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DET HÄR ÄR
VÄSTARVET
SLÖJD OCH
REGIONAL
PEDAGOGIK
Den 1 juli 2018 slogs enheterna Västarvet Slöjd och Västarvet
Regional pedagogik ihop till en gemensam enhet som också
fick ett nytt uppdrag och en konsulenttjänst som ska utveckla natur- och kulturarvspedagogiska aktiviteter och
besöksmål inom arrangörsstödet för målgruppen barn och
unga i Västra Götaland.
I den nya enheten arbetar hemslöjdskonsulenter med
främjande av hemslöjd och pedagoger som utvecklar
pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i Barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt
en konsulent med utveckling av arrangörsstödet.
Alla arbetar regionalt och samarbetar bland annat med
kommuner, föreningar, företag och kulturutövare och
utställningar och pedagogiska program turnerar runt om
i hela Västra Götaland. Enheten har fasta arbetsplatser i
Borås, Göteborg, Floda, Skövde, Vänersborg och Fengersfors och är även med och driver besöksmålet och resurscentret Slöjd & Byggnadsvård på Nääs.
Verksamheten drivs på uppdrag av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. Hemslöjdsfrämjande verksamhet är ett av de verksamhetsområden
som ingår i kultursamverkansmodellen och regionens kulturplan.
Utvecklingsinsatser för Hemslöjd i Västra Götalands regionala kulturplan
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2016-2019:
• Leda ett nationellt förnyelse- och utvecklingsarbete i samverkan
med Nämnden för hemslöjdsfrågor.
• Utveckla nya former och metoder för att stödja utvecklingen av
slöjdnäringen regionalt.
Regional pedagogiks verksamhet bygger på ett av och med perspektiv där
barn och ungdomar får möjlighet att själva vara med att skapa och påverka
innehållet. Sedan 2018 har Västarvet beviljats medel av Kulturnämnden för
att utveckla natur- och kulturarvspedagogiska aktiviteter och besöksmål
inom arrangörsstödet för målgruppen barn- och unga.

Beskrivning av Västarvet:

ÅRET I SIFFROR:
Antal som gillar
Västarvet slöjd:
2 555
Antal följare: 3 024
Antal följare: 249
Antal följare: 502

Västarvet är Sveriges största regionala natur- och kulturarvsförvaltning och
en del av Västra Götalandsregionen. Slöjd och Regional Pedagogik är en
enhet inom Västarvets verksamhetsområde Regionala tjänster, som
tillhandahåller tjänster inom åtta områden inom natur- och kulturarv:
Arkeologi
Byggnadsvård
Konservering
Kulturmiljö
Naturmiljö
Slöjd och Regional Pedagogik
Utveckling & projektstöd
I Västarvet ingår även sex museer och besöksmål:
Forsviks Bruk
Göteborgs Naturhistoriska museum
Lödöse museum
Slöjd & Byggnadsvård
Vitlycke museum
Vänersborgs museum
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SLÖJD FÖR BARN
OCH 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”
20 procent av Västra Götalands befolkning är barn.
Slöjden är en deltagarkultur som kräver eget engagemang genom skapande. Intresset för slöjd som en del av
kulturskolan växer vilket verkar positivt för barns möjlighet
att utöva och träna slöjd på sin fritid. Som ett led i detta
har hemslöjdskonsulenterna utbildat slöjdhandledare som
både vill arbeta i samarbete med kulturskolor och ideellt
och på det sättet nå barn i olika delar av regionen.
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Slöjd i Kulturskolan

Västarvets hemslöjdskonsulenter gör en flerårig satsning på att etablera
slöjd som ett ämne i den kommunala kulturskolan. Under fyra dagar möttes
300 kulturpedagoger och rektorer under en fortbildning på temat kultur för
barn på flykt. Detta gav hemslöjdskonsulenterna tillfälle till en större inblick
i kulturskolans verksamhet. Hemslöjdskonsulenterna har deltagit i en kompetensdialogdag angående en ny utbildning för pedagoger i Kulturskolan
som ska starta på Göteborgs universitet under höstterminen 2019. Under
året genomfördes prova-på slöjd aktiviteter på Hisingens Kulturskola och
Falköpings kulturskola.

Slöjdhandledarutbildning

Västarvets slöjdhandledarutbildning genomfördes 2018 med 8 träffar på
Borås museum. Utbildningen riktar sig till personer som vill jobba pedagogiskt med barn och slöjd. Totalt 11 personer deltog i utbildningen och
fick träning i praktiskt slöjdande med barnfokus varvat med föreläsningar
och diskussioner om genusfrågor, inkluderande arbetssätt, slöjdens inspirationskällor och säkerhetstänk. Deltagarna var pedagoger i kulturskolan,
slöjdare och föreningsaktiva.

Praktikanter

Västarvet Slöjd hade under 2018 tre praktikanter från Ledarskapsutbildningen
för slöjd och kulturhantverk vid Göteborgsuniversitet. De arbetade med
Reko-festivalen, Kulturkalaset och Spelmansstämma och Hantverksdagen på
Borås Museum. De har också bidragit med texter till regionens slöjdtidning
Till Handa.
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Kulturkalaset

Kulturkalaset sammanföll i år med Europride. Barnens kulturkalas fanns i
Trädgårdsföreningen i Göteborg och Västarvet deltog med två aktiviteter,
Boostpalatset och Regnbågsbyn. I Regnbågsbyn hjälptes barn och vuxna åt
att väva väggar på 7 små hus målade i regnbågens färger och i Boostpalatset
fick barn och deras vuxenkompisar, med hjälp av inspiratörer, skapa sina
drömoutfits. Drygt 9 000 personer deltog i aktiviteterna.
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Tidens täcke

I arbetet med nyanlända barn och ungdomar drev Västarvets hemslöjdskonsulenters projektet Tidens täcke under året. Tidens täcke är ett föremål
men också ett verktyg och en metod för berättande. Totalt 25 personer i
blandade åldrar varav majoriteten var unga nyanlända har fått beskriva sitt
liv genom att sy ihop olika tygbitar till en lapptekniksruta. Rutorna har sedan
sytts ihop till ett stort täcke av 4 ensamkommande med stora erfarenheter
av sömnad. Täcket har turnerat runt som en utställning och visats på Textilmuseet i Borås i samband med Next Level Craft, i Uddevalla i samband med
ungdomsfestivalen Imagine, i Lidköping i samband med arrangemanget
Kulturbron, på kulturhuset i Borås i samband med projektet Vägen hit och
på Blå stället i Angered.

