn som är ett flertrådigt, tvinnat och ganska grovt 
garn. Hon var en handfast människa som tyckte om 
färger och blommiga tyger. Hon kunde sprida en lätt 
röra omkring sig och när hon gjorde något skulle det 
bli klart och det fort.

Jag fick också en påse spetsar som kom från min 
svågers familj. Där fanns flera meter av en virkad spets 
som var 2 cm bred och som hade den rakaste stadkant 
jag någonsin sett. Den såg nästan maskingjord ut och 
på något sätt gav den uttryck för en närmast militäriskt 
disciplin. Jag såg framför mig en rakryggad kvinna som 
bestämt steg upp klockan 6 varje morgon och virkade 
sina 3 cm spets, vardag som helg. Det visade sig att 
spetsarna kom från tre systrar några generationer tillba-
ka i tiden. De var döttrar till kyrkoherden i Alseda i Små-
land och man anar att en sådan uppväxt förpliktigar. 
Syster Alma gifte in sig i en känd finansfamilj och syster 
Ida gifte sig aldrig. Syster Elsa blev sjuksköterska för 
Skeppsgossekåren i Marstrand och jag vill gärna tro att 
det var hon som steg upp varje morgon och virkade.  

Vi är nu många som blivit insydda i Spetstäcket, och 
ger man sig tid så kan man känna och se närvaron av 
alla som varit delaktiga. När det här täcket tjänat ut sin 
tid så hoppas jag att det inte slängs på en soptipp, utan 
att det begravs under högtidliga former.

Lisa Karlsson
Bomull, spetsar
225 x 310 cm
Privat



167. CORONALLER

Lisen Karlsson-Nilsson kallar sitt skapande för LISENS 
FORMERI. Hon skapar i ull och metall, hon tovar och 
broderar. Det blir skulpturer och tredimensionella bil-
der. Resultatet blir ofta lite naivt och kan locka till ett 
leende. Här ställer hon ut 4 st. Coronaller. Det är koral-
ler tillblivna i Coronaisolering. Hon har även tovat huvu-
det till Den dansande bläckfisken Kasper. Ett samarbe-
te med smeden Johan Rydberg. 

Lisen Karlsson-Nilsson
Nåltovad ull. h ca 20cm Ø ca 18 cm
620 kr /styck
www.lisensformeri.se

168. POJKE MED FÅGEL 1

De två skulpturerna är gjorda av stengodslera. 
Jag har ringlat upp dem, dvs rullat lersträngar som jag 
lagt från botten och uppåt och fogat ihop efterhand. 
Samtidigt har jag format figurerna som jag tänkt dem. 

Dessutom har jag gjort mellanväggar från botten upp 
till halsen för att hindra huvudena att trycka ner och de-
formera skulpturerna i bränningen. Temperaturen går 
upp till ca 1250 grader och då är leran inte helt stabil 
utan kan lätt sjunka ihop. 

Tekniken att göra en skulptur lär man sig efterhand 
men utmaningen och det som gör jobbet så roligt och 
spännande är att få till ett uttryck. Varje skulptur blir 
som en egen person. För det mesta planerar jag inte 
så mycket i förväg, utan figurerna växer fram lite av sig 
själv. Små förändringar och justeringar kan göra stor 
skillnad och det gäller att vara uppmärksam på när det 
händer saker. Det känns magiskt när en personlighet 
visar sig. 

Medan leran ännu har kvar lite av sin fuktighet finns ett 
alldeles speciellt liv i den. Ytan är nästan som hud. Sen 
torkar den och då förändras uttrycket. 
Första bränningen gör leran alldeles vit och hård. 
Nu tar jag på olika oxider för att få fram effekter och 
ibland även glasyr. Sen följer sista bränningen i 1250 
grader. Då krymper hela skulpturen ungefär 10%. Den 
blir mer beigefärgad och oxiderna bränns in. 

Sista momentet är att färga skulpturerna lite försiktigt 
med vinyl eller akryl. 

Marianne Karlsson
Stengods. Oxid och vinyl
10.000 SEK
www.lergrejeri.se

169. POJKE MED FÅGEL 2

Marianne Karlsson
Stengods. Oxid och vinyl
10.000 SEK
www.lergrejeri.se

170. LITEN VÄGGHYLLA

Niklas Karlsson
5800 SEK

171. KITCHEN SET

Niklas Karlsson
1650 SEK

172. SILVERARMBAND, RING & ÖRHÄNGEN

Maarit formger, designar och tillverkar sina smycken 
själv. Stor del i skapandet innebär att rita, göra mallar 
och se till att smyckena blir vackra och sköna att använ-
da. Allt arbete inom tillverkningen, från silverplåt/tråd 
till färdiga smycken, står hon för själv. Alla smycken, 
kedjor och delar är av Sterling Silver (925/1000) och de 
infattade ädelstenarna/naturstenarna är valda med om-
sorg för att passa till varje smycke. Sina idéer får hon 
från sin omgivning såsom trädgården, arkitektur från 
förr, historiska industrier, verktyg mm. Maarit Kjell gick 
sin första kurs i silversmide 2010 på Studieförbundet 
Vuxenskolan i Nässjö. Kursledare var Inger Stenberg. 
Hon har därefter gått en kurs på Art School i Göteborg 
och en sommarkurs på Leksands Folkhögskola. Utöver 
det är hon autodidakt.

Maarit Kjell
Sterlingsilver
Armband 1300 SEK
Örhängen 1100 SEK
Ring 900 SEK
www.maaritsmycken.se

173. FJÄRIL & HIBISKUS I SILVER

Maarit Kjell
Halsband/Brosch Fjäril 1150 SEK
Hibiskus 900 SEK
www.maaritsmycken.se



174. SCHWUNG, SILVERSMYCKE

900 SEK
www.maaritsmycken.se

175. SMÅLANDSBRÄDAN

Sune Kling
Liten 110 SEK. Mellan 180 SEK. Stor 250 SEK

176. A PLASTIC BAG

Veneda Kolbjørn Seehusen och 
Johanna Inger Kristensen
Röd / vit väska av värmebehandlade plastnät
1700 kr/styck

177. PORTIONSSKÅL

Alexander Krohn
240 kr/styck

178. HORNSLINGAT FAT

Alexander Krohn
1100 SEK 

179. DEKORERADE FAT

Alexander Krohn
1600 kr/styck

180. KERAMIK, GRÖN MALAKIT

Emma Larsson är bosatt och verksam i Eksjö. I sin ateljé 
och butik, som är placerad i Eksjös gamla stadskärna, 
visar hon upp delar av sitt måleri samt teckningar och 
illustrationer. Den handgjorda keramiken ackompan-
jerar bilderna i ett gemensamt färg och formspråk. 
Kärleken till naturen avspeglar sig i bildernas landskap 
där vattenblänk, berg och skogar bildar kulisser. 

I dessa scener kan man också upptäcka små berättel-
ser. Något har utspelat sig och kvar finns spår av stigar, 
bleknade frökapslar och fåglar som lyfter. De jordiga 
tonerna samsas med grönt och turkost, matta partier 
lyfter fram stråk av guld och skimmer. 

Keramiken är tillverkad i stengodslera och porslin, of-
tast glaserad i flödiga gröna färger men också stillsamt 
vita toner. 

Emma Larsson
Tallrikar grön malakit 420 kr/styck
Assietter grön malakit 250 kr/styck
Djup tallrik grön malakit 420 SEK
www.emmalarsson.se

181. KERAMIK I VITT

Emma Larsson
Koppar vit drejad cylinder 180 kr/styck
Stort vitt fat med prickad kant 620 SEK
Djup tallrik vit 420 SEK
Assietter vita med mönster 180 kr/styck
www.emmalarsson.se

182. VIRKADE VANTAR

Virkade i irländskt tweedgarn. Broderat citat: 
Hav medlidande, ty var själ har sin strid. Har hittat på 
mönstret själv och virkat många par. Jag ger bort dem, 
roligare än att sälja. Att vara varm om händerna är 
viktigt och vantarna sitter bra på handen. 
Ordspråket läste Po Tidholm på en bonad på ett 
pensionat i Norrland. Fint tycker jag. 

Birgitta Larsson
Privat

183. FALLVRETEN 

Jenny Hillevi Larsson
Broderi på handfärgat sidentyg, 80 x 75 cm
9100 SEK
www.jennyhillevilarsson.com

184. X MARKS THE SPOT

Jenny Hillevi Larsson
Broderi på handfärgat sidentyg, 50 x 55 cm
7700 SEK
www.jennyhillevilarsson.com



Och glömska ska ta det

Min inspiration springer ofta ur melankoli. I musik, 
skogen hemma i Dalarna, människor och våra tillstånd. 
Textil teckning, gärna i raster, har sedan länge varit mitt 
val av uttryck. Att arbetet tar tid gör så den emotionella 
processen får det utrymme som behövs.

