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DETTA ÄR VÄSTARVETS
HEMSLÖJDSKONSULENTER
På Västarvet arbetar sju hemslöjdskonsulenter med
främjande av hemslöjd. Arbetet utförs i nära samverkan
med civilsamhället, privata aktörer, kommuner och kulturoch utbildningsinstitutioner. Verksamheten är inriktad
mot barn, unga, jämställdhet, jämlikhet och mångfald,
internationella samarbeten, samarbete med civilsamhället,
kunskapsförmedling samt slöjd som näring. I all verksamhet
arbetar hemslöjdskonsulenterna för ett vidgat deltagande –
rätten för invånarna i Västra Götaland att delta i, och utöva
slöjd oavsett bakgrund, kön, etnicitet, religion, ålder, funktion
eller sexuell orientering. Vidgat deltagande innebär därmed
att hemslöjdskonsulenterna aktivt verkar för jämlikhet och
jämställdhet samt motverkar diskriminering och rasism.
Hemslöjdskonsulenterna har kontor i Borås, Göteborg, Floda
och Skövde och är även med och driver besöksmålet och
resurscentret Slöjd & Byggnadsvård på Nääs.
Verksamheten drivs av Västarvet på uppdrag av Västra Götalandsregionens
Kulturnämnd. Hemslöjdsfrämjande verksamhet är också ett av de
verksamhetsområden som ingår i kultursamverkansmodellen och regionens
kulturplan.
Verksamhetsberättelsen finns även i talad form som podcast med
fördjupande reflektioner i några av årets aktiviteter och projekt. Lyssna på
podcasten här:
https://soundcloud.com/user-782301363/verksamhetsberattelse-2016
Utvecklingsinsatser för Hemslöjd i Västra Götalands regionala kulturplan
2016–2019:
•	Leda ett nationellt förnyelse- och utvecklingsarbete i samverkan
med Nämnden för hemslöjdsfrågor
•	Utveckla nya former och metoder för att stödja utvecklingen av
slöjdnäringar regionalt
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Strategiska mål 2016:
Under 2016 har hemslöjdskonsulenterna arbetat enligt kulturnämndens
följande uppdrag till Västarvet:
1.	Västarvet är en efterfrågad kunskapsorganisation av staten,
kommuner, civilsamhälle, näringsliv, folkbildning och universitet.
2. 	Västarvet är en resurs som är angelägen för invånarna i
utvecklingen av natur- och kulturarvet.
3. 	Västarvet är en central och väl nyttjad resurs för hållbar platsoch samhällsutveckling.
4.	Västarvet är en efterfrågad resurs för internationalisering av
kulturarvet.

Västarvet
Västarvet är Sveriges största regionala natur- och kulturarvsförvaltning och
en del av Västra Götalandsregionen. Vi bedriver verksamhet på åtta olika
områden inom natur- och kulturarvssektorn:
Arkeologi
Byggnadsvård
Konservering
Kulturmiljö
Naturmiljö
Slöjd
Utställning & pedagogik
Utveckling & projektstöd
Västarvet har också hand om verksamheten vid sex museer och besöksmål:
Forsviks Bruk
Göteborgs Naturhistoriska museum
Lödöse museum
Slöjd & Byggnadsvård
Vitlycke museum
Vänersborgs museum
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Året i siffror
•

Antal barn på Barnens dag på Nääs 8000

•

Antal slöjdklubbar 11

•

Antal medlemmar i sticknätet 500

•	Antalet slöjdare på slöjdmarknader och försäljningsutställningar 150
•

Antal gillare Facebook 2243

•

Antal följare Twitter 463

•

Antal följare Instagram 2435

•

Antal följare Pinterest 211
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BARN
20 procent av Västra Götalands befolkning är barn. Att få
utveckla sina skapande förmågor genom att delta i kulturlivet
är en rättighet som barn har. Förutom att bidra till en estetisk
bildning och att ge uttryck för sin kreativitet kan barns möten
med kultur ge bildningseffekter ur ett samhälleligt perspektiv
med utveckling av förmågan till kritiskt tänkande. Slöjden är en
deltagarkultur som kräver eget engagemang genom skapande.
I de slöjdklubbar som finns i regionen har barn möjlighet
att utöva och att träna slöjd på sin fritid. Sedan 2010 har
hemslöjdskonsulenterna utbildat handledare i Slöjdklubben för
att på det sättet nå barn i olika delar av regionen.
Slöjdklubben på Barnens Kulturkalas
Även i år genomförde Västarvets hemslöjdskonsulenter landets största
slöjdarrangemang för barn på Barnens Kulturkalas på Trädgårdsföreningen i
Göteborg. Trädgårdsföreningen besöktes under veckan av 150 000 personer
varav många deltog i Slöjdklubbens verkstäder.
För att erbjuda en mångfald av skapande samlade Slöjdklubben flera
arrangörer under ett tak. Slöjd & Byggnadsvård deltog under en dag och
hann då hjälpa inte mindre än 300 barn att blanda sin egen limfärg och måla
en träbit. Totalt erbjöds 22 olika aktiviteter med 73 programstarter, vilket
motsvarar 5 % av Göteborgs kulturkalas samlade programutbud.
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Statistik Kulturkalaset