Fladdermushus

I samarbete med Göteborgs naturhistoriska museum utlyste Västarvets
hemslöjdskonsulenter under vårterminen en tävling där mellanstadie
elever fick i uppdrag att slöjda hus till fladdermöss med syftet att lära
sig mer om biologisk mångfald. Av de totalt 20 skolor som deltog
i projektet drogs tre skolor i Ulricehamns kommun som vinnare.
Dessa vann en fladdermusspaningskväll som genomfördes med en biolog
från Västarvet.

Craft Thursday på Textilmuseet

I samband med att slöjdutställningen Next Level Craft visats på Textil
museet under året så har Västarvets hemslöjdskonsulenter genomfört olika
programpunkter med inriktning på barn och unga.
Under invigningen bidrog Västarvets hemslöjdskonsulenter med aktiviteter
i form av bland annat en sömnadsworkshop. Under våren genomfördes
veckovisa torsdagsaktiviteter, Craft Thursdays, där besökarna fick testa på
olika sorters slöjd bland annat täljning, tovning och broderi. Studenter på
utbildningen Ledarskap i Slöjd och Kulturhantverk engagerades som handledare.

Virkhall på Textilmuseet

Under hösten gjordes en satsning på specifika grupper. Under 5 dagar höll
danskompaniet Spinns sin workshop Virkhall där virkning möter den jamaicanska dansstilen dancehall. De som deltog i workshopen var förskolegrupper,
gymnasieklasser och personer som är engagerade i daglig verksamhet.
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Ungdomsläger på Textilmuseet

I oktober arrangerade Västarvets Hemslöjdskonsulenter tillsammans med
Kultur Ungdom ett slöjdläger på Textilmuseet för 30 deltagare i åldern 13
- 30. Tre handledare var engagerade i arrangemanget och deltagarna fick
testa på att brodera, trycka på tyg, snickra och sy lappteknik.
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JÄMSTÄLLDHET
JÄMLIKHET OCH
MÅNGFALD
Inom slöjdens område är kvinnor en dominerande grupp
både när det gäller produktion och konsumtion av kulturen.
Detta står i kontrast till många andra kulturområden där
män till 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.
Pride

I juni arrangerades Borås Pride och i samband med det deltog Västarvets
hemslöjdskonsulenter tillsammans med Textilmuseet i en workshop på
Stora Torget i Borås. Under workshopen slöjdades föremål att montera på
en mantel som sedan hängdes på en av Borås många fina skulpturer, Boråsknallen. Västarvets hemslöjdskonsulenter bidrog också med två workshops
i repslagning för allmänheten.

Utställning – Alla möjliga mattor

Västarvets Hemslöjdskonsulenter och Kulturhuset Blå stället i Angered samarbetade kring en utställning av mattor som var en del av årets tema för
Göteborgs 400-årsjubileum Go Global! I utställningen visas mattor av samtida
textilkonstnärer. Västarvets hemslöjdskonsulenter bidrog med två ryor från
projektet Nock Ragg Rya och två halmmattor från projektet Bondens Guld.

Folk och kultur

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst
och kultur i hela Sverige. Första konventet ägde rum 7 – 10 februari 2018 i
Munktellstaden, Eskilstuna. Ordföranden i Föreningen Ta i hand och en av
Västarvets hemslöjdskonsulenter höll i ett seminarium som handlade om
projektet Ta i hand.

Next level craft

Svenska Institutet i Paris (SIP) visade Next Level Craft som sin stora höst
utställning oktober 2017 - januari 2018. Utställningen var en del av SIP´s
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ny-öppning efter en omfattande renovering. Utställningen producerades
med stöd av Västarvet och Västra Götalandsregionens kulturnämnd och
utställningen kompletterades med deltagare från Västra Götaland. Ett speciellt
projekt genomfördes om Bohus Stickning och en ny och unik västsvensk
kreation med Bohusstickning togs fram och visades i utställningen.
Med stöd av Västarvets Hemslöjdskonsulenter och Kulturnämnden i Västra
Götaland visades utställningen på Textilmuseet i Borås den 5 apr 2018 - 21
okt 2018. Utställningen blev vandringsutställningens grande finale som förstärktes med ytterligare ett tiotal mode- och textilkonstnärer. Utställningen
var i sin tur en plattform för museets och Västarvets Hemslöjdskonsulenters
pedagogiska satsningar med skolprogram, visningar och workshops. I
anslutning till huvudutställningen anordnades också ett antal miniut
ställningar under samlingsnamnet Next Local Craft på Textilmuseet.

Kul- Tur

Västarvet bidrog med processtöd i utformandet av en idé inför kursdagar
med slöjd och konsthantverk för människor med funktionshinder. Personer
från ett gruppboende i Åmål erbjöds en blandning av idrott och slöjd/ hantverk (smide, keramik och täljning). Kursdagarna blev lyckade och workshopledarna tillsammans med projektledaren arbetar vidare med frågor kring
konsthantverk/ slöjd anpassad för div. funktionsvariationer.
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INTERNATIONELLA
SAMARBETEN
Att genom ett vidgat och fördjupat kulturutbyte med
andra regioner öka internationaliseringen är ett strate
giskt område fastställt av Västra Götalandsregionens
Kulturnämnd. Slöjdutövandets likheter oavsett nationella
gränser tillsammans med dess möjlighet att verka utan
talade ord lämpar sig väl för internationella samarbeten.
Oracle, IOV, Vilnius, North East England

ORACLE-nätverket grundades i Aten i september 1992 av deltagare i European Diploma in Cultural Project Management som anordnas av Stiftelsen
Marcel Hicter. ORACLE är ett nätverk av individer som är engagerade i att
främja interkulturellt samarbete genom utveckling av transnationella
projekt inom Europa, Afrika och europeiska partnerländer. De flesta medlemmar är kulturledare som har genomfört European Diploma utbildningen
men nätverket välkomnar också frilansarbetare, konstnärer, akademiker och
alla som vill spela en aktiv roll för att skapa äkta kulturutbyte och dialog i ett
modernt europeiskt och globalt sammanhang. Västarvet Slöjds enhetschef
deltog i Oracles nätverksträff i Gdańsk den 22–25 mars. Temat för träffen
var: Freedo(o)m of culture. Träffen anordnades av Foundation Theatrum
Gedanense i samarbete med Gdańsk Shakespeare Theatre, City Cultural
Institute i Gdansk, European Solidarity Centre och Nätverket Oracle.