Den del jag visar i utställningen började med ett par 
handfärgade sidentyger som min kollega Ulrika Mars 
gav mig. De talade redan ett eget språk som jag 
försökt tolka subjektivt genom att visa glimtar av mitt 
barndomshem. ” X marks the spot” är en karta över 
Knallasbenning, min hemby. Eller det är snarare ett 
barns minne av en karta. Vägarna vi gick efter, stigar-
na, bäcken och skogsområdena vi lekte i. ”Fallvreten” 
ligger en liten bit in i den skog som möter upp precis 
kring husknuten. Det är slutet av en väg som möter en 
åker där det alltid är vackert och fridfullt året om. 

En dikt satte tonen i arbetet och en fras ur den blev 
namnet på utställningen som bygger på minnesbilder 
av det som ännu finns kvar. Men rädslan att en dag 
förlora det blir bara mer och mer påtaglig. 
Att det inte ska vara mig tillgängligt längre. 
Och glömska ska ta det.

Thomas Tidholms dikt  
Att lägga en sak i mossan 

Ibland när man går i en skog.
Ibland när man går i en skog böjer man sig ned.
Mot marken och lägger en sak där. Man lägger den där
på ett vackert ställe i mossan. Det är som en övning,
att man övar sig att lämna saker i skogar
och låta någon annan ta hand om dom.
Det är inte skräp man lämnar. Man lämnar
en del av sig själv.
Det hade ni redan förstått. En vante
är en del av en själv, men också docka eller
smörgås. Andra saker kan också vara delar.
Någonting som man har ägt en gång
ligger på marken i skogen när man går,
någonting man hade behövt som man inte kan
vara utan, en del av liv
eller en stor del.
Och mossa ska växa på det, och glömska ska ta det.
Och skog ska växa och maskiner ska komma.
Och skog ska falla, och mossa ska slitas i stycken
och landet ska få exportinkomster och
ingenting ska bli kvar. Om hundra år
ska ny skog växa och allt ska vara
borta och glömt.

185. JUBILEUMSTOL, 2007

Lars Göran Larsson
Järnsmide
Instagram: Smide Lars-Göran Larsson
Privat

186. STOR BJÖRNMOSSEKRONA

Anna-Lena Liljegren
2500 SEK

187. BJÖRKRISMATTA

Anna-Lena Liljegren
450 kr/styck

188. BJÖRNMOSSEBORSTAR

Anna-Lena Liljegren
125 kr /styck

189. LITEN BRUDKRONA I BLOMMANDE 
BJÖRNMOSSA

Anna-Lena Liljegren
600 SEK

190. STANDARD GRAPHS, SMYCKE

I meningen med mina smycken ligger utforskandet av 
alla de regler vi omges av i vår vardag. Jag är intres-
serad av olika typer av regler och koder som finns i 
samhället. Hur vi har nytta av påhittade system och hur 
en standard ibland går för långt och vi glömmer det 
som finns utanför våra påhittade system. Det är alltid 
så att bokstäverna, siffrorna och symboler smyger fram 
genom materialet. De ligger som en hinna under arbe-
tet. Sipprar igenom. Ibland tränger de fram helt. Ibland 
lämnar de bara spår, men de finns alltid där. 

Kajsa Lindberg
15 x 40 cm
Trä, nylontråd, infärgade tumstockar
10.000 SEK
www.kajsalindberg.se



191. STANDARD GRAPHS, SMYCKE

Kajsa Lindberg
15 x 45 cm
Trä, nylontråd, infärgade tumstockar
14.000 SEK
www.kajsalindberg.se

192. SKÄRSVARVAD BURK NR 1

Något jag ofta kommer tillbaka till är tankar kring hur 
mycket historier och berättelser det bor i väggarna av 
gamla föremål. Burkar är ett ting som människan haft i 
sin vardag utan att de nödvändigtvis haft en central och
specifik roll, till skillnad från till exempel en tallrik. Käns-
lan är att burken mer har stått lite vid sidan av i rummet, 
givetvis fyllt sin funktion i form av att något förvaras i 
den, men även som en betraktare som insuper atmos-
fären och likt en minnesbank samlar på historier om 
familjerna den vistats hos. Tänk vilken enorm mängd 
historia och kunskap som bor i en burk som svarvades 
för flera hundra år sedan. Om 250 år kanske någon 
hittar just en av burkarna jag svarvat, vilka berättelser 
kommer den att bära på?

Burken och locket är svarvade ur en hel (semitorr) stock 
av lätt rötad valnöt. Den är gjord i ändträ och både 
kärn- och splintveden är med i burken. Den är behand-
lad med rå kallpressad linolja. Den höga knoppen är 
svarvad i björk och målad med svart linoljefärg.

Maria Lindberg
Valnöt, knopp av björk. Linolja, linoljefärg
Privat

193. SKÄRSVARVAD BURK NR 2

Svarvad i relativt torr hägg, behandlad med rå kall-
pressad linolja. Detaljdel målad med svart linoljefärg 
samt en förgylld prick för att visa lockets placering vid 
öppning/stängning. Denna modell kallas för skruvask 
och var vanlig i fässingen hos knallarna från Sjuhärads-
bygden, modellen togs troligtvis fram på mitten av 
1700-talet. Locket har två bajonettfästen som används 
för att låsa locket vid asken och hindra det från att trilla 
av.

Maria Lindberg
Hägg. Linolja, linoljefärg
Privat

194. SKÄRSVARVAD BURK NR 3, LITEN

Denna burk är svarvad i färsk ek, därav den tydliga 
ovalformen som uppstår när trät rör sig under tork-
ningsprocessen. Gjord i ändträ, behandlad med rå 
kallpressad linolja. Förgylld detaljprick för att visa hur 
burk och lock ska placeras.

Maria Lindberg
Färsk ek. Rå kallpressad linolja
Privat

195. TAPETKRONA

Margit Lindholm Björbo
5000 SEK

196. RÖDA VANTAR MED VIT BLOMMA

Elaine Lindkvist
Handstickade och broderade i ren ull
545 SEK

197. BONDGÅRDSDJUR I ULL

Min passion för leksaksdjur i kläder har jag burit med 
mig sedan barndomen. Efter utbildning på Beckmans 
i Stockholm arbetade jag med kläder ett par år innan 
jag startade min tillverkning av leksaksdjur 1989 under 
namnet Okidoki Original. Först och främst för barn, 
numera mest för vuxna samlare. Alla djur är unika och 
det har blivit många kollektioner genom åren. 

Jag färgar in ulltyget i olika nyanser som passar till de 
olika djuren. De stoppas med ullvadd och har ett ske-
lett av ståltråd så de kan röra armar och ben. I fötterna 
och magen ligger glaspellets så att djuren kan balanse-
ras och stå själva. Kläderna är viktiga, både i val av färg 
– modell – knappar. Kanske en matchande scarf? 
Alla djuren får en egen uppsyn och till slut ett namn. 

Genom åren har mina djur visats på olika utställningar i 
Sverige bla på Kulturen i Lund och Form/Design Center 
i Malmö. Det har också blivit tre barnböcker med två 
nallar, Nalla och Björn, fotograferade i miljöer utgivna 
på Alfabeta förlag.

Kajsa Lindström
Ko Mimmi (grön) & Ko Anna (blå) 2575 kr / styck
Häst Heidi (rosa) & Häst Henrik (turkos) 2675 kr/styck
Får Lotta, Får Frida, Får Felicia 2375 kr/styck



198. TANKAR OM MYREN, SKÅL

Stigen går inte genom myren, knappt ens om vintern.
Myren tar som tag i en. Suger tag i varje steg, och i 
tiden.
Som om Myren ständigt grubblar, pyser, jäser.
Doften, livet, färgen.
Obrydd. Snåttren. Schviarn. Starren nog och övernog, 
som sommaren.
Och Färgen.

Ola Ling
Tankar om myren
30/11 cm
Björk, linolja, oljefärg
4500 SEK
www.olaling.se

199. MYREN II, SKÅL

Ola Ling
21/7 cm
Linolja, oljefärg
1500 SEK
www.olaling.se

200. LILL-AVAN, SKÅL

Vattnet är som nyfiket, i rörelsen, ständigt. 
Passerar. Ibland dröjer det sig kvar, ser sig omkring.
Då är det i Avan.
Fast bara flyktigt. Än är det rörelsen.
Ständigt.