Västarvets aktiviteter
Megaväv – Hemslöjdskonsulenterna
Kaosflätning – Hemslöjdskonsulenterna
Punsa läder – Hemslöjdskonsulenterna
Styltor och spel, bubblor och bollar – Hemslöjdskonsulenterna
Smed för en dag – Hemslöjdskonsulenterna, Forsviks Bruk och
Studieförbundet Vuxenskolan
Bygg vattenhjul – Forsviks bruk
Gör limfärg – Slöjd & Byggnadsvård
Samarbetsparters aktiviteter
Väv ett staket – Väv i väst
Känn på bondens guld och gör en trefläta – Halmens hus
Möt Ta i Hand – Ta i Hand-projektet
Gör ditt eget tryck på tyg eller papper – Studieförbundet Vuxenskolan
Ojo de Dios – Studieförbundet Vuxenskolan
Prova på origami – Studieförbundet Vuxenskolan
Kojbygge – Kultur i Väst och Kulturförvaltningen
Alla barn är superhjältar – Hälsofrämjande hantverk
Game over – Textilmuseet
Levande Skulptur – Projekt av Dawn Wong Hang Yue
UpMarket – Konsthantverkscentrum
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Genom att vara med som handledare i ”Spelet om björken” kan en
utveckla sina förmågor att undervisa i täljning för nybörjare.

Barnfestivalen på Nääs
Nästan 8000 besökare lockades till barnfestivalen på Nääs en söndag i
september. Två av de 60 aktivitetsstationerna arrangerade av Västarvets
hemslöjdskonsulenter tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.
Barnen fick prova på så kallad luffarslöjd och att fläta snoddar som ett
smakprov på de kurser som hölls på Nääs senare under hösten.

Allt om Björken
Under vårterminen drevs det pedagogiskt projektet Allt om björken.
Projektets mål var att skapa ett pedagogiskt koncept som förenar
naturvetenskap och slöjd och som skulle realiseras på Borås museum. Allt
om Björken genomfördes i samband med att vandringsutställningen Ur
Björk, som producerats i samarbete med hemslöjdskonsulenterna, visades
på Borås museum. Konceptet inspirerades av dator- och brädspelens värld
och utformades som en utmaning för deltagarna. Uppgiften var att rädda
björken från total eliminering från jordens yta. Totalt fick 400 elever och
lärare i förskola, grundskola och särskola ta del av Allt om björken.
Se filmen Spelet om björken här:
https://www.youtube.com/watch?v=2DKWrIwiPug
Länk till Slutrapport Allt om björken:
http://expo.vastarvet/wp-content/uploads/2017/02/Slutrapport-Alltom-bjorken.pdf
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Slöjdklubbens slöjdhandledarutbildning
Slöjdklubbens slöjdhandledarutbildning genomfördes i Skövde och i
Uddevalla och riktade sig till personer som vill arbeta pedagogiskt med
barn och slöjd. Utbildningen hade 29 deltagare som fick träning i praktiskt
slöjdande med barnfokus blandat med föreläsningar och diskussioner om
genusfrågor, inkluderande arbetssätt, slöjdens inspirationskällor, lagar,
regler och säkerhet. Deltagarna var föreningsaktiva, förskolepedagoger,
fritidspedagoger, slöjdlärare, folkhögskolepedagoger, universitetsstuderande,
personal i omsorgsverksamhet och enskilda företagare.
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UNGA
Barn och unga är prioriterade målgrupper i Västra Götalands
regionala kulturstrategi och även i den treåriga kulturplanen.
Där står att läsa att ”Offentligt finansierad kulturverksamhet
har ansvar för att främja barn och ungas rättigheter”. Bland de
aktiviteter som under 2016 riktat sig mot gruppen unga i
Västra Götaland är flertalet initierade av, eller utvecklade i nära
samarbete med mottagarna själva. Ett slöjdläger genomfördes
för fjärde året i rad med unga initiativtagare och gästpostarna
som för en vecka lånade instagramkontot Slöjd i Väst stod i kö
för att visa upp slöjdens ur sitt perspektiv.
Slöjdsnack
Konceptet Slöjdsnack består av samtalsträffar med utgångspunkt i slöjd
och skapande. Slöjdsnack togs fram i ett samarbete mellan Skapismen,
KulturUngdom och Västarvet. Under våren genomfördes fyra träffar på tre
platser. Konceptet har efter det dykt upp i olika sammanhang, exempelvis
på sommarens slöjdläger på Forsviks bruk. Till de första fyra träffarna
utvecklades ett format med tillhörande diskussionsfrågor. Den första träffen
hade tema Slöjdsnack om slöjdidentiteter, slöjdstereotyper och slöjdnormer
medan den andra träffens Slöjdsnack handlade om slöjdhierarkier, slöjdstatus
och statusslöjd. En generell frågeställning har varit om det går att samlas
kring slöjd utan att slöjda vilket Slöjdsnack har bekräftat.
Länk till Rapport Slöjdsnack: http://expo.vastarvet/wp-content/
uploads/2017/02/Rapport-Slojdsnack.pdf
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Slöjdläger
Ett slöjdläger för ungdomar och unga vuxna genomfördes för fjärde året i rad.
55 deltagare och sju ledare i åldrarna 18-35 år samlades under fyra dagar på
Forsviks bruk utanför Karlsborg. Deltagarna bodde och åt på vandrarhemmet
i Forsvik och var uppdelade i sex olika verkstäder: smide, snickra skåp,
bronsgjutning, mosaik, myllerbroderi och sy skjorta. Under lördagen bjöds
personer från närliggande asylboenden in till en integrationsdag med slöjd.
Ett femtontal personer deltog och några kom tillbaka dagen efter för att
fortsätta slöjda. På lördagskvällen spelade ett folkmusikband i Gjuteriet
på bruket i samarbete med Musik i Forsvik. Lägret projektleddes av en
studentmedarbetare hos hemslöjdskonsulenterna och arrangerades i
samarbete med Studieförbundet Bilda, KulturUngdom och Västarvet.