Länk: https://www.oraclecult.
net/meeting/oracle-annualseminar-in-gdansk-2018/

Under nätverksträffen genomfördes nätverkets årsmöte som valde in Väst
arvet Slöjds enhetschef i styrelsen. Styrelsen planerar nu för en nätverksträff i
Budapest den 4–7 april 2019 i samarbete med klustret EUNIC Hungary där fler
av Västarvets European Diploma-alumner kommer att delta.
En av Västarvets hemslöjdskonsulenter har deltagit i en matchmaking
konferens i North East England anordnad av Koncernledningen Kultur.
Resultatet blev bland annat ett samarbete med Stella Hall som leder Festival
of Thrift i North East England. Stella Hall har deltagit i vår festival, Reko på
Nääs, samt föreläst på Västra Götalandsregionens kulturting och på Stenebyskolan. Tre av Västarvets medarbetare och två slöjdare deltog som utbyte
i Festival of Thrift 2018 i North East.
En delegation från Vilnius har besökt Nääs och samtal om residensutbyte
har inletts.
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European Diploma

European Diploma är en internationell utbildning som riktar sig till kulturprojekt-ledare. Utbildningen syftar till att främja kulturell mång-fald samt
transnationella och transregionala utbyten. Utbildningen är nomadisk,
det vill säga att den är på olika platser varje gång. Denna omgång har haft
utbildningstillfällen i Sverige (Vitlycke och Göteborg), Ramallah, Palestina
och slut seminarium i Delphi Grekland. En av Västarvets hemslöjds
konsulenter avslutade denna utbildning i juni 2018.
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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. Genom slöjden kan vi bidra till att skapa
bättre förutsättningar för individens deltagande och eget
skapande.
Samverka med de tre regionala
länshemslöjdsföreningarna

Hemslöjdskonsulenterna adjungeras till de tre länshemslöjdsföreningarnas
styrelser där de bland annat rapporterar om pågående verksamhet. Två
gånger per år träffar Västarvet alla tre länshemslöjdsföreningar i regionmöten
för att utbyta erfarenheter och informera om vad som händer i respektive
organisation. I samarbete ges också tidningen Till Handa ut fyra gånger per år.

Tidningen Till Handa

Till Handa är regionens slöjdtidning. Torbjörn Lindström är ansvarig utgivare
och Berit Thorburn är redaktör. Tidningen utkommer med fyra nummer
per år. Regionens hemslöjdsföreningar och hemslöjdskonsulenterna och
redaktören samarbetar kring tidningens innehåll. I tidningen finns reportage och slöjdarporträtt samt information om kommande utställningar,
kurser, workshops, slöjdkaféer m.m. som arrangeras runt om i regionen.

Samarbete med Skaraborgs hemslöjdsförening

Västarvets Hemslöjdskonsulenter har varit med och arrangerat tre av
utställningarna på Slöjdens Hus under 2018. Tibro Hantverksakademi som
visade upp elevarbeten inom möbelsnickeri och bildhuggeri. I Utställningen
”järnets språk” visade hantverkare från Skaraborg som arbetar med järn i
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olika former upp sitt hantverk. Under den traditionsenliga julutställningen
deltog 25 slöjdare och temat för året var julsånger.
Under Högskolan i Skövdes introduktionsvecka hade Skaraborgs hemslöjdsförening i samarbete med hemslöjdskonsulenterna ett tält där studenter
fick prova på att slöjda. Populärast var att sy fast märken på studentoveraller,
men många provade också att både knyppla och tälja.

Samarbete med Borås Museum

Borås Museum och Västarvets hemslöjdskonsulenter har ett långvarigt
samarbete och arrangerar årligen återkommande arrangemang som Spelmansstämma och Hantverksdag och Gammaldags jul på Borås Museum.
Spelmanstämma och Hantverksdag arrangeras av Borås Spelmanslag, De
sju häradernas hemslöjdsförening i samarbete med Borås hembygdsgille,
Västarvet Slöjd och Borås Museum. Närmare 30 slöjdare var anmälda till
dagen och dagen fylldes av slöjd och musik.
Gammaldags Jul är en julmarknad som Borås Museum arrangerar varje år. De
sju häradernas hemslöjdsförening, Borås Hembygdsgille, De sju häradernas
kulturhistoriska förening och Västarvet. Inför julmarknaden arrangerade De
sju häradernas hemslöjdsförening en workshop i att klä Toarpskronor.
På Borås Museum finns en verkstad där Västarvet slöjd deltar i utvecklingsarbetet. Västarvet slöjd stödjer det återkommande Täljkaféet med bland
annat verktyg.

Sticknätet

Sticknätverket i Väst bildades av hemslöjdskonsulenterna för sexton år sedan
med anledning av att intresset för stickning ökade och det fanns behov av
att samla intresserade i det offentliga rummet. Sticknätverket i Väst har 500
medlemmar och varje år arrangeras en gemensam stickträff och däremellan
stickcaféer runt om i regionen. Sticknätet skickar ut 3-4 nyhetsbrev/år.
På årets stickträff deltog 43 personer. Nätverket samlades på Remfabriken
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i Göteborg. Förutom fri stickning och olika stickworkshops fick deltagarna
en intressant guidning runt i museet.

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.
Vartannat år arrangeras ett gemensamt Vävsymposium. I mars arrangerades
Vävsymposiet Handvävt blir fashion på Campus Varberg med föreläsningar
och workshop om att väva till kläder. Ca 75 vävintresserade deltog i symposiet.

Dräktrådet

Regiondräktrådet består bland annat av representanter från folkdansringen, museer och regionens hemslöjdsföreningar. Dräktrådet träffas två
gånger/år på olika platser i regionen och informerar varandra om vad som
är aktuellt inom dräktområdet.
I april var dräktrådsmötet på Bräcke Hembygdsmuseum, Tjörn. I november
hölls dräktmötet i Ornunga hembygdsgård, Ornunga gamla kyrka. Hembygdsgården.

Vävcenter Sjuhärad

Internationellt Vävcenter är ett projekt som syftar till att skapa en mötesplats där konsten och kunskapen om vävning i alla dess former ska bevaras
och utvecklas för framtiden. Utifrån det projekt som genomförts 2016 och
2017 ska nu nästa steg tas för att förverkliga ett vävcenter med internationell
koppling i Sjuhärad. I Boråsregionens kulturplan beskrivs inom utvecklingsområden ett starkt fokus på det textila arvet och industriarvet. Projektet
VÄV-center Sjuhärad avser att väva ihop de textila trådarna i Sjuhärad. Ett
vävcentrum ska vara platsen för kreativa möten och förstärka de kreativa
näringarna samt utveckla konstnärliga och pedagogiska innovationer i kombination med kunskap om vävning. Föreningen Internationellt Vävcenter
driver projektet och har under året genomfört en Vävrunda. Under vävrundan
visades vandringsutställningen Vävning för alla på Marks Kommunbibliotek
i Kinna. Föreningen har också arrangerat flera vävcaféer. Västarvets hem
slöjdskonsulenter bidrog med en föreläsning om Lilly Person på ett av dessa.
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KUNSKAPSUPPBYGGNAD INOM
SLÖJD
Förmedlingen av slöjdkunskap sker på många sätt och på
olika nivåer. Via kurser, framförallt på Nääs men också på
andra platser i regionen, finns möjlighet till fördjupning i
slöjd-tekniker. En satsning på täljcaféer runt om i regionen
gav många möten med täljintresserade och det startades
en äggostformsgrupp i samarbete med en av länshemslöjdsföreningarna.
Genom utställningar med tillhörande programverksamhet
sprids slöjdkunskaper till en bred publik och ger många
möjlighet att möta slöjd på ett konkret sätt.