Ola Ling
22/8 cm
Björk, linolja
1500 SEK
www.olaling.se

201. HJÄRTLANDAVANTEN

Efter att ha flyttat ut på landet år 2007 till Hjärtlanda 
och den minsta av våra medeltida njudungskyrkor, kom 
idén till dessa vantar som blev ett projekt under många 
år. I början av projektet så var jag själv men kände 
att det kunde vara roligt att ha någon att bolla med. 
Då kom Ing-Marie in i bilden och vi åkte runt och tog 
bilder i alla njudungskyrkorna, lärde oss att växtfärga, 
spinna mm mm. Men det som inte skall hända, händer 
ibland. En dag fanns inte Ing-Marie kvar. Det tog ett tag 
innan jag fortsatte projektet men vi hade ju ett mål – att 
en dag göra en bok med alla dessa mönster. 

Och snart är jag där… 

I Hjärtlanda finns den minsta av Njudungskyrkorna. 
Utanpå kyrkan finns en bård och det var denna som 
gjorde att första vanten blev till. 

Åsa Lundqvist
Medeltidsinspirerade kyrkvantar. Stickpaket av de 
utställda vantarna finns att köpa i butiken. 
Privat

202. NORRA SANDSJÖVANTEN

En f.d. medeltida kyrka som omskapades på 1700talets 
början. Här fanns dock en gammal medeltida dörr som 
är med på vanten men också en detalj från en medelti-
da prästkåpa som finns i kyrkan.

Åsa Lundqvist
Medeltidsinspirerade kyrkvantar. Stickpaket av de 
utställda vantarna finns att köpa i butiken. 
Privat

203. RYDAHOLMSVANTEN - SYNDAFLODEN

På en kistas frontsida finns berättelser ur bibeln. 
Syndafloden och delar av järnbeslagen blev jag inspi-
rerad av till min vante.

Åsa Lundqvist
Medeltidsinspirerade kyrkvantar. Stickpaket av de 
utställda vantarna finns att köpa i butiken. 
Privat

204. WASTE NOT, WANT NOT

De båda tyglängderna är delar ur mitt examensprojekt 
”Waste not, want not”, som jag gjorde på Konstfack 
2018. Min utgångspunkt var att använda mig av en stor 
samling ärvda tyger. I det här fallet arbetade jag med 
små tygrester i en slags collagemetod, som jag sedan 
överförde till en större skala.
 
Kristina Lundsjö
Gammalt handvävt linnetyg, applikationer i bomull, 
textiltryck med pigmentfärg. 
Bredd 70 cm, längd 5 m
Privat
www.kristinalundsjo.com



205. BLOCK

Unique figures made of wooden blocks.

Mikael Löfström
850 kr/styck
www.lofstrom.se 

206. BRUSH

Unique brushes. 

Mikael Löfström
Privat
www.lofstrom.se 

207. CUT

Cuts in turned pine logs.

Mikael Löfström
Privat
www.lofstrom.se

208. MUSSLA

Handgjorda unika objekt från egen designad (hand-
gjord) form. Alla gör jag olika, precis som i naturen. 
Lergods, glasyrbrända i ca 1030 grader. Den stora hela 
är t.ex bränd 3 gånger innan jag blev nöjd med resul-
tatet. 

Lena Magnusson
Stor 3500 SEK, Halv 1600 SEK, Liten 1200 SEK
www.brusedesign.se

209. HUNDARNA
Peter Malmsten
Privat

210. UTBLICK, BRODERI
Britta Marakatt Labba
22.000 SEK

211. FUNDERINGAR, BRODERI

Britta Marakatt Labba
22.000 SEK

212. ROSA KUBBSTOL

Jag tänker på alla trakasserade träd
Jag sörjer när de huggs ner, släpas ur sitt sammanhang 
och mals till papper
Jag drabbas av faderskänslor när förtjusande stammar 
gallras bort och lämnas att ruttna
Jag står inte ut med att se tallar och granar, de som 
skonats men berövats gruppens stöd, blåsa ner och 
släppa ut allt sitt lagrade kol medan djur får fly till en 
skog som ännu står
Det är så ovärdigt

Jag tänker på fri marknad, kapitalistisk logik, ängsliga 
trender och allt som till följd av dessa dör och tynar 
bort
Det är så ovärdigt
Jag vill ta värdigheten tillbaka
Jag vill skapa värdighet
Jag vill ta mig rätten att lägga irrationellt mycket tid och 
muskelkraft
på att ge tillbaka värdigheten – om inte till alla så åt-
minstone till en enda gran
som ruttnat inuti

Jag gör en kubbstol
Jag gör en kubbstol och tänker på alla trakasserade 
träd
och på den brutala samtiden
Samtidigt njuter jag ohämmat av
att bli trött i kroppen

Jag karvar värdighet, spån för spån
Det blir en kombinationsprodukt
Dels något att sitta på
Dels en rosa kram från en krullig, vis och urgammal 
farmor
som med pondus viskar i ditt öra att en annan värld är 
möjlig

Jonatan Malm
Privat

213. FAT MED STENSÖTA & ORMBUNKE

Stengods med tennglasyr. 
Klassiska och tidlösa handdrejade former i stengods 
med reliefdetaljer inspirerade av växt- och djurriket. 

Nadja Maununen
1500 kr / styck
instagram @nadjakeramik



214. TABI

Platsen dit jag tagit mitt japanska kulturarv och utveck-
lat det, är den skånska landsbygden utanför Simris-
hamn. Jag har lagat mina träningsskor med sömnad-
tekniken sashiko och forsatt brodera för att uttrycka 
en sorts omsorg vilken korresponderar med den tid trä-
ningen tar. Sashisko är en traditionell japansk lagnings-
teknik och tabi betyder tygskor.

Takao Momiyama
Bomull. Sömnadstekniken sashiko
7000 SEK
www.momiyama.com

215. STOR SVART SKÅL 

Beth Moen
Asp. Bränd och tjärad
28.000 SEK
www.norea.nu

216. BLÅ SKÅL

Beth Moen
Björk. Målad med äggoljetempera
7500 SEK
www.norea.nu

217. LAGGADE HINKAR

Beth Moen
Smidesgrepe smidd av Vesa Saarelainen
Kärnfuru och band av gran
3200 kr/styck
www.norea.nu

218. URNA, LOCK GRÖNT/RÖTT

Beth Moen
Urna i björk, krympteknik. Tjärad, lock i lind, grön/rött
6800 SEK
www.norea.nu

219. URNA, LOCK ORANGE/GULT

Beth Moen
Urna i manchurisk valnöt, krympteknik. 
Tjärad lock i lind, orange/gul
2600 SEK
www.norea.nu

220. URNA, LOCK BLÅTT

Beth Moen
Urna i björk, krympteknik. Tjärad lock blått
2000 SEK
www.norea.nu

221. SKÅL I BJÖRKVRIL OCH ÄLGHORN

Beth Moen
Björkvril, älghorn. Oljad 
Privat
www.norea.nu

222. NÅLHUS 

Jag vill tända upp i spisen och tälja mig bort.
När tanken svävar följer handen gamla tiders kunskap 
och formar det färska björkämnet till något jag 
behöver. En sked, ett nålhus eller något som ska 
smycka mig. Att kunna själv, med enkla handverktyg, 
är att vara rik.

Susann Myrenhammar 
Täljda i färsk björk. Ytbehandlade med linoljefärg
575 SEK
www.singlaslöjdverkstad.se

223. HÅRNÅLAR 
Susann Myrenhammar 
Täljda i färsk björk. Ytbehandlade med linoljefärg
525 SEK
www.singlaslöjdverkstad.se

224. SÖRMLANDSKRUKAN

Sörmlandskrukan är tillverkad av lera från de östra de-
larna av landskapet. Leran är oraffinerad och behåller 
på det viset uttrycket av jordskorpan själv. Det är en så 
kallad postglaciallera som bildades under inlandsisens 
avsmältning för ca 10 000 år sedan. Den ligger ofta 
ytligt i marken och är vanligt förekommande i mellersta 
Sverige. Leran är pressad för hand i gipsformar, sedan 
bränd och glaserad. Hela processen från att gräva upp 
leran till slutlig produkt är utförd av Ida Netterberg.

Ida Netterberg
Glaserat lergods
500 kr/styck
www.idanetterberg.com



225. VÄXTRIKE, RAM

Carsten Nilsson
Ram bildhuggeri, med spegel 
Lindträ, oljefärg
40.000 SEK
www.carstennilsson.se

226. MÖSSOR

Stickade och valkade ullmössor, Marie-Louise Nilsson
årets Kultur-arvs-pristagare 2019 i Blekinge. 
Presenterar här tidlösa mössor, stickade och filtade på 
stock. Garnet är svensktillverkat. TIDLÖSA, ja model-
len har jag format efter inspiration från äldre typer av 
mössor, från såväl Asien som Sydamerika, med en nypa 
Same och vikingatid.