Förberedelse för bronsgjutning
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Ung Kultur Möts
Tillsammans med Folkuniversitetet deltog Västarvet under riksträffen
för festivalen Ung Kultur Möts i Alingsås. Deltagare vid festivalen fick
möjlighet att i en öppen drop in-workshop prova på repslagning med textilt
återbruksmaterial.

Unga gästpostare på Instagram
Under våren fortsatte 2015 års gästpostningssuccé på Instagram. För
att synliggöra slöjden ur slöjdares egna ögon och beskriva den med deras
egna ord fanns möjlighet att för en vecka låna hemslöjdskonsulenternas
instagramkonto Slöjd i Väst. Under våren visades en bredd av tekniker, tankar
och perspektiv samtidigt som nya kontakter knöts. Antalet följare ökade från
ca 1400 i januari till över 2000 i juni. Intresset för att gästa var stort och även
slöjdare från Halland och Östergötland fick gästa regionen för en stund.

Praktikanter och studentmedarbetare
Praktikanter från kandidatutbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk
vid Göteborgs Universitet har under fem veckor medverkat och fått träning
i varierande arbetsuppgifter så som utställningsarbete med planering,
administrering och mottagning av utställningsföremål och i löpande
verksamhet.
Två studentmedarbetare har varit anställda genom det regionala projektet
PILA (Praktik Introduktion Lärande Arbete). En studentmedarbetare jobbade
under vårterminen med att arrangera slöjdlägret på Forsviks bruk och den
andra studentmedarbetaren arbetade under höstterminen med projektet
Var snäll mot en fjäril där hon utvecklade pedagogiska redskap för att jobba
med slöjd och naturvård.
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Skaparfest Kulturhuset Kronan i Trollhättan.
Foto: Nina Nilsson och Samuel Pettersson

JÄMSTÄLLDHET,
JÄMLIKHET OCH
MÅNGFALD
Inom slöjdens område är kvinnor en dominerande grupp både
när det gäller produktion och konsumtion av kulturen. Detta
är ett trendbrott mot många andra kulturområden där män
i större del är producenter medan kvinnor generellt är större
kulturkonsumenter. Dock finns det andra ojämlika förhållanden
där särskild uppmärksamhet bör riktas för att öka allas lika
möjligheter att skapa och ta del av slöjd. I projektet Slöjd
Cultures läggs ett särskilt fokus på hemslöjdskonsulenternas
arbetsmetoder för vidgat deltagande, växande nätverk och nya
möten.
Ta i hand
Ta i hand finns i områden som ofta hamnar i skymundan bredvid innerstadens
dominans. Projektet verkar regionalt och finns i förorten och på landsbygden.
I Stenstorp, Floby, Biskopsgården i Göteborg, Restad Gård utanför Vänersborg
och Kronogården i Trollhättan. I, omkring och mellan dessa områden bygger de
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nya och hjälper redan existerande nätverk att växa. Ta i hand samskapar något
positivt och motverkar samtidigt segregation och en alltför likriktad kultursfär.
Västarvets hemslöjdskonsulenter startade Ta i hand tillsammans med
Föreningen Göteborgsslöjd och Svensk Form Väst. Idag är hemslöjdskonsulternas roll att stödja och deltar i arbetet med projektet som ägs av
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland. I Ta i hand används slöjd och
skapande för att mötas och känna gemenskap. Kärnverksamheten är att
anordna och bjuda in till öppna slöjdträffar där det slöjdas och fikas tillsammans,
delas erfarenheter och upptäcks likheter såväl som nya kunskaper. Ofta är
träffen en workshop som leds av en skapande person från orten. Under 2016
har cirka 30 träffar anordnats med allt från hennamålning till läderslöjd.
Ta i hand bjöd i november in till en skaparfest på Kronan i Trollhättan.
200 personer deltog i musik, dans, mat och workshops i papier mache,
flättekniker, hennamålning, pappersblommor och origami.
Länk till film om Skaparfesten:
https://www.youtube.com/watch?v=Klx5WKACVhM&t=7s

Slöjd Cultures
I maj inleddes ett samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Region Skåne
och Stockholms län samt Nämnden för hemslöjdsfrågor för att gemensamt
arbeta för att öka tillgängligheten, mångfalden och vidga deltagandet i
slöjden. Två konferenser med workshops för alla medarbetare i respektive
organisation har genomförts i Kungälv och Landskrona. Konferenserna har
innehållit föredrag om interkulturella projekt, mångfald och diskriminering
samt workshops om hemslöjdskonsulenternas värdegrund, kommunikation
och arbetsmetoder. Arbetsgrupper har bildats för att vidareutveckla
verksamheterna som kommer att fortsätta under 2017 och framåt.