Svepprojekt

En del av temat Matslöjd och slöjdmat gjordes i form av en satsning på
svepteknik. Det hölls en kurs i samband med matfestivalen Glupsk. Kursen
genomfördes i samarbete med Mötesplats Steneby, Glupsk och ABF. Kurs
ledare var Beth Moen, Siljansnäs, som är en av få som arbetar med handklyvning av svepmaterial och frihandsböjning av spån. Sju kursdeltagare
klöv, hyvlade och böjde under två dagar. Konceptet har potential att spridas
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och utvecklas, och det verkar finnas ett stort intresse för en lite rockigare
och grövre form av svepslöjd.

Kurser på Nääs

Nääs i Lerums kommun är en historisk plats för slöjden, inte bara lokalt utan
även internationellt. I det slöjdlärarseminarium som Otto Salomon uppförde
för snart 150 år sedan i syfte att lära ut slöjd anordnar Västarvet slöjdundervisning idag. Varje år anordnar vi ett flertal kurser inom slöjd och byggnadsvård.
Totalt genomfördes det 29 kurser inom hård och mjuk slöjd under året.

Fas Trä

Utställningen Fas Trä visades för sista gången på Blå Stället i Angered under
januari. Under dess sista vecka genomfördes ett slöjdevenemang, med
estradslöjd, actiontäljning på scen till swingmusik framförd live och en täljworkshop som var mer än fullbokad.

Rot till Barr

Västarvets Hemslöjdskonsulenter var medarrangörer till visningen av
utställningen Från Rot till Barr i Steneby Konsthall under hösten. Huvud
arrangör var Steneby Kulturförening, och medfinansiärer var Bengtsfors
Kommun, Steneby samt Fyrbodal. Västarvets hemslöjdskonsulenter bidrog
med tid i samband med relaterade höstlovsaktiviteter för barn 6–12 år som
tillsammans med SloydTrukk slöjdade i gran, lämnat och glömt på marken i
samtida industriskog.
Resultaten blev tillsammansbyggda tusenfotingar/ sittbänkar, där barnen
täljde och målade varsitt ben och passade in i hål i granstockar. Vi provade
även att lyssna till samt skapa granens melodi, genom att med grankvistar
spela på torra bitar av undertryckta granstammar. Ljuden spelades in, för
att användas i kommande utställning. Andra workshops var ”vem bor i en
gran”, blandade slöjdtekniker, papperstillverkning med massa av dalsländsk
gran eller tickor växande på gran, samt teckna granar med ritkol, där vissa
av ritkolen gjorts lokalt av grankvistar.

Ull för livet

20 oktober 2018 – 13 januari 2019 visades utställningen ULL FÖR LIVET på
Textil Museet i Borås. Det var en utökad version av vandringsutställningen
Ull för Livet som är framtagen av Sveriges hemslöjdskonsulenter/regionala
utvecklare i strävan efter att skapa samverkan och lyfta ullnäringen i landet
ur ett hantverks- och kunskapsperspektiv. Utställningen presenterar
småskaligt inhemskt ullhantverk och visar ullens fördelar och varierande
användningsområden. Ullen kommer från svenska får och garnet är spunnet
på svenska spinnerier. Inför utställningen gick vi ut med upprop till de som
spinner och de som tovar att lämna in föremål till utställningen. Vi bjöd in
sex ullslöjdare som fick ett podie var där de visade upp sin specialitet. Förutom får och ull visades också två olika ullfilmer non-stop i utställningen.
I samband med utställningen genomfördes workshops, kurser och föreläsningar.
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Museets två museipedagoger ansvarade för skolprogram med visningar och
praktiska aktiviteter för förskola, grundskola och folkhögskolor.
En ullmarknad med försäljning av bland annat råull, blev mycket uppskattad
och i ullseminariet - för fårägare, hantverkare och alla som är intresserade
av ull deltog 120 personer. Detta visar att intresset för vår svenska ull och
vad som händer framåt är av största vikt. Det totala antalet besökare under
utställningsperioden uppskattades av Textilmuseet till 17 213 personer.

Sloydtrukk

Västarvets Hemslöjdskonsulenter har under året stött projektet Slojdtrukk,
genom att bidra med processtöd kring projektets utformning av en praktisk
och funktionell rullande verkstad där Västarvets mål och visioner kring slöjd
blir synliga, samt att söka medel till projektet. Ägare av projektet är Not
Quite och samarbetspartners/ finansiärer är Mötesplats Steneby, Bengtsfors Kommun, Åmåls kommun, Fyrbodal och Västra Götalandsregionen.
Sloydtrukk har som mål att söka upp målgruppen där den befinner sig, samt
att inspirera till skapande där kortaste väg från lokalt material till förädlad
artefakt är metoden som ger stor förståelse för material och handens möjligheter. Sloydtrukk testkördes under sommaren och hösten ibland annat
Bengtsfors, Dals Långed och användes även under Göteborgs Designfestival
för aktiviteter vid HDK och i Jubileumsparken. Projektet fortsätter under 2019.
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Kultur och hälsa

För att förverkliga produktionen av utställningsmodulerna/tittskåpen
enligt förstudien ”Bioutopier” har Västarvets Hemslöjdskonsulenter fört
samtal med Närhälsan och Kulturnämnden. Projektet avvaktar Närhälsan
nya budget.

Syfestivalen

Västarvets hemslöjdskonsulenter samarbetade med Hemslöjdens förlag och
Svensk hemslöjd om ett hemslöjdstorg under Sy- och hantverksfestivalen i
Göteborg i september. I samarbete med De sju häradernas hemslöjdsförening
och Linsektionen, Vasastadens Vävstuga i Skövde arrangerades visning av
linhantverk och workshops i knyppling och i att spinna lin. Under helgen
genomfördes också två workshopar det täljdes nystpinnar som deltagarna
också fick lära sig att använda.