Marie-Louise Nilsson
650 kr/styck
info@mimmi.nu

227. KRÅKFÅGEL 1-5

Mikael Nilsson
Lind, betsad
3500 kr/styck
miknil.se

228. 3 TO 5 SECONDS (film)

3 to 5 seconds - rapid handmade production

Jenny Nordberg
Film & ljud: Andreas Kurtsson
www.jennynordberg.se

229. TÖRST

Kenneth Norberg
Tekanna, lergods
Privat

230. ARMBAND TILL FOLKDRÄKT
Kerstin Nordlinder Arlid
198 SEK

231. PALL I BJÖRK

Dan Nordström
Privat

232. STOR KANNA

Jag är bosatt och verksam i Åkersberga strax norr om 
Stockholm där jag har min verkstad hemma i garaget. 
Leran jag använder är en naturlig lergodslera uppgrävd 
på Gotland och jag hittar mycket av min inspiration 
i gammalt traditionellt lergods. Tillverkar bruksgods 
och lägger stort fokus på en rik och berättande dekor, 
såväl som en användarvänlig och funktionell form. Alla 
mina produkter är drejade. Utbildad vid Hantverkets 
folkhögskola i Leksand och Kunsthåndværkerskolen 
i Kolding, Danmark. Jobbar nu som heltidskeramiker 
sen flera år och mottog mitt mästarbrev 2017.

Åsa Olofsson
Engoberat och glaserat lergods
H ca 35 cm
3500 SEK
Instagram: @asaannakarin

233. MINDRE KANNA 1

Åsa Olofsson
Engoberat och glaserat lergods
H ca 20 cm
1900 SEK
Instagram: @asaannakarin

234. MINDRE KANNA 2

Åsa Olofsson
Engoberat och glaserat lergods
H ca 20 cm
1900 SEK
Instagram: @asaannakarin

235. HORTENSIA, SYDD TAVLA

Lena Palenius
Indigo Katazome + Sashiko
25 x 36 cm
3500 SEK
www.lenapalenius.com



236. KAMEBUKORU, japansk väska 

Jag broderar på fri hand. Mönsterbilder och färg, samt 
delvis stygn och teknik kommer ur mina skånska rötter 
och det jag vuxit upp med, men blandat med vad 
jag har runt mig. Jag är mycket känslig för färger och 
nyanser, det är för mig på tyget som en kommunikation 
mellan olika stygns struktur och färgkombinationer. 
Jag syr varje dag. Jag har alltid ett stort yllebroderi på 
gång men även små broderier. 

Indigofärgning är en ny teknik för mig och väldigt 
spännande. Här är det enbart blått och vitt, och utma-
ningen är att fånga uttrycket med den begränsningen. 
Indigo och de traditionella japanska teknikerna kom 
till mig när jag ville se det japanska landskapet, som 
landskapsarkitekt ville jag resa dit. Jag googlade och 
fann en 10 dagars workshop där man bodde i bergen 
utanför Tokyo i ett gammalt hus. Det ingick kurs i 
indigo som jag inte visste något om. Det var fantastiskt 
och jag blev förtrollad av indigons möjligheter. 

Jag kom hem med en teknik som innebär att skära 
schabloner och färga i indigo genom en slags reser-
vageteknik, katazome på japanska. Det visar sig att jag 
har talang för att skära dessa schabloner. Jag som inte 
visste att jag kunde rita ens, men jag skär ut detaljerade 
mönster, mest organiska motiv från naturen och färgar 
med indigo. 

Lena Palenius
Handsydda, handfärgade väskor med
handgjord snodd - katazome.
Foder av japanskt vintagetyg
ca 23 x 33 cm
1800 kr/styck
www.lenapalenius.com

237. KAYA

Lena Palenius
Handvävd japansk hampa, vintage. 
Färgad i indigo med Katazome.  
33 x 200 cm. 
5300 kr/styck
www.lenapalenius.com

238. SPILLKUM

Spillkumarna är drejade i Jylländsk natrulera, en blålera 
som skiftar färg under bränningen. Ursprungsformen 
jag haft som förlaga har en flackare form, mindre pip 
och mindre spillkant. Jag har överdrivit både pip och 
spillkant för att jag vill ha formen mer generös, vän-
lig att ta i och vänlig att se på. Det karaktäristiska för 
spilkumen är den oglaserade utsidan som kan suga 
vatten för avkylning av mjölken man förvarade i fatet 
och pipen som gjorde det lätt att skumma av grädden 
och hälla ur mjölken. Jag har behållt de karaktäristiska 
dragen för att jag tycker att just denna leras skärv är 
vacker och för att funktionen att hälla kan vara bra ur 
nya aspekter. Formen kan också förnimma om något 
man upplevt tidigare i livet. 

Elisabeth Palm
Jylländsk naturlera
Extra liten 300 SEK, liten 400 SEK, mellan 550 SEK

239. LERGODS MED BLADDEKOR

Askar, burkar och krukor är drejade i en maskinellt sam-
mansatt rödlera. Föremålen är begjutna med engobe, 
flytande lera, färgsatt med kopparoxid varpå dekoren 
är lagd med samma material i en tjockare konsistens. 
Dekortekniken kallas horndekor, jag använder en 
gummibollspruta med metallmunstycke och tecknar 
mönstret när godset fortfarande är fuktigt. När det 
bränts en gång glaserar jag med en järnhaltig glasyr 
invändigt för att få fram den varma nyansen och med 
en kopparglasyr utvändigt för att få djup i den gröna 
kulören. Kopparoxiden är flyktig och rör sig under 
bränning vilket ger ytan mycket liv. 

Lergodsleran blir aldrig helt tät, den zintrar inte helt 
och suger fukt bra. Därför är lergodsleran lämplig för 
tex. blomkrukor. Krukorna här bör alltså antingen stå på 
ett fat eller så sätter man blomman på ett litet fat eller 
annat inuti krukan. Det kan bli fukt under om det blir 
vatten stående i krukan. 

Burkarna har jag gjort med tanke på förvaring av torra 
saker som mysli, skorpor, havregryn, pepparkakor och 
annat gott. 
Askarna kan man förvara godsaker i eller minnen och 
andra skatter. 

Elisabeth Palm
Drejat lergods, horndekor
Kruka med bladdekor 450 SEK
Ask med bladdekor 800 SEK
Ask med blad-/randdekor 1100 SEK
Burk med lock bladdekor 1400 SEK



240. TIDEN SKA BLEKA FÄRGERNA INTE 
JAG

Stella Palm
Handskar, sytrådsvirkade 
25 x 10 cm
12.000 SEK
stellaleontinapalm@gmail.com

241. MAKTSPIROR

Stella Palm
Papier maché, tapetklister, papper
125 x 5 cm, 150 x 5 cm
Maktspira 125 cm: 2000 SEK
Maktspira 150 cm: 2400 SEK
stellaleontinapalm@gmail.com

242. FIDOS RETURFLÄTA

Slänger slitet stoff 
men
handen stannar
ändrar riktning
kastar framåt

Fyra benen spritter
ut 
mot bytet
hämtar
visar
svansen sveper gräset stolt

Margareta Palmstierna
45 kr/styck

243. SKISSER, KALIFORNIEN - NEW MEXICO

Fyra sammanhängande bilder/rölakansvävar, ”skisser” 
som jag gjorde till utställningen ”Rusty Dreams - rips of 
time through lens, warp and heart” i vintras. 
Utställningen visade foton av min vän Mira Svanered 
från vår USA-resa 2018 och vävar som jag gjort både 
under resan och efter hemkomsten. Varje väv är som 
ett vykort från olika platser på resan. 

Miriam Parkman
Rölakansvävar
B 100 cm, H 1,5 m
15.000 SEK

244. HAND MADE CRAFT WARE

Palm sized containers in three different kinds of cera-
mic stoneware. For a quick cup of choice, that special 
tiny item that needs a place to be kept, spices or as 
craft ware decor. Designed to bear explicit traces of 
hand made ceramic making. 

Maria Paulsen
Keramikskålar/glaseret stentøj
150 kr/styck
Instagram: @fabuler.crafts

245. KRYMPBURKAR
Ramon Persson
Stor 3500 SEK
Liten 2300 SEK

246. CYLINDERVÄSKA

Pietsch Läderverkstad ligger mitt i Halland och drivs av 
Veronica Pietsch, utbildad vid Sadelmakeriskolan i Tärn-
sjö, gesällbrev i yrket 2010. Här reparerar och nytillver-
kar jag produkter för bland annat körning & ridning 
med häst, motorcykelsadlar, jakttillbehör, väskor och 
diverse bruksföremål. Nästan allt läder kommer ifrån 
svenska kor och garvas vegetabilt hos Tärnsjö Garveri.