West Pride med Slöjd Deluxe
För andra året i rad hade gruppen
Slöjd Deluxe verksamhet på West
Pride i Göteborg, vilket stöttades av
hemslöjdskonsulenterna. Pridesoffan
blev en mötesplats där craftivism
användes som metod för samtal och
skapande. Möblerna i soffhörnan
var till för slöjdande, stolsryggar
täljdes på, ryggstöd virkades in och
soffan blev broderiunderlag. Kollaget
på bordet blev ett tidsdokument
från HBTQ-firandet i Göteborg.
Möblemanget används nu i verkstan
på Borås museum.
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Pussel Riot – Gör din egen mask!
Pussel Riot tog avstamp i de balaclava-masker som bland andra artisten
Silvana Imam och konstnärskollektivet Pussy Riot använder för att
uppmärksamma rättighetsfrågor, ofta HBTQ-frågor och ifrågasätta roller och
normer. Under fyra tillfällen fick deltagare träffas på Textilmuseet i Borås och
skapa masker av textila material. I samband med workshoparna hölls fyra
olika föreläsningar med efterföljande diskussion. Temat spände mellan frågor
som identitet, feminism, uttryck, egenmakt och kulturarv. De fyra tillfällena
ledde fram till en spelning med Silvana Imam på Borås Konstmuseum, då
deltagare vid träffarna iklädde sig sina masker. Under träffarna påtalade
deltagare behovet av att fortsätta träffas för att diskutera liknande frågor.
Pussel Riot var ett projekt som genomfördes under våren 2016 som ett
samarbete mellan Västarvet, Textilmuseet, Pussel Borås, KulturUngdom och
Borås Konstmuseum.

Pussel Riot på Borås Pride
Under Borås första Pridefestival deltog Västarvets hemslöjdskonsulenter i
Konstmuseets festivalprogram i samarbete med KulturUngdom. Workshopen
tog plats i konstperformancegruppen Myckets installation Luftslott på Stora
Torget. Under två timmar fick deltagare skapa sin egna masker med hjälp av
yllebroderi. I samband med workshopen diskuterades maskering: Vad är en
mask? Hur ser din mask ut och vad vill du synliggöra genom den? Är en mask
något att gömma sig bakom eller något som framhäver ens queeraste jag?
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Normkreativitet för Sveriges hemslöjdskonsulenter
Under den årliga konferensen för landets hemslöjdskonsulenter, arrangerat
av Nämnden för hemslöjdsfrågor, var Västarvets hemslöjdskonsulenter
med och arrangerade en fortbildningsdag tillsammans med två
designforskare. Temat var vidgat deltagande, aktivt nätverkande och
normkreativitet. Deltagarna fick med utgångspunkt i slöjdens styrkor
och normkreativa verktyg arbeta med FN:s globala mål för hållbar
utveckling. I en rollspelsövning fick deltagarna spela representanter för
olika samhällsaktörer och utveckla samarbetsprojekt. Syftet var att
utveckla slöjden som metod för hållbar utveckling och plattform för
gränsöverskridande samarbeten.
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INTERNATIONELLA
SAMARBETEN
Att genom ett vidgat och fördjupat kulturutbyte med andra
regioner öka internationaliseringen är ett strategiskt område
fastställt av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd.
Slöjdutövandets ovilja att förhålla sig till nationella gränser
tillsammans med dess möjlighet att verka utan talade ord lämpar
sig väl för internationella samarbeten. Under året har kontakter
knutits med Vilniusregionen i Litauen och med regionen Sibiu i
Rumänien vilka Kulturnämnden har samarbetsavtal med. Dessa
kontakter kommer att användas för att ge slöjdföretagare och
närliggande grupper större möjlighet till internationella utbyten.
Europeisk kulturprojektledarutbildning
Europena Diploma in Cultural Project Management är en utbildning som
främjar kulturell mångfald och interregionala utbyten. En hemslöjdskonsulent
deltar i utbildningen som pågår 2016-2018. Syftet med utbildningen är att ge
kulturen en starkare plats i Europa. Dess huvudsakliga mål är att tillvarata
deltagarnas kapacitet och ge dem de verktyg som behövs för kunna
utveckla internationella samarbeten och projekt inom kultur.
2017 kommer Västarvet och Kultur i Väst att vara värdar för en tiodagars
utbildningssession av Europena Diploma in Cultural Project Management i
Västra Götaland.
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SAMARBETE MED
CIVILSAMHÄLLET
Nätverken och organisationerna i det civila samhället är många:
makerrörelsen har under de senaste åren etablerat sig på flera
platser i regionen; de tre ideella länshemslöjdsföreningarna i
regionen har nästan 3000 medlemmar; nätbaserade nätverk
samlar intressegrupper och olika sammanslutningar träffas
för att sticka, tälja, brodera eller utöva craftivism tillsammans.
Infrastrukturen för samarbete mellan civilsamhället och
hemslöjdskonsulenterna är god. Samtidigt finns det en önskan
att fler grupperingar ska ha kännedom om Västarvets möjlighet
att ge stöd och processutveckling. Därigenom kan vi bidra till att
skapa bättre förutsättningar för individens deltagande och eget
skapande inom slöjd.
Träslöjdsnätverk
Med syftet att initiera ett nätverk för träslöjdsintresserade har fyra
träffar för personer i Boråstrakten arrangerats under våren 2016. Under
höstterminen har ett täljkafé startat i verkstan på Borås museum med
träffar varannan vecka. Ett liknande täljcafé planeras i Göteborg 2017.

Sticknätverk i Väst
Sticknätverket bildades av hemslöjdskonsulenterna för fjorton år sedan. Då var
stickintresset på uppgång och det var nytt att träffas och sticka i det offentliga
rummet. Idag har nätverket 500 medlemmar som möts i en gemensam
stickträff en gång per år och där emellan på stickcaféer på olika platser i
regionen. Information om detta sprids via nätverkets nyhetsbrev och blogg.
I mars hölls Föreläsning, stickning & samtal i Göteborg i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan där deltagarna uppmanades att samtidigt
sticka. Föreläsningen handlade om hur mönster på textilier har vandrat i tid
och rum och samtalet, som leddes av en hemslöjdskonsulent, hade tema
Slöjd som fritid och som feministisk strategi.
I augusti bjöd Sticknätverk i Väst in till en Sticknick på Dalslands
konstmuseum samtidigt som en stickutställning pågick. 45 personer
nappade på uppmaningen: Ta med din stickning, gärna en filt eller stol, och
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Foto: Ikkan

Träslöjdsnätverk

Sticknick på Dalslands konstmuseum.