Se nystpinnefilm:
https://expo.vastarvet.se/wp-content/
uploads/2019/03/
nystpinnefilm-1.mov
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Nätverk inom hårdslöjd

En särskild intressegrupp för träslöjd som kallas träslöjdsnätverket bildas
2018. Det en mötesplats där deltagarna kan utvecklas genom att utbyta
kunskap och erfarenheter. Nätverket används också för att sprida information
om vad som är på gång inom träslöjden. Under året har fyra nyhetsbrev
skickats ut med information om aktuella kurser, workshops, utställningar
och andra slöjdaktiviteter.

Äggostformar

Tillverkningen av äggostformar i trä har minskat och därför har hemslöjdskonsulenterna i samverkan med Göteborgs och Bohusläns ideella Hemslöjdsförening stöttat en grupp slöjdare som är intresserade av att återuppta
tillverkningen. I en serie utbildningsdagar fördjupar sig gruppen i hemma
processen från att välja rätt virke till svarvning, borrning och skärning av
mönster. Arbetet fortsätter under 2019.

Täljcaféer

Västarvets hemslöjdskonsulenter har arbetat med att sprida kunskap om täljning
genom täljcaféer i Skövde, Dals Långed och Göteborg. Täljcaféerna har både
letts av externa handledare och Västarvets hemslöjdskonsulenter. Täljcaféerna har varit välbesökta och verksamheten kommer fortsätta under 2019.

REKO-festivalen

För femte året i rad anordnade Västarvet en hantverksfestival i maj. Rekofestivalen är en mötesplats för alla som är intresserade av slöjd och byggnadsvård och festivalen har ett fokus på hållbarhet. Platsen är Nääs, utanför Västarvets besöksmål Slöjd & Byggnadsvård och evenemanget bjöd
på kurser, demonstrationer, workshops och föredrag i och om olika hantverkstekniker. I år deltog också internationella gäster i form av träslöjdaren
Jojo Wood och Stella Hall som anordnar Festival of Thrift i England. Nytt var
även att Nääs Ridförening engagerade sig med käpphästhoppning och för
andra året anordnade vi en slöjdmarknad i samband med festivalen som i år
kompletterades med byggnadsvård.

SE FILMEN KNUT
SLÖJDAR EN SKED:
https://youtu.be/
EmxduseLD70
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365-slöjd

Webbplatsen 365 saker du kan slöjda var tidigare ett gemensamt projekt för
landets hemslöjdskonsulenter. De senaste åren har inget aktivt arbete skett
med sidan. Västarvet tog över driften av hemsidan och en ny teknisk plattform har utformats. I december började hemslöjdskonsulenterna flytta
över innehållet till den nya sajten som planeras att släppas i början av 2019.

Aktiviteter på Gothenburg Design Week

Gothenburg Design Week är ett arrangemang som görs av HDK i samarbete
med en rad andra aktörer. Västarvets hemslöjdskonsulenter bidrog med två
aktiviteter med hjälp av Sloydtrukk som är en slöjdverkstad på hjul fullastad
med slöjdinspiration från Åmål och Dalsland.
Sloydtrukk parkerade första dagen på HDKs innergård och förbipasserande
fick chansen att testa på repslagning. Dagen efter var bilen i Jubileums
parken i Frihamnen och täljning stod på schemat. Drygt 30 personer tog
del av aktiviteterna.
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Arenaveckor

Flera slöjdaktiviteter genomfördes under Västarvets Arenaveckor.
I samverkan med Tidaholms kommun och museum visades smide av spik
till rekonstruktionen av Södra Råda gamla kyrka i museets egen smedja.
Annebergs Bränneri i Dimbo gästades av svarvande och täljande slöjdare i
samband med ett museirally.
Flera aktörer från Västarvet, liksom lokala hantverkare, medverkade på
hembygdsgården Harabergets familjedag i Herrljunga. Ifrån slöjdsidan
visades, som en del i matslöjdtemat, tråghuggning och skedtäljning. Barn
kunde testa att göra smörknivar med täljhäst.

Utlåning av slöjdverktyg

Under året har Västarvets hemslöjdskonsulenter bedrivit en stor utlåningsverksamhet av verktyg, redskap och material. Bland annat stöttades ett
feministiskt separatistiskt bygg-läger i Bollebygd för 30 personer. På
ytterligare ett stort hantverksläger för vuxna som arrangerades i Uddebo
slöjdades i dagarna tre med hjälp av våra utlånade täljhästar, knivar och
huggkubbar.
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SLÖJD SOM
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.
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Fortbildning för Slöjdföretagare

En träff genomfördes under året på temat hemsidor. 12 slöjdare deltog och
dessa fick gå igenom sina hemsidor och fick tips och råd om hur de kunde
utveckla dem.

Midvinterfest

För 26:e året i rad arrangeras Midvinterfest som är en försäljningsutställning
för slöjd och konsthantverk på Bohusläns museum i Uddevalla. Midvinterfest
är ett koncept som arbetats fram i samarbete mellan länets hemslöjdskonsulenter och Bohusläns museum. Årets tema var Matslöjd och slöjdmat - en
urgammal kärleksaffär och 54 slöjdare från regionen deltog. Utställningens
formgivning, bilder och texter tillsammans med föremål från museets samlingar illustrera de miljöer där mat odlas, lagas, bakas och förvaras.
Syftet med Midvinterfest är att visa ett brett utbud av hållbar, lokalt tillverkad slöjd och konsthantverk av hög kvalitet och samtidigt få besökaren
att upptäcka kvalitén och personligheten i det handgjorda. De deltagande
slöjdarna får möjlighet att synas och sälja sina föremål. Det som skiljer Midvinterfest från många andra utställningar är att kunden får ta med sig varan
direkt vilket gör att utställningen hela tiden förändras.

Vårmarknad på Nääs under REKO

Under REKO-festivalen anordnade hemslöjdskonsulenterna en slöjdmarknad.
Urvalskriterierna för utställarna var att allt som såldes skulle vara egentillverkat, av hög kvalitet och svara mot REKO-festivalens inriktning på schyssta
val, sunda material och ett hållbart liv. 45 slöjdare deltog.

Slöjd Mathantverk

Matslöjd och Slöjdmat var ett tema som dominerade slöjdaktiviteterna
under Reko, genom fokus på skedar, skålar, smörknivar och risvispar. Detta
tema var också skälet att Västarvet fanns med under matfestivalen Glupsk.
Här visade Hemslöjdskonsulenterna skedtäljning, och kurserna Ölgås och
Brutalsvep hölls under helgen. Temat kommer att fortsätta under 2019.