Veronica Pietsch
Vegetabiliskt garvat läder från 
svenska kor från Tärnsjö Garveri AB
1750 SEK

247. LILLA VERKTYGSVÄSKAN

Veronica Pietsch
Vegetabiliskt garvat läder från 
svenska kor från Tärnsjö Garveri AB
2240 SEK

248. CONVERTING REALITY IN ORDER TO 
UNDERSTAND

Cilla Ramnek
Textil och pärlor
110.000 SEK



249. KÄNGOR, TOVADE I ULL

Ullen ger utrymme att bygga skulpturalt i fina eller 
utmanande former. Jag tovar väskor, kläder, kängor, 
hattar, heminredning och konstföremål. Med ull från 
olika sorters får och andra material som silke, hampa, 
lin, glas och metall skapas struktur som gör föremålen 
unika. Med naturen i tanken används ofta den naturliga 
gråskalan, beige, vitt och svart men också en del växt-
färgat. Eftersom tovning gör det möjligt att jobba med 
flera lager och olika struktur kan enkla färgskalan vara 
tillräcklig. Här på utställningen visar jag tovade kängor 
med bakkappa i skinn, en innersula och yttersula av 
gummi. Jag har experimenterat i flera år och kängorna 
har förändrats under perioden. Den turkos lite mjukare 
varianten är den senaste och det är den modellen jag 
går i nu för den är skönast. Det är svensk ull jag tovar 
kängorna av. 

Annelie Richardsson
Ett par turkos, ett par grön/rosa blommiga
storlek 39
3200 kr/styck
www.hantverkochtovat.se

250. TOVAD VÄSKA VALLMO

Annelie Richardsson
3200 SEK
www.hantverkochtovat.se

251. THE FUTURE IS FEMALE 

Julia Riordan
Virkat gatukonstverk uppsatt i Stockholm
Foto: Matilda Hammar
Privat
www.juliario.com

252. NAPHIE, SAMISK MJÖLKSTÄVA

Sven-Åke Risfjell
Traditionell samisk mjölkstäva för mjölkning av renar
9100 SEK
www.sameslojd.se/sv/

253. KÅSA

Sven-Åke Risfjell
Kåsa, traditionell sydsamisk dryckeskärl
Ur björkvril med horninlägg och sydsamisk gravyr
3500 SEK
www.sameslojd.se/sv/

254. SALTFLASKA

Ur björkvril med horninlägg och graverat med sydsa-
miskt mönster. Traditionell samisk saltflaska för förva-
ring av det dyrbara saltet.

Sven-Åke Risfjell
6300 SEK
www.sameslojd.se/sv/

255. GIEVRIE, SYDSAMISK TRUMMA

Gievrie – sydsamisk traditionell ramtrumma som använ-
des av den samiske Nåjden för att utröna svar på livets 
svåra fråga alltså ej ett musikinstrument. Hammaren 
slog man med för att få visaren att röra sig på trumman. 

Sven-Åke Risfjell
Träram, renskinn, renhorn, mässing
11.900 SEK
www.sameslojd.se/sv/

256. RISFJELLSSMYCKET I RENHORN

Risfjellssmycket i renhorn med sydsamisk gravyr som 
följt mig i alla år jag slöjdat. Firar 40 år som slöjdare 
och företagare på heltid i år.

Sven-Åke Risfjell
Renhorn, renskinn i tvinnad rem
1540 SEK
www.sameslojd.se/sv/

257. MARIASMYCKET

Mariasmycket, Malja i traditionell samisk form i älghorn 
med sydsamiskt mönster i gravyren. Ett av den samiska 
kulturens äldsta kulhusmycken vanligtvis i silver. Sven-
Åke Risfjell är den enda slöjdare som designat smycket 
i horn.

Sven-Åke Risfjell
Renhorn, renskinn i tvinnad rem
3500 SEK
www.sameslojd.se/sv/

258. SAMISK VÄSKA I TRADITIONELL FORM

Samisk väska, tenntrådsbroderi på marinblått kläde

Doris Risfjell
renskinn, kläde med tenntrådsbroderi
6790 SEK
www.sameslojd.se/sv/



259. VÄSKA I TRADITIONELL SAMISK FORM

Doris Risfjell
Renskinn med tenntrådsbroderi och laxskinn som 
dekorativa partier 
5600 SEK
www.sameslojd.se/sv/

260. KURBITSFRÖN OCH ROSENGÅNGAR

Katarina Bryggare och Nina Roeraade är konstnärer, 
slöjdare och textilformgivare. De arbetar i en gemen-
sam ateljé i Midsommarkransen i Stockholm. Något 
som framförallt förenar dem i deras konstnärskap är 
kärleken till det handgjorda. I den traditionella slöjden 
hittar de en inspirerande värld av surrealism och saga 
likaväl som respekt för material och detaljer. 
Materialsamverkan och färgharmonier är ofta tongivan-
de i arbetet och naturen är en återkommande inspira-
tionskälla. Utifrån associationer och minnen växer deras 
verk fram i en växelverkan över arbetsbordet.

Katarina Bryggare och Nina Roeraade är båda är 
utbildade på HV skola. Katarina Bryggare har vidare 
studerat på Konstfack och Nina Roeraade på Textilhög-
skolan i Borås samt Gerrit Rietveld Academie. I denna 
utställning visas ett axplock av duons arbeten. Arbets-
bordet bjuder in utställningens besökare till Roeraade 
Bryggares slöjdvärld.

Katarina Bryggare och Nina Roeraade
Arbetsbord med processmaterial från projektet 
Kurbitsfrön och rosengångar
Privat
www.roeraadebryggare.com

261. GÖMMOR

Handbroderade gammaldags Gömmor. 
Används förslagsvis till:        
- en fin liten present                        
- dina små hörlurar                         
- ditt läppstift och andra viktiga småsaker
- glädje att titta och känna på

Eva Rosell
Fritt broderi på ylle
450 SEK - 500 SEK
eva_rosell@telia.com

262. QUEEN OF THE FOREST, SKULPTUR

Mitt intresse av att använda mig av lokala träaskor och 
naturleror för att glasera mina skulpturer återspeglar 
en av mina grundläggande teman i min konst.  Jag är 
inspirerad av olika personliga relationer; vår relation till 
vår omgivning, till oss själva och med andra.  
Upplevelserna i olika relationer tar form och används 
för att kommunicera olika känslor som upplevts.  
Jag arbetar med leran för att återspegla dessa känslor 
genom form, ytan och genom glasyren. 

Elvira Roslund Gustavsson
Stengods, lokal träaska, naturlera
28.500 SEK
www.elviragustavsson.com

263. ARKOTTE

Arkotte var sista anhalten i en praktisk undersökning 
av skaparprocessen i färkträ. Observationer under 
processen blev utgångspunkt för min kandidatuppsats 
i kulturvård, om hantverkarens dialog till materialet. 
Praktiska resonemang knöts ihop med angränsande 
teorifält. Det blev ett verktyg att förstå mitt praktiska 
arbete. Arkotte var ark och kotte. Arken som en båt att 
fylla med meningsfullt innehåll. Arket där jag skrev ner 
mina tankar, såsom processens roder. Kotte för att det 
var en kotte, materialet och skogen som var arbetets 
utgångspunkt. 

Jag fascinerades av hantverkandet och samspelet med 
materialet. Kompromissen och dynamiken mellan trä-
bitens inneboende egenskaper och min konstnärliga 
vilja. Långsamheten som gav nyanser och iakttagelser 
av materialets ursprungsform. Att ha hela proceduren 
i sina händer från växande träd till färdigt föremål, 
förstärkte upplevelsen av ett skapande. Jag använde 
färg för att betona eller kontrastera mot egenheter i 
träformen.

Ulrika Roslund Svensson
Asp, björk, linoljefärg
h 42 cm b 27 cm
12.000 SEK
www.ulrikaroslundsvensson.wordpress.com

264. GULDNOS

Guldnos är gullig, folklig i sin materialitet, exklusiv i sin 
tidskrävan att göra och samtidigt en vardaglig figurin 
som vill påminna om blicken till naturen och allt det le-
vande. Processen är en lek med slumpen, med handen 
och tankens naturalistiska formsträvan kontra trähant-



verkets utgångspunkt i att avverka material. Genom att 
använda yxan långt fram i den formande processen, 
skapar jag ytterligare formmässiga lekar till mig själv. 
Då nosen råkar huggas bort finns ingen återvändo. Det 
blir en ljugande lek med det naturalistiska uttrycket och 
en medveten strävan bort från perfektion. En intuition 
om att försöka hitta det skeva och lite naiva som slöj-
den ofta innehar. 