Samverkan med Väv i Väst
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After movie workshop

På Föreläsning, stickning och samtal uppmanades deltagarna
att sticka under både föreläsningar och samtal.

slå dig ner i parken utanför museet. Sticka på din egen stickning eller låt dig
inspireras av utställningen och gör din egen ”tatuering” på en liten stickad bit
som du har med dig.

Samverkan med Väv i Väst
Västarvets hemslöjdskonsulenter och Kultur i Halland - Slöjd samverkar
med föreningen Väv i Väst som är en regionförening inom Riksföreningen
för handvävning. Två gånger per år träffas denna gruppering för att planera
och följa upp gemensamma aktiviteter. Vävsymposiet Våga Väva Vilt! var
en av denna års stora gemensamma satsningar. Symposiet genomfördes i
mars på Kulturhuset Blå Stället i Angered i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan. Symposiet riktade sig både till nybörjare och erfarna vävare
som sökte påfyllnad och ville träffa andra vävintresserade. Förutom
utställning och workshop innehöll programmet föreläsningar om taktila
vävstrukturer, vävning som ett ultimat medie och textilt återbruk. 50
personer deltog.
Väv i Väst medverkade också med vävaktiviteter i Slöjdklubben på Barnens
Kulturkalas i Trädgårdsföreningen, Göteborg i augusti och med prova-på
vävning under Slöjd- och Konsthantverksmarknaden i Kronhuset.
Under hösten har hemslöjdskonsulenterna och Väv i Väst bjudit in till vävcafé
med rya som tema i Skövde, Rydal och Grebbestad.

Samverkan med hemslöjdsföreningar
Hemslöjdskonsulenterna bjuds in som adjungerande till de tre
länshemslöjdsföreningarnas styrelsemöten för att rapportera om
pågående verksamhet. Två gånger per år träffar Västarvet alla tre
länshemslöjdsföreningar för att byta erfarenheter och informera om vad som
händer i respektive organisation. I samarbete ges också tidningen Till Handa
ut fyra gånger per år.
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After movie workshop: Gerillaslöjd i Göteborg, Borås och
Lidköping
Gruppen Slöjd Deluxe arrangerade workshops efter att filmen Yarn:
the Movie visats i Göteborg, Borås och Lidköping. Så här säger de själva
om workshoparnas tema Psykisk ohälsa: Att skapa med händerna har
vetenskapligt bevisats hjälpa människor minska ångest, depression, kronisk
smärta och stress. Och till skillnad från mediciner har skapandet inga
biverkningar. Slöjd Deluxe bjuder in till en workshop där vi samtalar om stress,
koncentrerar oss på kreativt skapande och har en skön stund tillsammans.
Resultatet av vårt skapande sätter vi ut på stan som gerillaslöjd. Budskap och
process är viktigare än det fysiska resultatet. Psykisk ohälsa finns överalltdärför kan det vi skapar placeras överallt. Vi vill tvätta bort skammen och
våga prata om att man kan må dåligt. Kanske kan slöjd vara ett verktyg för
ett bättre liv?
Workshoparna arrangerades i samarbete mellan Västarvet, ADA och
KulturUngdom.

Kurs i sociala medier
Västarvets hemslöjdskonsulenter har fortsatt samarbetet kring kurser i
sociala medier tillsammans med projektet Digiväv. Kurserna har främst riktat
sig mot ideella slöjd-, hantverks- och hembygdsföreningar, men har varit
öppna för alla intresserade. Under kurstillfällena har sociala medier som
företeelse introducerats och deltagarna har fått exempel på hur de kan
använda sig av sociala medier i sin förening. Deltagarna har fått fördjupning
i plattformar som facebook, instagram, twitter och pinterest. Kurserna har
lockat en äldre målgrupp med varierande tidigare vana i sociala medier.
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KUNSKAPSFÖRMEDLING
Förmedlingen av slöjdkunskap sker på många sätt och på
olika nivåer. Via kurser, framförallt på Nääs, finns möjlighet till
fördjupning i slöjdtekniker medan den digitala kommunikationen
syftar till informationsdelning om aktiviteter där kunskap finns
tillgänglig. Via Arenaveckor i två kommuner knyts nya kontakter
som leder till aktiviteter men som också ökar kännedomen om
den kompetens som hemslöjdskonsulenterna besitter eller kan
hänvisa till.
Kursverksamhet
Kursutbudet har 2016 omfattat ett 40-tal en- till fyradagarskurser och i
det närmaste samtliga har genomförts. Den grundläggande ambitionen är
ett ekologiskt hållbart perspektiv på slöjd. Kurserna riktar sig både till barn
och vuxna och intresset är stort bland deltagarna i att öka sina kunskaper i
olika slöjdtekniker. De anställda handledarna har dokumenterad erfarenhet
inom sina specialområden med pedagogisk förmåga att tradera kunskap.
Via kursutvärderingar följs verksamheten upp och det konstateras att
den håller mycket god kvalitet. Miljön på Nääs och Slöjdseminariet, där de
flesta kurserna hålls, anser många ger ett mervärde. Alla grupper gör också
ett besök på Slöjd & Byggnadsvård på Källnääs. Utbudet i butiken stödjer
kursverksamheten genom att tillhandahålla material, redskap, verktyg och
litteratur och deltagarna får också en glimt av bibliotek och utställningar.
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Från vänster till höger ovan: 1) HDK:s masterutbildning Child Culture Design har under flera år gästat Nääs, 2 ) Broderade tofflor från kurs i båsöm,
3) Präglade, tappade näverburkar, 4) Tovade fårfällar, 5) På Nääs kan du gå en kurs i att tillverka dina egna skidor, 6) På slöjdseminariet på Nääs hålls
de flesta kurser