SE FILMEN VÄSTARVET
SLÖJD GLUPSK PÅ
DALSLAND 2018:
https://expo.vastarvet.
se/wp-content/uploads/2019/03/MatslîjdGlupsk2018.mp4

KNEG

Västarvets Hemslöjdskonsulenter bistod med att söka medel och ge processtöd vid skapandet av projektet KNEG. KNEG är ett projekt kring småskalig
tillverkning av arbetskläder i ekologiskt och på andra sätt hållbara material,
lokal produktion i norra Dalsland och integration genom att erbjuda språkpraktik och samtidigt uppnå delandet av kunskap kring textil och kläder.
Eftersom det ekonomiska stödet till projektet har varit mindre än förväntat
har inte processen gått lika fort framåt som planerat men samtliga mål uppnåddes om än i mindre skala. Nu produceras arbetskläder i den textilateljé
med industrimaskiner som byggts upp genom projektet. Samarbetet har
skett med Arbetsförmedlingen och projektet har fått medel från Mötesplats Steneby, Sparbanksstiftelsen och Västra Götalandsregionen.
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REGIONAL
PEDAGOGIK
– TURNERANDE
UTSTÄLLNINGAR

I en hamnstad på 1500-talet

Under våren invigdes utställningen ”I en hamnstad på 1500-talet”.
Utställningen är producerad i ett samarbete mellan det arkeologiska projektet Staden Nya Lödöse, Bohusläns museum och Västarvet och riktar sig
framförallt till barn i åldrarna 10-12 år. Bohusläns museum deltog i projektet
med formgivare, tekniker samt arkeolog där den sistnämnda bidrog både
kunskapsmässigt och pedagogiskt gällande fakta, innehåll och tematik till
utställningen. Västarvet har bidragit med projektledning och pedagogisk
kompetens och Studio Västsvensk konservering har skött huvuddelen av
utställningsteknik/snickeri samt arbetet med föremålen (konservering och
montering).
Syftet med utställningen är dels att sprida kunskap om utgrävnings
projektets resultat och dels att sprida kunskap om och ge möjligheter att
diskutera den arkeologiska processen det vill säga att definiera och värdera
kulturarv, tolka material, etiska frågor, källkritiska frågor m m.
Utställningen har visats på Bohusläns museum, Essunga Folkbibliotek,
Ulricehamns bibliotek, Backa Bibliotek, Världslitteraturhuset i Gamlestaden
Göteborg och kommer under 2019 gå vidare till Herrljunga bibliotek.
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Utställningsprojektet Stämplad

Regional pedagogik projektleder det regionala utställningsprojektet
Stämplad (2017–2021), där samarbetsparter är Forum för levande historia,
Studieförbundet Sensus, folkhögskolor och bibliotek i Västra Götaland.
Tillsammans lyfter vi aktuella frågor kring kategorisering av människor och
vad detta i sin förlängning kan leda till. Med utgångspunkt i förintelsen
under andra världskriget diskuterar vi de kategoriseringar som görs idag,
i vår samtid. Projektet tar avstamp i Forum för levande historias mini-utställning Stämplad, som Västarvet under året turnerat till folkhögskolorna.
Stämplad-projektet har haft Train the trainer - workshops för folkhögskollärare kring pedagogiska metoder på temat identitet, kategorisering och
historia. 130 folkhögskole-lärare har deltagit Stämplad introduktioner och
workshops. Vi har också haft värderingsövningar, visningar och föreläsningar
för 174 folkhögskoleelever på temat mänskliga rättigheter, identitet och
historia. 1580 elever har tillsammans med sina lärare tagit del av utställningen
under turnén till folkhögskolorna. Folkhögskolorna arbetar nu vidare på
egen hand med temat. I utställningsturnén till biblioteken 2019–2020 kommer elevernas arbeten presenteras i anslutning till utställningen Stämplad.

Utställningsprojektet An ordinary boy

Under våren 2018 avslutades projektet och turnén av An ordinary boy, en
utställning med bilder av fotografen Ciprian Gorga. Han har under fyra års
tid följt André Olofsson i den process han måste genomgå för att få göra en
efterlängtad könskorrigering. Utställningen har lyft frågor kring identitet
och kön utifrån en personlig levnadsberättelse. Ett nära samarbete med
André Olofsson har därför varit en förutsättning för det pedagogiska arbetet.
Förutom de pedagogiska visningarna har lärare kunnat besöka utställningen
på egen hand, med stöd av förberedelsematerial som Regional pedagogik
utarbetat i samarbete med André Olofsson. Utställningen har visats i 18
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kommuner under en tvåårsperiod. Under utställningsperioden har 31 500
personer besökt utställningen och 1800 elever på högstadiet, gymnasiet och
SFI har deltagit i pedagogisk verksamhet utifrån det sokratiska samtalet som
metod. André Olofsson och Ciprian Gorga har i Studieförbundet Sensus regi
haft föredrag för både allmänhet och skolor under turnén.

Uppstart för nytt utställningsprojekt

Ett nytt utställningsprojekt är under planläggning tillsammans med Center
för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet och Stiftelsen Gyllenkroken. Projektet handlar om den egna kreativitetens betydelse för psykisk
hälsa och går under arbetsnamnet Eget skapande och hälsa. Samtidens syn
på temat vävs samman med individers egna erfarenheter och tillbakablickar
i historien. Projektet ska resultera i en turnerande utställning för unga vuxna,
med turnéstart under våren 2021.
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Kan själv!

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta har visats på nio platser.
Utställning är gjord så att barn i åldern 0-2 år får möjligheter att undersöka,
utforska och skapa olika ljud på egna villkor. Utställningen har funnits i två
likadana uppsättningar. En har turnerat i Västra Götalandsregionen och den
andra utanför regionen.

CITAT FRÅN BESÖKARE:

Utställningarna ingår i det pedagogiska utvecklingsarbetet Kan själv! som
Västarvet drivit sedan 2007. Syftet är att uppfylla de allra yngsta medborgarnas rätt till kultur. Enligt FN´s konvention om barnets rättigheter ska
kulturaktiviteter vara anpassade efter barnens ålder och mognad. Därför
är utställningarna framtagna i samarbete med barn i målgruppens ålder.
Medfinansiärer är Kultur i Väst, Musikverket, Kulturbryggan och Tidskriften
Föräldrar & barn.