Ulrika Roslund Svensson
björk, bladguld (23,75 karat), linoljefärg
h 40 cm b 15-17 cm 
7500 SEK
www.ulrikaroslundsvensson.wordpress.com

265. BLÄCKFISKEN KASPER

Johan Rydberg, Lisen Karlsson-Nilsson
Järn och ull
ca 60 x 60 x 50 cm
6000 SEK
www.rydbergssmide.com 

266. ASKAR I TRÄ

Mina askar är utsågade med bandsåg från ett stycke 
där varje bit sitter så nära sin ursprungliga
plats som möjligt. Detta gör att de inte blir så känsliga 
för fuktvariationer. Spåren från sågbladet är
den enda dekorationen.

Kjell Rydholm
Alm. Danish oil
650 kr/styck
kjell.rydholm@gmail.com

267. SNURRPLATTA

Trallriken är tvåsidig och har olika djup på skålningen. 
Testa att starta snurran på olika ställen i skålningen och 
se hur den vandrar. Den klotformade snurran är i det 
närmaste omöjlig att få att stanna på tallriken, jag har 
lyckats en gång. På ett plant underlag kan man, med 
lite träning, få den klotformade snurran att resa sig på 
pinnen.

Kjell Rydholm
Björk, bok. Hårdvaxolja
500 kr
kjell.rydholm@gmail.com

268. DET SVARTA OBJEKTET

Ett svarvat objekt av körsbärsträ, bränt med gasollåga. 
Något att vila ögat på. Se på sprickornas mjukt run-
dade kanter, eldens verk. Titta in i de djupaste och se 
trätets naturliga färg.

Kjell Rydholm
Körsbär. Bränd hårdvaxolja
1050 SEK
kjell.rydholm@gmail.com

269. VANTAR

Kerstin Sapire
500 SEK

270. JÄTTESPILLKUM

Bissa Segerson
4500 SEK

271. STOR SPILLKUM

Bissa Segerson
1400 SEK

272. MELLAN SPILLKUM

Bissa Segerson
980 SEK

273. OVAL, KRUKA

Bissa Segerson
4500 SEK

274. KANNA

Bissa Segerson
1700 SEK



275. FEEL THE COLOUR®

En av de saker jag älskar med ull är hur den känns. 
Denna design heter Feel the Colour® - känna färgen - 
och det är menat bokstavligen. Jag har stavat färgernas 
namn i punktskrift. För att förklara hur idén utvecklades 
måste vi ta en liten omväg. Min luktsinne funkar ytterst 
sällan, men för ett tag sedan realiserade jag mig att jag 
kommer ihåg dofter och kan föreställa mig dem. 
När jag ser en apelsin kan jag uppleva doften med 
hjälp av minne och fantasi, även om jag faktiskt inte kan 
känna själva doften. Jag gillar att kombinera färgerna 
i mina design med någon form av textur:  prickar, rän-
der, skruvar… Och då började jag undra om jag kunna 
formge någonting som någon som kunde se färg förut 
men inte längre kan det, skulle kunna “se” genom tex-
tur och med hjälp av deras minne och fantasi.  
Dessa kuddar är resultatet. 

Hannie Seeger
100% svensk ull. 
Blå/vit, blå/grå, gul/grå 899 kr/styck
Rosa/gul 1100 kr/styck
www.hannie.se

276. RUTUR, TRASMATTA MED TRYCK

Mönster av olika slag har alltid fascinerat mig - kan 
inte låta bli att se dem överallt. Det är något magiskt 
med upprepningar - mönster kan man i princip göra av 
vad som helst. Mycket går ut på testande och expe-
rimenterande med olika sätt att bygga mönster på, 
textila material, färgsättningar och trycktekniker. Stuva 
om, kombinera, ta bort och tillföra, tolka om till andra 
uttryck. Att testa mönstren både digitalt och i verklig-
heten, tillverka stämplar och skära ut schabloner för 
att genomföra idéerna. Ofta bygger jag mönster med 
hjälp av olika geometriska former och mellanrum. Tyck-
er också det är roligt att skapa mönster med inspiration 
av folkkonst från olika kulturer och allmogemönster 
från bl.a. Hälsingegårdar – på väggar, golv och tak, 
möbler och textilier. 

Textiltryck: Elena Semenova Esmail
Väv: Karin Lundholm
70 x 283 cm
9000 SEK

277. DOCKA

Anna Sjons
5500 SEK

278. SVEPASK

Mats Sjöberg
Björk, olja, bladguld
3000 SEK

279. ARVET

Med fokus på klimatförändringar och min pågående 
undersökning av begreppet arv har mitt verk koncen-
trerats till frågan om vad vi lämnar i arv till våra barn. 
Mina egna barn ärver kanske fräknar och en konstnär-
lig ådra, men de får också, tillsammans med alla andra 
barn, överta ett klimat i kris och stora berg av plast.
Plast ingår idag i nästan allt som vi människor gör och 
är en självklar del av vår vardag. Mycket plast, bland 
annat plastförpackningar, används emellertid bara en 
gång och bidrar till att en stor mängd plast hamnar i 
den naturliga miljön. Som en konsekvens av plastens 
långa nedbrytningstid kommer våra barn och barnbarn 
ärva all den plast som hittills tillverkats. Jag vill visua-
lisera mötet mellan barnet och plasten, mellan barnet 
och det allt för tunga, ohanterliga, arvet. Mötet sker i 
form av det stora och otympliga smycket, arvet, som 
barnet tvingas bära på sina axlar. Smycket är tillverkat 
av plastförpackningar från min plaståtervinning samt 
återvunnet silver. 

Eva Skärlund
10.500 SEK (ej inkl. fotot)
instagram: @evaskarlund

280. KURBITSKLÄNNING ROCHAS (foto)

Kurbitsmålning av Slottsbarbro, för Rochas Paris
Fotograf: Hanna Slott Öjenhed

281. FÖRVARINGSLÅDA

Dietrich Staemmler
Tall, handhyvlad yta, sink
430 x 250 x 200 mm
Privat (men kan beställas)
www.dietrichstaemmler.com

282. BJÖRKRISKVAST

Dietrich Staemmler
Björkris, vidjebunden kvast 
1000 mm
263 SEK



283. SERVERINGSSLEV & TÅRTSPADAR

Dietrich Staemmler
Björk, linoljefärg
Slev 355 SEK
Tårtspade blå marmorerad 309 SEK
Tårtspade blå 418 SEK

284. MINIATYRER AV GLÄDJE: TILLIT

Sofia Starborg
Flossa, slätväv, fritt broderi. Material: silke och metall
9 x 12 cm
96.400 SEK

285. HANDDUKAR

Ingbeth Stenvall
3 gula, 3 röda, 3 grå. 
Bomull och lin ca storl. 38 x 55/styck.
280 kr / styck
www.ingbeth.se

286. VARG, skulptur

Anja Sundberg
4500 SEK

287. TÄLTET, PAPPERSKLIPP

Fideli Sundqvist
Pappersklipp i ram 
50 x 70 cm
Privat

288. FLICKORNA PÅ STRANDEN, 
PAPPERSKLIPP

Fideli Sundqvist
Pappersklipp i ram
50 x 70 cm
Privat

289. PICKNICK, PAPPERSKLIPP

Fideli Sundqvist
Pappersklipp
50 x 70 cm
Privat

290. BÄNK SLÖJDLOUNGE

Jögge Sundqvist
Gran, krokvuxen björk i rygg
32.000 SEK

291. BOKFODRAL THE FAITHKEEPER

Jögge Sundqvist
Björk
12.000 SEK

292. ETAGÄR KOSMOS MASOLEUM

Jögge Sundqvist
Furu och björk
18.000 SEK

293. BÄRTRÄ RÖDBÅGE

Jögge Sundqvist
Krokvuxen björk
8900 SEK

294. HÄTTA MED PRESSADE VITSIPPOR

Mina hättor är inspirerade av hättor eller så kallade 
bindmössor som förekommer i flera trakters folkdräk-
ter bland annat Östergötland. Stommar är av papier 
mache och klädda med rikt broderade sidentyger. 