Dräktråd
Regiondräktrådet har sammanträtt vid två tillfällen under året. I april skedde
ett möte på Gräfsnäsgården i Slottskogen, Göteborg. Det är sätet för
Folkdansringen i Göteborg och på programmet stod ett besök i
Smålandsstugan som innehåller en rik skatt av gamla kläder och andra
textilier. I oktober träffades dräktrådet i Dalsjöfors i Hjortryds Hembygdsgård
där Toarpsdräkten presenterades av ideella dräktforskare. Representanter
för regionens övriga dräkter meddelade aktuella aktiviteter vid båda
sammankomsterna.

Dräktdokumentation
För att säkerställa tillgängligheten av folk- och bygdedräkter i Skaraborg har
ett projekt genomförts för att inventera och dokumentera dräkterna, idag
26 till antalet. En projektledare har sammanställt tidigare insamlat material
så som vävnotor, sömnadsmönster och beskrivningar samt kompletterat
med material som idag förvaras hos privatpersoner. I ett senare skede
kommer inventeringen att tillgängliggöras för en större allmänhet.

Arena Dals Ed och Arena Svenljunga
I samband med Västarvets arenaveckor som i år var i Dals Eds kommun
under deras årligen återkommande kulturvecka och i Svenljunga kommun
genomfördes en rad olika aktiviteter.
I samarbete med AME aktivitetscenter i Dals Ed så undersöktes vad en kan
göra av en björk, med inspiration från vandringsutställningen Ur Björk. Ett
hundratal skolelever slöjdade hopprep med trähandtag och rep av t-shirt
tillsammans med en slöjdhandledare och personer på aktivitetscentret.
Tillsammans med allmänheten testades att färga garn med björkbark och
björklöv och att göra korgar av björkris. Slutresultatet blev en utställning som
visades på kulturveckans avslutningsfest.
I Svenljunga samarbetade Västarvet med Slöjdhuset och arrangerade en
workshop i makramé och en i täljning.
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Från vänster, 1 & 3) Under ett slöjdsnack pratade Julia Skott, gruppen Slöjdlustar och hemslöjdskonsulenterna om vad som händer när en slöjdar
tillsammans., 2 ) Anders ”Skéanders” Karlsson högg ut en träsked inför publik på Bokmässan.

Bokmässan
Västarvets hemslöjdskonsulenter deltog på Bokmässan i Göteborg i samma
monter som Hemslöjdens förlag och tidningen Hemslöjd. Monterprogrammet
bestod förutom författarpresentationer även av ett slöjdsnack om slöjdens
gemensamhetsskapande effekter och förevisning i träskedstillverkning.

Slöjdens hus i Skövde
Genom ett avtal med Skövde kommun ansvarar hemslöjdskonsulenterna
och Skaraborgs Hemslöjdsförening för program och utställningsverksamhet
i Slöjdens Hus i Skövde. Under året har 8 utställningar visats i galleriet:
•	Rutor och ränder – Skaraborgs
hemslöjdsförening i samarbete
med Hjälpstickan Skövde/Tibro
•	Transformation och narrativ
genom smidet – Steneby smide
•	ModeDesign – Axevalla
folkhögskolan
ModeDesignutbildning
•	Nyanser av blått – Färgkraft
•	Helénsmässan – Skaraborgs
hemslöjdsförening

Studenter från Stenebys smideslinje
ställde ut på Slöjdens hus under våren.
Lampan är tillverkad av Rickard Ahlin.

•	Höstutställning –
Skaraborgsslöjdarna
•	Plädar, filtar och sjalar – Vävstugor i Skaraborg
• Julutställning på Slöjdens hus – Slöjdare i Skaraborg

Verkstan på Borås museum
I sambandI samarbete med Borås Museum har museets gamla
utställningsverkstad iordningställts för publika slöjdaktiviteter. Under våren
arrangerades tre workshops för att skapa lokal delaktighet i utformandet av
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lokalen. Deltagarna erbjöds att ta med sig egna slöjdprojekt, skapa nya på
plats eller skapa inredning till verkstan.
Under våren och hösten har det för barn bosatta i Borås arrangerats
olika typer av slöjdworkshops. Under vårterminen arrangerades
täljträffar i samband med projektet Allt om björken. Dessa fortsatte
över sommaren med stöd av Stadsdelsförvaltning Väster i Borås. Under
hösten har en slöjdklubb skapats för barn som har kontakt med den öppna
ungdomsverksamheten i det närbelägna Norrby.

Vävcenter Sjuhärad
Västarvet deltar i arbetet med att utveckla
ett internationellt vävcenter i Sjuhärad. En
förening med intressenter från utbildning,
näringsliv och ideella sektorn har bildats för
driva frågan och en projektledare är anlitad.
Hemslöjdskonsulenterna är adjungerade
i föreningens styrelse samt sitter i
valberedning.

Digital kommunikation

Helena Jönsson med sin mobila
vävstuga är en av dem som är engagerade i arbetet med ett internationellt
Vävcenter i Sjuhärad. Foto: Helena
Jönsson.