”FANTASTISKT! Så här
skulle det vara på
förskolor, kulturhus
och museum. Kom till
Göteborg. Jorad 1 år
storgillade.”
Pedagogien, Hjo kommun

I samband med utställningarna genomförs föreläsningar för förskole
personal där vi berätta om hur vi arbetar med inflytande och delaktighet
för de yngsta barnen i våra utställningsproduktioner och för diskussion
och väcker tankar om de yngsta barnens ljudskapande och intresse för
ljud.
Under året har projektledaren även stöttat Innovatum Science Center
i deras arbete med att skapa en miljö för barn i åldern 0-2 år. En grupp
forskare från Yonsei University i Seoul har besökt utställningen och för
att studera våra erfarenheter med att skapa miljöer anpassade för de
yngsta barnen dessutom har erfarenheterna från Kan själv! använts
i det pedagogiska arbetet på Vänersborgs museum och i programverksamheten för utställningarna Next Level craft och Ull för Livet
på Textilmuseet. Under åtta fredagsförmiddagar fick barn uppleva en
av utställningarna och sedan bekanta sig med olika slöjdade föremål
tillsammans med en slöjdhandledare.

”Vilket superhäftigt
ställe, tycker Algot
1,5 år!”
Vänermuseet, Lidköping

»Nu är vi här igen …. En
härlig utställning, som
inspirerar och berikar
våra yngsta medborgare.
Fantastiskt!«
Pepparotens förskola,
Kungsbacka Konsthall

CITAT FRÅN
ARRANGÖR:
”Utställningen har varit
mycket populär och jag
är väldigt glad över att vi
fått ha den hos oss.”
Tomas Olausson, pedagog,
Skövde Stadsmuseum
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Kan själv! i Seul

Med hjälp av extra medel från Västra Götalandsregionens Kulturnämnd
visades utställningen Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta barnen
på Seoul Museum of History mellan 1 maj – 27 juli. Syftet för dem var att
för första gången erbjuda en kulturupplevelse för barn i åldern 0-2 år. De
var särskilt intresserade av vår tanke att de yngsta barnen kan ta sig an en
utställning på egen hand och skapa sin egen upplevelse. Vi var intresserade
av att prova vår teori om att de allra yngsta barnen är, trots sina individuella
personligheter, universella och därför borde ta sig an utställningen på liknande sätt oavsett var i världen den visas.
Utställningen byggdes på Seoul Museum of History av personal från Väst
arvet. Vi deltog vid öppnandet, visade utställningen och dokumenterade
och genomförde observationer av besökande barn. Dessutom höll ton
sättare Johan Svensson en föreläsning för personal och studenter.
Över 27 000 barn och föräldrar besökte utställningen och 20 olika institutioner med koppling till målgruppen kom på studiebesök.
Citat Från besökare på Instagram:
개인적으로 전시를 체험하며 소리의 발견보단 공간, 빛에 대한 메시지가
내겐 강했다.
The space and light of exhibition make a strong impression on me.
안쪽은 관심도 없고 입구에 있는 다리에 꽂혔다. 아무것도 아닌 전시품에
꽂혔다. 부모 개입을 최소화하는 것이 이 전시의 가장 어려운 점이다. 자꾸
제 용도를 모르고 다르게 노는 아이들을 보면 막 개입하게 된다. 다른 나라
의 유아 교육을 체험할 수 있는 좋은 기회였다. 아주 만족스러웠고, 부모로
서도 다시한번 반성하게 되는 시간.
The most difficult thing in the exhibition was minimal involvement to
children’s play. I usually teach my child how to play with objects. It was
good to experience another country’s education. This was a chance to
examine myself as a parent.

Det digitala musikaliska verket KidS sounds

För att lyfta fram värdet av de yngsta barnens ljudskapande och göra barnen
delaktiga i Västra Götalands kulturliv har vi under året fortsatt produktionen
av det digitala musikaliska verket Kids Sound. Det är ett samarbete med tonsättare Johan Svensson och barn från Förskolan Viljan i Kungälvs kommun
och Galoppvägens förskola i Partille kommun. Verket är komponerat av Johan
Svensson och bygger på inspelningar av de ljud barnen skapat i utställningen
Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta. Målgruppen är vuxna och
Kids Sound kommer att ha premiär under 2019 och framföras på vissa utvalda
platser i Västra Götalandsregionen.
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FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
UPPDRAG
Arrangörsstödskonsulent - natur- och kulturarv

Målet för verksamheten har varit att öka och bredda antalet kvalitetsgranskade besöksmål och pedagogiska aktiviteter i Kulturkatalog Väst inom området natur- och kulturarv.
För att nå målet
• har kvalitetskriterier utarbetats och kommunicerats i Kulturkatalog Väst.
• En referensgrupp har etablerats inom Västarvet för att kunna bedöma
ansökningar inom olika ämnesområden.
• ska samverkan med andra aktörer öka. Ett flertal kontakter har tagits
under året och samarbeten har påbörjats.
Ett viktigt arbete blir att därefter att fortlöpande stödja en vidareutveckling
av verksamheten i enlighet med kriterierna såväl utifrån enskilda besöksmåls behov, som via generella insatser för grupper av besöksmål.
I samtal med de kommunala samordnarna för barn- och ungdomskultur
har en kartläggning av hur arbetet med arrangörsstödet används i de olika
kommunerna, t.ex. när det gäller pedagogiska aktiviteter och resor till besöksmål inom natur- och kulturarv. Exempel på andra påbörjade kontakter
och/eller samarbeten är Länsstyrelsen i Västra Götaland (besöksmål och
aktiviteter inom naturområdet), Hushållningssällskapet Väst, Skogsstyrelsen
(Skogen i skolan), Arbetslivsmuseernas samarbetsorganisationer m fl.

Mänskliga Rättigheter

Inom Regional pedagogik ryms ett specifikt uppdrag för samordning av
mänskliga rättigheter och utvecklingen av ett människorättbaserat arbetssätt i Västarvet. MR-samordnaren har under året medverkat i planeringen
av konferensen Att bli sedd kan göra storverk – om bemötande och NPF
på Världskulturmuseet samt anordnat utbildningar och föredrag för nyanställda, för chefer, för projektgrupper och för Västarvets nytillträdda MRgrupp. MR-samordnaren har också tagit fram ett Stöd för bemötande inför
Västarvets deltagande i EuroPride och Kulturkalaset i Göteborg.
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PERSONAL
Västarvets samordnare för mänskliga rättigheter har deltagit i MR-dagarna i Älvsjö 15–16 november samt deltagit i
Avdelningen mänskliga rättigheters tre nätverksträffar för
MR-samordnare i Västra Götalandsregionen.
Kompetensutveckling för medarbetare

