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ÅRET I KORTHET

DETTA ÄR VI

Skånes Hemslöjdsförbund – har ett regionalt uppdrag
Skånes Hemslöjdsförbund är en ideell paraplyorganisation för 
Hemslöjden i Skåne. Förbundet är en del av kulturarvssektorn i 
regionen och uppbär verksamhetsbidrag från Region Skåne för 
hemslöjdskonsulenternas arbete. Utgångspunkten för verksam-
hetsbidraget är de nationella kulturpolitiska målen och Regional 
kulturplan för Skåne 2016-2019.

I riktlinjerna finns uppdraget att Skånes Hemslöjdsförbund ska:

• aktivt delta i det regionala arbetet med kulturarvsfrågor en-
ligt handlingsplanen för kulturarv. 

• öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i 
Skåne. 

• tillvarata och stärka förnyelsen av hemslöjdens material- och 
teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet, ur såväl ett 
kultur- som näringsperspektiv. 

• öka barn och ungas intresse för och utövandet av, olika slöjd-
tekniker.

5 tillsvidaranställda  
hemslöjdskonsulenter

1 projektanställd
10 anställda kursledare  

på 680 lektioner
22 arvoderade handledare  

på 664 lektioner

digitala satsningar
hemsidor

sociala medier
digitalt nyhestbrev

Slöjdkartan
Digitalt Museum

ca 400 aktiviteter

3 887 deltagare 
varav 543 barn

verksamhet i
15  

kommuner

10 egenproducerade utställningar
varav 5 försäljningsutställningar i butikens regi 

totalt ca 20 000 besökare

publik verksamhet
kursverksamhet

föredrag 
seminarier

nätverksträffar
utställningar
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Hemslöjden Skåne AB  
Hemslöjdsbutiken 
2 tillsvidaranställda

1 timmanställd
nätbutik

utställningar
stickkaféer 

mässdeltagande

ca 230 förenings- 
aktiviteter 

med ca 5 200 
deltagare 

Rolf Lindström slöjdade vårt hus ur en vedklabbe. Ur utställningen Hur mycket slöjd finns det i en trave ved? 

7 hemslöjds- 
föreningar

2 073 
medlemmar
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SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND
Styrelsen 
Styrelsen är arbetsgivare för hemslöjdskonsulenterna och har ansvar för för-
bundets ekonomi samt att verksamheten följer de riktlinjer och villkor som 
finns för uppbärande av verksamhetsbidrag. 

Arbetsutskott
Under året har arbetsutskottet ersatts av ordförandeberedningar tillsam-
mans med verksamhetsledaren.

Adjungerade till styrelsen
Hemslöjdskonsulenterna har deltagit och redogjort för sina ansvarsområden, 
projekt och aktiviteter.

Årsmöte
Årsmöte hölls den 16 april på Hemslöjden i Skåne, Landskrona gamla sta-
tionshus.  Efter förhandlingarna och lunch visades den nya utställningen 
Don't stop be-weaving –  studenterarbeten från Östra Grevie folkhögskola.

Styrelsemöten 2016
Styrelsen har haft konstituerande möte den 16 april och 7 sammanträden 
den 27 januari, 1 mars, 16 april, 7 juni, 6 september, 26 oktober och 7 decem-
ber.

Anslutning till riksorganisationen Hemslöjden
Skånes Hemslöjdsförbund är anslutet till Hemslöjden, (Svenska Hemslöjds-
föreningarnas Riksförbund) en ideell organisation som har funnits i mer än 
hundra år. Idag består organisationen av 89 hemslöjdsföreningar runt om i 
landet. Till organisationen finns följande verksamheter knutna; Säterglän-
tan Hemslöjdens kursgård i Insjön, Tidningen Hemslöjd samt Hemslöjdens 
förlag. hemslojden.org

Medlemmar
Skånes Hemslöjdsförbund har sju lokala hemslöjdsföreningar som medlem-
mar. Föreningarna arbetar för att sprida kunskap om hemslöjd och de ordnar 
en fantastiskt fin verksamhet inom sina lokala upptagningsområden. Allt 
arbete sker ideellt och det finns inga krav på att man ska vara medlem, för 
att få delta i aktiviteterna. Ett stort utbyte av erfarenheter och samarbeten 
mellan föreningarna pågår. 