Via sociala medier sprider hemslöjdskonsulenterna information om allt
slöjdinriktat som händer i regionen. Västarvets hemsida kompletterar med
djupare information om hemslöjdskonsulenternas projekt, utbildningar,
utställningar, nätverk och kontaktuppgifter. Under året har den tidigare
hemsidan införlivats i den nya Västarvsgemensamma hemsidan.
www.vastarvet.se/slojd
Under året har vi närvarat på Facebook
https://www.facebook.com/slojdivast/
Twitter https://twitter.com/slojdivast
Instagram https://www.instagram.com/slojdivast/
och Pinterest. https://www.pinterest.se/slojdivast/

Bussresa till Fårfesten i Kil
Inom ramen för samarbetet Folk och Form
arrangerades en bussresa från Göteborg
till Fårfesten i Kil för andra året i rad. En
intresserad allmänhet fick möjlighet att
anmäla sig för att över dagen besöka
Fårfesten som är en stor mässa på temat
får. Platserna på bussen fylldes snabbt av
ullentusiaster.
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Från vänster: 1) Ullstyrkan deltog med egen monter på Syfestivalen i Göteborg, 2) Ullstyrkan vill marknadsföra den svenska ullen och de spinnerier som
finns i Sverige, 3) Foto: Ian Schemper,

Ullstyrkan
Arbetsgruppen Ullstyrkan, där en representant från hemslöjdskonsulenterna
ingår, bildades 2015 av Sveriges hemslöjdskonsulenter för att sprida kunskap,
utveckla användningsområden och öka användningen av den svenska
ullen – en klimatsmart naturresurs som idag till stor del slängs. Baserat på
erfarenheter från tidigare gemensamma ullprojekt, regionala projekt samt
från andra nordiska länder tas det nu ett nationellt grepp om den svenska
ullen.
Under året har Ullstyrkan deltagit i Fårfesten i Kil, Syfestivaler i Stockholm,
Malmö och Göteborg samt anordnat en Branschträff för ullen tillsammans
med Nämnden för Hemslöjdsfrågor. På branschträffen deltog 50 inbjudna
personer från spinnerier, fårföreningar och företag.
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NÄRING
I Västra Götalands kulturplan 2016-2019 går att läsa ” Hemslöjd
är ett område som ligger nära näringslivet och lämpar sig väl
för att skapa möten, dialog och utbyten mellan människor med
olika kultur och bakgrund”. Flera av regionens slöjdföretagare
arbetar idag med möten och dialog, både språklig och
materialbaserad. De senaste årens ökade statliga satsning på
mer kultur i skolan har öppnat upp för ett nytt arbetsfält för
slöjdföretagare och många barn kan nu möta professionella
slöjdare i sin skolmiljö. Tillverkning av slöjdföremål står sig
dock starkt bland företagarna och under året har flera initiativ
synts på egenorganisering av tillfälliga försäljningsytor så som
pop up-butiker. Hemslöjdskonsulenterna har arrangerat två
slöjdmarknader och två försäljningsutställningar för slöjd.
Offentligt slöjdarregister
För att stärka och synliggöra utövare av slöjd i regionen startades ett
offentligt slöjdarregister som nås via Västarvets hemsida. I registret kan en
hitta personer med olika slöjdkompetens. I slutet av året finns 40 personer
med i registret och det går att hitta hattmakare, vävare, arrangörer av pop
up-butiker, föreläsare, handledare för barn, projektledare och
täljhästtillverkare.
Länk till Slöjdarregistret:
http://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/slojd/slojdregistret/

Rekofestival och Slöjdmarknad på Nääs
Under en helg i maj anordnades för tredje gången Rekofestivalen på Slöjd &
Byggnadsvård Nääs. Samtidigt återupptogs den slöjdmarknad som tidigare
varit på Nääs tillsammans med föreningen Knivmakare i Väst. 43 slöjdare och
10 matproducenter visade upp och sålde sina varor i och omkring Lekhuset
medan området kring Källnääs fylldes av workshops, föreläsningar och
andra aktiviteter. Nytt för i år var att festivaldeltagarna erbjöds möjlighet att
övernatta på festivalen i tält. De båda arrangemangen lockade omkring 1500
besökare.
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Slöjd- och konsthantverksmarknad
på Kronhusbodarna
För fjärde året i rad anordnade
Kronhusbodarnas företagarförening
och hemslöjdskonsulenterna marknad
i Kronhuset, Göteborg med stöd av Higab.
Ett 30-tal slöjdare och konsthantverkare
sålde allt från smide till textil. Även
hantverkarna i Kronhusbodarna hade öppet
sina verkstäder och butiker. På gården fanns
det möjlighet att dreja, tova, megafläta eller
se hur det går till att bränna raku.

Julutställning på Slöjdens hus
I samarbete med Skaraborgs
hemslöjdsförening ställde 25 slöjdare ut
slöjd på en julutställning där alla föremål
var till salu. Detta är ett återkommande
arrangemang som pågår under en månad.

Studenter från Stenebys smideslinje
ställde ut på Slöjdens hus under våren.
Lampan är tillverkad av Rickard Ahlin.