Anne-Sofie Svansbo
ca 15 x 10 cm
2000 SEK

295. HÄTTA MED ALKOTTAR

Anne-Sofie Svansbo
ca 15 x 10 cm
2000 SEK 

296. HÄTTA MED VIDE

Anne-Sofie Svansbo
ca 15 x 10 cm
2000 SEK



297. TRE SYSTRAR, KERAMIK

Marie-Louise Sundqvist
3000 kr/st
instagram @marielouisesundqvist

298. BARNSLIGA BURKAR

Jag blev helt hjärtträffad första gången jag såg en 
människa dreja. Hela stämningen i rummet, de blöta 
händerna som höll om och formade leran, 
alla kannor och krukor på rad. 
 
Samma starka känslor uppfyllde mig när vi besökte 
Nusnäs och på nära håll fick se hur flinka fingrar pen-
selmålade kurbits, dalahästar och träskor.

Lugnet och lusten fanns där, 
liksom trivseln vid det egna hemma-bordet.
Vilka kreativa och inspirerande miljöer, 
dessa verkstäder, ateljéer och hemmarum.

Allt det här man kan göra i tankarna och med sina 
händer. Det är ju så roligt!

Och så fick jag förmånen att leva mitt liv just så,
med att göra bilder på papper eller lera, 
gärna bruksgods men också 
mer tidskrävande fingrejer.

Marie-Louise Sundqvist
Nr 1: 1700 SEK
Nr 2: 1700 SEK
Nr 3: 1600 SEK
instagram @marielouisesundqvist

299. TÄLJDA SLEVAR

Björn Svantesson
Täljda i färskt virke med yxa, kniv och skedkniv.
Behandlad med linoljevax
Två slevar i al 600 kr / styck
Slev i bok Privat

300. FAT PÅ FOT

Maja Svensdotter 
ca 40 x 25 x 25 cm
Återbrukade trädelar, ihoptappade, slipade, 
målade, dekorationsmålade
1000 kr/styck

301. RÖRDJUR

Maja Svensdotter 
Stomme i papp, yta bolstervarstyg ihopsytt 
i nya mönster. 
2000 kr/styck

302. FÅTÖLJ

Maja Svensdotter
ca 1 x 1 x 1 meter. 
Stomme i trä, skum från dynor och kuddar
Yta bolstervarstyg
10.000 SEK

303. SKÅL 146

Att driva en skål i järn är ett tungt och tidskrävande ar-
bete. Det långsamma arbetet skapar uttrycket. Materi-
alet förädlas genom arbetsprocessen. Tiden hamras in i 
järnplåten. En strimla av guld förhöjer och kontrasterar 
det billigare svärtade materialet. 1983 började jag 
arbeta med en serie skålar i järn, enkla i formen och 
utan berättelser. I olika storlekar och med små variatio-
ner i form och godstjocklek har jag hittills tillverkat över 
240 skålar i denna serie. Skålarna skall icke ses som ett 
bruksföremål utan mer som ett objekt för kontempla-
tion.

Tore Svensson
ø 21 cm x 40 cm
Förgyllt järn
45.000 kr

304. BLOMKRUKOR MED FAT

Inger Södergren
Lergods 
Stor h ca 25 cm. 400 kr/styck
Liten h ca 20 cm. 285 kr/styck
www.ingersodergren.com



305. MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN

Jackan var en del av tre plagg som deltog i Hemslöj-
dens jubileumsutställning på Liljevalchs 2012.
Temat: Mellan hopp och förtvivlan. Min tolkning av 
detta hämtade jag dels från min egen erfarenhet både 
privat och i mitt arbete, vad det textila handarbetet kan 
göra för att hela och även insikten kring hur textilindu-
strin påverkar människor. 

Hur det i delar av världen där den psykiska ohälsan 
breder ut sig kan finnas en helande kraft i det textila 
skapandet där förtvivlan då sitter i 
huvudet och hoppet finns i händerna genom skapan-
det. I andra delar av världen är textil produktion det 
som kan skapa förtvivlan genom arbetsmiljö och villkor, 
där hoppet istället kan sitta i huvudet då tankar är fria.
 Blandningen av industritillverkade plagg och delar av 
olika handarbeten tillsammans med skallar och händer 
fick hjälpa till att illustrera detta.

Marie Teike
Jeansjacka med broderi / applikationer
Privat
Instagram: @marie.teike  @remakesthlm

306. SWINGY LOW

Inspirerat av en skottkärra. Den är lätt att flytta runt,
inomhus eller utomhus. Fåtöljen har en rörelse,
svängningar i sidor och framdelar, det känns som
att sitta i en liten båt.

Hironori Tsukue
Ask, Rawan plywood, metall
Privat
www.tsukue.se

307. CELESTIAL TWIN, KRAGE

Johanna Törnqvists arbete rör sig i gränslandet mellan 
konst, konsthantverk, slöjd och mode. Hon tillverkar 
smycken och kläder av återvunnet textil- och plastma-
terial hämtat från vår vardagliga konsumtion. Med sitt 
arbete vill hon lyfta frågan om hur vi värderar vår tids 
material idag jämfört med förr. Inom konsthantverket 
har man alltid använt material som ull, trä och lera, men 
kanske är det helt andra material som dagens männ-
iska har tillgång till – skräp.

Johanna Törnqvist
Återbrukat material: textil och plast
9000 SEK
www.johannatornqvist.com

308. VINGKLIPPT, KRAGE

Johanna Törnqvist
Återbrukat material: textil och plast
9000 SEK
www.johannatornqvist.com

310. ORMKUDDE

Aha-upplevelsen kom 1998. ”Slöjden är här slöjden är 
härlig” – Utställning och jobb i slöjdbutiken på Liljeval-
chs konsthall. Här fanns det färg och formspråk som 
talade rakt till hjärtat. Så här vill jag skapa, så här KAN 
jag skapa. Det väcker stor lust till att göra!
Utbildning på Handarbetets Vänners skola 1998-2000. 
Därefter jobb som textil länshemslöjdskonsulent i 
Skåne. Under denna tid kom jag i kontakt med massor 
av gammal textil slöjd i museernas samlingar. Vackert 
och inspirerande. Intresserade mig främst för yllebro-
deriet. Började brodera egna mönster till små nåldy-
nor, kuddar, väskor och armband. Applikationer, pärlor 
och band letade sig in bland stygnen och jag märkte 
att det är en bra kombination. Traditionella färger, for-
mer och material – men ändå på ett nytt sätt. 

Den gamla slöjden har sitt särskilda uttryck som jag 
gillar, vill gärna förnya så att det känns nutida, men mitt 
formspråk känns igen från det gamla. Jag vill ha det så. 
Det känns bra. Man måste inte alltid hitta på nytt. Det 
blir nytt ändå. Väldigt mycket Anna Wengdin. 

Idag är jag delägare i Blomsterverkstan o nya rum i 
Sala där jag är uppväxt. Broderar mycket på fritiden 
och håller kurser runtom i landet några gånger per år 
i ”Brodera fritt på ylle”. De flesta älskar det! Befriande 
och kul. 

Anna Wengdin
Ull, skinn, pärlor, paljetter
7000 SEK



311. TIGERVÄSKA
Anna Wengdin
Ull, skinn, pärlor, paljetter
2500 SEK
www.annawengdin.se

312. FJÄRIL/BLOMVÄSKA
Anna Wengdin
Ull, skinn, pärlor, paljetter
2000 SEK
www.annawengdin.se

313. GLASERADE KERAMIKFAT & SKÅLAR

Sara Vinderslev Mirkhani
Tallrik, rosa transparent glasyr 400 SEK
Tallrik, täckande gul glasyr 450 SEK
Tallrik, ljusblå/ljusgrön transparent glasyr 700 SEK
Tallrik, täckande röd glasyr Privat
Skål med röd glasyr 180 SEK
Svart skål 180 SEK
Mindre svart skål 140 SEK
Skål med ljusblå glasyr 140 SEK

314. ULLPRICK, filt

Elin Westlund
Handvävd ”titta på tv-filt” i svensk ull och lin 
Invävda virkade ullprickar
2190 SEK
elin@elinw.se

315. SNILJA

Elin Westlund
Handvävd titta på tv-filt i svensk ull och lin. 
Invävda egenvävda sniljor
2190 SEK
elin@elinw.se

316. HOPPIG LIN

Elin Westlund
Handvävd titta på tv-filt i svensk ull och lin. 
2190 SEK
elin@elinw.se

317. BLÅ TRASMATTA I GLESRIPS

Min blå trasmatta i glesrips var så rolig att väva. 
Glesrips är en kul teknik eftersom det ser svårt ut, men 
är så lätt. Varpens färger och indelning styr, medan 
bomullstrasorna i inslagen och trampningen ger mat-
tans innehåll. För mig är val och kombination av trasor 
den största glädjen med att väva. Då blandar jag tyger 
från min mammas klänningar, barndomshemmets gar-
diner, slitna påslakan och familjens begagnade skjor-
tor. Ibland kompletterar jag med färgat tyg för att få det 
mönster jag vill. 