Västarvet slöjd och pedagogik har deltagit i intern utbildning under året
samt Västarvets och Område Regionala Tjänsters personaldagar.
Hemslöjdskonsulenterna har deltagit i fortbildning för hemslöjdskonsulenter
med sameslöjd, olycksfallsutbildning, faciliteringskurs, träslöjdsfortbildning
och utbildning kring dräktfrågor. De konferenser som hemslöjdskonsulenterna
har medverkat i var konferensen kultur för barn på flykt, Kulturkonferens,
Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens.
Tjänsteområdet Regional pedagogik har deltagit i konferenserna: Att bli
sedd kan göra storverk – om bemötande och NPF på Världskulturmuseet i
Göteborg, Kulturarvsakademins konferens Obekväma kulturarv på Norges
hus i Göteborg, Symposium om Psykiatrins kulturarv på Valand, Göteborgs
universitet samt FUISM:s årsmöte och konferens 100 procent kamp – om
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kulturarv och mänskliga rättigheter på historiska museet i Stockholm.
Kompetensutveckling har också skett genom deltagande i pedagogiska
visningar på Moderna museet, Polismuseet, Waldemars udde, Kulturhuset,
Nationalmuseum samt Etnografiska museet i Stockholm.
Den 3 oktober arrangerade Regional pedagogik i samarbete med Kultur i
Väst fortbildningsdagen Vad är ett kulturarv? för kommunala kultursamordnare i Västra Götaland på Vänersborgs museum. 35 personer deltog.

Styrelser och andra uppdrag

Under året har Västarvets hemslöjdskonsulenter suttit med i följande
styrelser, arbets- och styrgrupper: Ullstyrkan, Svenska Vävrådet, Väv i Väst,
Vävcenter Sjuhärad, EUDigiTac, Ta i Hand och Sätergläntas vänner. Hemslöjdskonsulenternas chef är ordförande i Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter, en yrkesförening för alla landstingsfinansierade hemslöjdskonsulenter samt ingår i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds
valberedning.
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VILL DU VETA
MER?
Regional Pedagogik:
KULTURLAGRET, NIKLASBERGSVÄGEN 17, 462 32 VÄNERSBORG
JENNIE ARDIN, PEDAGOG
Tfn: 0521-57 26 92
jennie.m.ardin@vgregion.se
BO EKBERG, KONSULENT
Tfn: 0521-57 26 74
Mobil: 070 249 76 40
bo.ekberg@vgregion.se
IDA LAGNANDER, PEDAGOG
Tfn: 0521-57 26 79
Mobil: 070 352 02 42
ida.lagnander@vgregion.se
ANNA SJÖLANDER, PEDAGOG
Tfn: 0521-57 26 85
Mobil: 070 602 52 32
anna.sjolander@vgregion.se

Hemslöjdskonsulenterna
PARKGATAN 29, 504 39 BORÅS

TORBJÖRN LINDSTRÖM, ENHETSCHEF, SLÖJD OCH REGIONAL
PEDAGOGIK
Tfn: 010-441 43 52
Mobil: 0706-62 68 06
torbjorn.lindstrom@vgregion.se
JENNY LÖFGREN LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT, SLÖJD OCH REGIONAL PEDAGOGIK
Tfn: 010-441 43 51
Mobil 070-662 68 03
jenny.lofgren@vgregion.se
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SARA DEGERFÄLT, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT, SLÖJD OCH REGIONAL PEDAGOGIK
Tjänstledig t.o.m. 2019-09-30
sara.degerfalt@vgregion.se
HILLEVI SKOGLUND, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT, SLÖJD OCH
REGIONAL PEDAGOGIK
Tfn: 010-441 43 53
Mobil: 0706-62 68 02
hillevi.skoglund@vgregion.se
HELENA ZEDIG, ASSISTENT
helena.zedig.eglinger@vgregion.se

Studio Västsvensk Konservering

GAMLESTADSVÄGEN 2-4 B2, 415 02 GÖTEBORG
SUSANNE HARRYSSON, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Tfn: 010 441 43 57
Mobil: 070 662 68 04
susanne.harrysson@vgregion.se
OTTO SALOMONS VÄG 16, 448 92 FLODA
TOBIAS HAVAAS, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Mobil: 070 662 68 05
tobias.havaas@vgregion.se
REGIONENS HUS 541 80 SKÖVDE
MARIA CLAESSON, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Mobil: 0706-62 68 07
maria.a.claesson@vgregion.se
JOAKIM LILJA, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Mobil: 0706-62 68 08
joakim.lilja@vgregion.se
FABRIKSVÄGEN 2, 662 95 FENGERSFORS
JONATAN MALM, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Mobil: 076-119 46 95
jonatan.p.malm@vgregion.se
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TACK TILL VÅRA
SAMARBETS
PARTER
Association Marcel Hicter
Bengtsfors kommun
Blå Stället
Bohusläns museum
Borås Hembygdsgille
Borås Museum
Borås Spelmanslag
Bäx krukmakeri
Dals Eds kommun
De sju häradernas hemslöjdsförening
Dräktrådet i Västra Götaland
EUDigiTac
Fin i Väst
Folkuniversitetet Göteborg
Fritidsagenturen
Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter
Företagarföreningen Kronhusbodarna
Göteborgs Kulturkalas
Göteborgs och Bohusläns ideella hemslöjdsförening
Göteborgs universitet, institutionen för Kulturvård
Halmens hus
Higab
Husfliden Norge
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Kafé Schuckert, Dals Långed
Konstepidemin
Konsthantverkscentrum
Kultur i Väst
Kultur Ungdom
Kulturföreningen Gamla Grebbestad
Kulturhuset Kåken
Kulturskolan Mölndal
Kursdeltagare på slöjdkurser och aktiviteter
Kviberg Kulturförening
Lerums kommun
Lidköpings Kommun
Lärare på slöjdkurser
Lödöse museum
Marks Bibliotek
Melleruds Bibliotek
Mötesplats Norrby, Borås
Mötesplats Steneby
Not Quite
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Nätverkstan
Nääs Slott och Slöjdseminarium
Rydals museum
Skaraborgs Hemslöjdsförening
Slöjd i Halland
Sticknätet i Västra Götaland
Stiftelsen Stenebyskolan
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Svensk Form Väst
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Sveriges hemslöjdsföreningars riksförbund
Ta i hand
Textil Museet
TEXTOM
Tibro Kommun
Torpakolonin
West Pride
Vitlycke center for performing arts
Världskulturmuseet
Västergötlands Museum
Älvsborgs läns hemslöjdsförbund
Knivmakare i Väst
Kultur Halland
Ullstyrkan
Vävcenter sjuhärad
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