Midvinterfest
För 24:e året i rad arrangeras Midvinterfest - en årlig försäljningsutställning
för slöjd och konsthantverk på Bohusläns museum i Uddevalla. 2016 hade
utställningen temat Fred, Kärlek och Gemenskap. 51 slöjdare från hela
regionen medverkade.
Syftet med Midvinterfest är att visa ett brett utbud av hållbar, lokalt
tillverkad slöjd och konsthantverk och samtidigt få besökaren att
upptäcka kvalitén och personligheten i det handgjorda. Den är också en
kanal för utställarna att synas och sälja. Det som skiljer Midvinterfest från
många andra utställningar är att kunden får ta med sig varan direkt. På
vernissagedagen såldes slöjd för över 60 000 kr.
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PERSONAL
Kompetensutveckling för medarbetare
Västarvets hemslöjdskonsulenter har deltagit i Västarvsinterna fortbildningar
i Episerver, Public 360, Stresshantering, Personlig effektivitet, Konsten
att påverka. Hemslöjdskonsulenterna har också medverkat vid Nationell
konsulentträff, Fokus barn och unga 2016, Nämnden för hemslöjdsfrågors
informationskonferenser för hemslöjdskonsulenter samt Västarvets och
Område Regionala Tjänsters personaldagar.

Styrelser och andra uppdrag
Under året har Västarvets hemslöjdskonsulenter suttit med i
följande styrelser, arbets- och styrgrupper: Föreningen Sveriges
Hemslöjdskonsulenter, Sveriges hemslöjdsföreningars Riksförbund,
Ullstyrkan, Västarvets grupp för Mänskliga Rättigheter, Vävcenter Sjuhärad,
Digiväv, Ta i Hand och Sätergläntans Vänner.

29

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA OSS
Hemslöjdskonsulenterna Västarvet
PARKGATAN 29, 504 39 BORÅS
ENHETSCHEF HEMSLÖJDSKONSULENTERNA TORBJÖRN LINDSTRÖM
Tfn: 010 441 43 52
Mobil: 070 662 68 06
torbjorn.lindstrom@vgregion.se
HEMSLÖJDSKONSULENT HILLEVI SKOGLUND
Tfn: 010 441 43 53
Mobil: 070 662 68 02
hillevi.skoglund@vgregion.se
HEMSLÖJDSKONSULENT SARA DEGERFÄLT
Tfn: 010 441 43 51
Mobil: 070 662 68 03
sara.degerfalt@vgregion.se

Hemslöjdskonsulenterna Västarvet
BOX 374, 541 28 SKÖVDE
Hemslöjdskonsulent Mia Lindgren
Tfn: 010 441 43 55
Mobil: 070 662 68 07
mia.lindgren@vgregion.se
Hemslöjdskonsulent Carl-Olof Engström
Tfn: 010 441 43 56
Mobil 070 662 68 08
carlolof.engstrom@vgregion.se
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Hemslöjdskonsulenterna Västarvet
Studio Västsvensk Konservering
GAMLESTADSVÄGEN 2-4 B2, 415 02 GÖTEBORG
HEMSLÖJDSKONSULENT SUSANNE HARRYSSON
Tfn: 010 441 43 57
Mobil: 070 662 68 04
susanne.harrysson@vgregion.se

Hemslöjdskonsulenterna Västarvet
OTTO SALOMONS VÄG 16, 448 92 FLODA
HEMSLÖJDSKONSULENT TOBIAS HAVAAS
Mobil: 070 662 68 05
tobias.havaas@vgregion.se
KURSANSVARIG ANN HAMMARBERG
Tfn: 010 441 43 54
Mobil: 070 662 68 01
ann.hammarberg@vgregion.se
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TACK TILL VÅRA
SAMARBETSPARTER
ADA
Affär Inredia
August Abrahamssons stiftelse
Axevalla folkhögskola
Bohusläns museum
Borås Hembygdsgille
Borås Museum/Textilmuseet
Borås Pride
Borås stad, Stadsdelsförvaltning Väster
Dalslands Konstmuseum
Dals Eds kommun
De sju häradernas hemslöjdsförening
Digiväv
Dräktrådet Västra Götaland
Folk och Form
Folkuniversitetets Hantverkscentrum i Tibro
Foundation Marcel Hicter
Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter
Företagarföreningen Kronhusbodarna
Grevbäcks Hembygdsförening
Göteborg och Bohusläns ideella hemslöjdsförening
Göteborg & Co
Göteborgs stad Kultur Barn och unga
Göteborgs Universitet, Ledarskap i slöjd och kulturhantverk
Halmens Hus
Hellidens folkhögskola
Hemslöjdens förlag
Higab
Högskolan för design och konsthantverk
Integrationsnätverk i Biskopsgården
Interaktiva Institutet
Knalleslöjdarna
Knivmakare i Väst
Konsthantverkscentrum
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Kronhusbodarnas företagarförening
Kultur Halland
Kultur i Väst
Kultur Ungdom
Konstepidemin
Meeting Plays
Nämnden för Hemslöjdsfrågor
Nääs Konsthantverk
Pussel Borås
Skapismen
Skaraborgs hemslöjdsförening
Skånes hemslöjdsförbund
Slöjdare i Västra Götaland
Slöjd Deluxe
Slöjdhuset i Svenljunga
Slöjdlustar
Slöjd Stockholm
Sticknätet i Västra Götaland
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan Borås
Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg
Studieförbundet Vuxenskolan Tibro
Studieförbundet Vuxenskolan Götene
Studieförbundet Vuxenskolan Mariestad
Studieförbundet Vuxenskolan Mölndal
Studieförbundet Vuxenskolan Lerum
Studieförbundet Vuxenskolan Skövde
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland
Studieförbundet Vuxenskolan Vänersborg
Studieförbundet Vuxenskolan Åmål
Svenljunga kommun
Svenska Vävrådet
Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund
Ta i hand
Ung Kultur Möts
Ullstyrkan
Vävcenter Sjuhärad
Västergötlands museum
Väv i Väst
West Pride
Älvsborgs läns hemslöjdsförbund
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