Att klippa och skära i tygerna, att med händer och fing-
rar jobba in trasorna i väven och att slå med slagbom-
men medan mattan växer fram, ger den bästa stunden 
för sinnet. Nya tankar föds samtidigt som andra pro-
blem och funderingar plötsligt är lösta. Den färdiga 
mattan väcker sen mycket känslor och minnen, tygerna 
fungerar som ett fotoalbum.

Jag väver på ABF i Stockholm sen drygt 10 år tillbaka, 
1-2 ggr i veckan, tillsammans med en grupp på 10 
personer. Vi inspireras av varandras arbeten, oftast med 
helt olika idéer och teknik. Andra i gruppen kan väva 
de mest skira gardiner med tunna tunna trådar. Jag 
väver mest trasmattor, det passar mig som inte vill ha 
för små detaljer utan hellre väljer lite grova arbeten. 
Jag tycker mest om blått.

Eva Widing
Privat

318. VÅMHUSSKÅPET 

Röd, svart och björkgul. Titta in under taket, vad ser 
du i spegelbilden? Kika in genom gluggarna i luckan. 
Granska detaljerna. Vi kallar henne Våmhus, uppkal-
lad efter en socken i Dalarna där några kvinnor lärde 
sig bemästra hårarbetets hantverkshemligheter på 
1800- talet. Gesällmöbeln Våmhus är klädd i färger från 
Moradräkten och ger plats åt hårarbeten att förvaras 
och visas upp. Formgivningen är framtagen av Julia 
Sthillert och gesällprovet utfört av Frida Wik. I grannbyn 
där Fridas familj och släkt har hus efter hennes mormor, 
blickar köksfönstret ut över äng och åker, ända bort 
till Orsasjön. Mitt i står en kompakt björkdunge, en av 
anledningarna till varför björk blev ett av materialvalen. 
Björken i möbeln är också en färgsymbol åt de gula 
detaljerna i Moradräkten.

Tillverkare: Frida Wik
Formgivare: Julia Sthillert
Gesällmöbeln Våmhus
Privat



319. TRYCKVALSAR

Anders Winberg
Rullande stämplar gjorda av grenklykor i björk
Privat

320. SKATEBOARD

Felix Wink 
Björk. Oljevax och bets. Laserskärning och träskärning 
2400 SEK
winkfelix@gmail.com

321. MINIVASER

Liselotte Wisth
Stengodslera med glasyr
H ca 6 cm
140 kr/styck
www.lottaskeramik.se

322. HÄLLMARK, MUGG

Anki Wolter
Lergods, engobe, glasyr
270 kr/styck
www.wolterkeramik.com

323. HÄLLMARK, ASSIETTE

Anki Wolter
Lergods, engobe, glasyr
260 kr/styck
www.wolterkeramik.com

324. KUNGAKEDJAN
Ann de Voss
5100 SEK

325. BÄLTE SKORPION
Jørgen de Voss

326. VANTAR
Majken Zackrisson
500 SEK

327. TRÄDGÅRDSFÖNSTER 1: ORMBUNKEN

Våren 2020 blev inte som någon tänkt. Mycket vi pla-
nerat har blivit inställt eller uppskjutet till ingen-vet-när. 
Nyhetsrapporteringar om smittspridning, dödstal och 
uppmaningar till social distansering har plötsligt blivit 
en del av vår vardag och för många med mej skapat en 
stress och oro som jag har svår att förhålla mig till. 

Något som däremot inte alls bryr sig om allt detta är 
våren. Den blygsamma grönskan kom som vanligt, 
knopparna på träden likaså. Nu i maj, när det fortfaran-
de är kallt på nätterna är det som att hela min trädgård 
bara väntar på att explodera när solens strålar kommer 
med värme. Min trädgård har blivit min oas där jag 
kan koppla bort allt som sker utanför den. Med jordiga 
fingrar följer jag hur allt växer lite mer för varje dag, 
med ett löfte om att sommaren kommer, oavsett.

Jag har tagit med mig känslan från trädgården in i min 
verkstad, fylld med inspiration från färgerna, formerna 
och dofterna har jag påbörjat en ny serie halssmycken 
som jag kallar ”Trädgårdsfönster”. Här i Bodafors visar 
jag det första. 

Lena Åberg
Silver och peridot
7200 SEK
www.lenaochfredrik.se

328. BARN-VANTAR

Birgitta Åhlund 
295 SEK

329. SVARTENGOBERAD MUGG

Gunhild Åkerblom
300 kr/styck

330. LJUSSTAKAR I GJUTJÄRN

Ljusstake PRV nr. 68865. Tillkomsten gick väldigt fort. 
På ett par minuter hade jag ritat på mm-papper 4 st 
åttakantiga med svans dvs åttakometer i en kvadrat där 
åttakometerna omslöt varandra. Sen att de har 
oändliga möjligheter till konstellationer är en gåta.
Sök på ”ljus keynote” på youtube för att se varianterna.

Johan Åkesson
125 kr/del



331. HALSBAND I ÅTERBRUKAT MATERIAL

När min låda med trasiga, udda strumpor blivit överfull 
kände jag att jag ville göra något av materialet i stället 
för att kasta bort det. Jag kom att tänka på ett halsband 
av sydda, stoppade ”stenar” som Christina Lindmark, 
f.d. hemslöjdskonsulent i Norrbotten, hade gjort, och 
bestämde mig för att utveckla tekniken. Resultatet blev 
dessa halsband som är så lätta och mjuka att de knappt 
känns runt halsen.

Katarina Åman
Bomull, ev. en gnutta elastan. Stoppning: ull
Enfärgat ca 36 - 40 cm 450 SEK
Flerfärgat ca 39 - 42 cm 600 SEK

332. STORSJÖHYTTAN VINGLAS, GULD

500 SEK (2 glas)

333. STORSJÖHYTTAN VINGLAS

500 SEK (2 glas)

334. URNA MED HÄLSINGEPRÄGEL

Urna med Hälsingeprägel är tillverkad i traditionella 
tekniker med rötter från folkkonsten i Hälsingland.
Urnan ger ett vackert och högtidligt avslut, vare sig det 
gäller i det lilla eller det stora, kyrkligt eller borgerligt, 
urnbegravning eller kista och urnnedsättning.  Urnan 
är tillverkad av återvunnen textilfiber (lumppapp) och 
hantverksmässigt målad med äggoljetempera och 
naturliga pigment. Mönstret är schablonmålat med in-
spiration från väggmåleriet i Hälsingland. De förgyllda 
mönsterdelarna är slagmetall av mässing.

Anna-Carin Åsbrink
Lumppapp, äggoljetempera + pigment
slagmetall av mässing
1750 kr / styck
annacarin@maleriverkstan.se

335. DELLENKILTEN (foto)

Dellenkilten föddes som idé på Delsbostämman 
2011…Ett svenskt tartan/mönster, inspirerad av Folk-
dräkterna kring Dellenbygden. I samråd med Dels-
boskräddaren och ordföranden i Delsbo hembygds-
förening skapade jag ett tartan med rötterna i den 
Hälsingska myllan. Jag ville också att detta mönster 
skulle bli ett äkta tartan och bära namnet Dellen efter 
Dellensjöarna och fick då ansöka om medgivande från 
Hudiksvalls kommun för att få använda namnet och 
registrera det i det The Scottish Register of Tartans. Det 
togs väl emot och registrerades i maj 2015.

Dellenkilten var tänkt som ett alternativ till dräkterna i 
bygden, men används idag även i kombination med 
dräkter och dräktdelar. Numera finner man den även 
utanför Dellenbygden och Hälsinglands gränser.

En kilt är allt i ett. Från folklore till rock’n’roll. Ett plagg 
som du kan bära såväl på puben som till bröllop. Kiltar 
används idag av människor över hela världen.
Man skulle kunna se detta som ett resultat av ett skan-
dinaviskt och skotskt förhållande som våra förfäder 
startade redan för tusen år sedan.

Dellenkilten är skapad av Mikael Öst (på bilden)
Foto: Carl Öst Wilkens

336. VÄGGSKÅP

Knut Östgård
Linoljefärg
4000 SEK

337. KRYMPBURKAR

Knut Östgård
Linoljefärg, vita
1200 kr / styck

338. TRÅG

Knut Östgård
Flera varianter
Behandlade med linolja
1600 kr / styck

339. TRÅGBÄNK

Knut Östgård och Robin Wood
Gran
3600 SEK









Projektet genomförs med bidrag 
från Nämnden för Hemslöjdsfrågor. 