Föreningarna är Helsingborgs Hemslöjdsgille, Hemslöjden Malmöhus, Ängel-
holms Hemslöjdsgille, Östra Skånes Hemslöjdsförening, Bosjökloster Hems-
löjdsförening, Staden Malmös Hemslöjdsförening och Söderslätts Hemslöjds-
förening.

Anställd personal under 2015
Annhelén Olsson, verksamhetsledare 100% 1 jan–31 dec

Camilla Höst, kursverksamheten och därefter ekonomihantering  
80% 1 jan–31 aug och 32,5% 1 sep–31 dec. 

Åsa Stentoft, projektledare Hemslöjdens Samlingar och kursverksamheten 
100% 1 jan–31 dec

Kalle Forss, barn och unga samt kunskapsförmedling 100% 1 jan–31 dec

Sofia Månsson, kommunikation samt kunskapsförmedling 85% 1 jan–31 dec

Lena Lundström, projektanställd Hemslöjdens Samlingar 100% 1 jan–9 sep

Under perioden 17–30 oktober tog vi emot en student från Linköpings uni-
versitet – Slöjd, hantverk och formgivning, Emelie Andersson.

Kansli
Kansli och hemslöjdskonsulenternas kontor är på Hemlöjden i Skåne, Öster-
leden 10 i Landskrona.

Skånes Hemslöjdsförbunds styrelse

Ordinarie ledamöter
Christin Nielsen, ordf, Landskrona
Lena Willhammar, vice ordf, Åhus
Anna-Clara Lindén, Helsingborg
Louise Vitas, Saxtorp
Marianne Oxelman, Ängelholm
Ann-Sofie Magnér, Landskrona
Wivecka Vohnsen, Tyringe

Suppleanter
Luisa Carbonelli, Malmö 
Christa Hedve, Höör
Emma Brandtman, Saxtorp
Christian Svensson, Lund

Revisorer
Anita Östlind, Malmö
Per-Gisel Fjelkner, Fjälkinge 

Revisorssuppleanter
Bo Giliusson, Landskrona
Karl Erik Stålhandske, Degeberga

Valberedning
Bodil Englund, Örkelljunga, samman-
kallande 
Margareta Ragnarsson, Åhus 
Maria Vieweg, Malmö

» Sju lokala hemslöjdslöjdsförening-
ar med sammanlagt 2 073 enskilda 
medlemmar, en ökning med  
23 medlemmar jämfört med 2015. «
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Ekonomihantering
Bokföring och personaladministration har utförts av Rasmusson AB Ekonomi 
och Juridik, Kungsgatan 13 i Landskrona.

Anslutning till IDEA
Skånes Hemslöjdsförbund är anslutet till IDEA.

Hemslöjden Skåne AB
Butiken Hemslöjden Skåne AB, ägs av Skånes Hemslöjdsförbund sedan 
årsskiftet 2014/2015 och den ligger mitt i huset, i stationens gamla vänthall. 
Där säljs slöjdprodukter och utvalt konsthantverk, material och redskap 
tillsammans med produkter som bygger på en hemslöjdsinspirerad produk-
tion. Där finns ett stort utbud av material och mönster till yllebroderier, tvist 
och konstvävnader. Tack vare butiken är huset öppet för allmänheten alla 
vardagar i veckan och vi ser nu att flytten av butiken till samma lokaler där 
Skånes Hemslöjdsförbund har sin verksamhet, har varit mycket lyckosam. 
Kombinationen av hemslöjdskonsulenternas och butikens verksamhet i ett 
och samma hus ger mycket positiva effekter för alla, vi når helt nya målgrup-
per och det är ett ständigt flöde av människor och aktiviteter i vårt hus, inte 
minst under kvällar och helger.

Butikens personal har under året anordnat fem försäljningsutställningar, 17 
stickkaféer med ca 15 deltagare/gång i samarbete med föreningen Hemslöj-
den Malmöhus och deltagit vid Syfestivalen i Älvsjö, Stockholm den 19–21 
februari, vid Syfestivalen i Malmö den 11–13 mars och vid Vävdagarna i 
Glimåkra den 27–29 oktober.

Anställd personal under 2016
Eva Berg, 100%

Karin Mårtensson, 75% 

Sara Willman, timanställd
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Kultur Skåne
Verksamhetsledaren (VL) deltar i Kulturarvsmöten och tillsammans med 
ordförande i Kulturarvskollegier. Mycket av innehållet och tilltalet präglas av 
att flertalet deltagare är representanter för museerna. I det sammanhanget 
känns vår verksamhet annorlunda, då vi har mer samarbete med aktörer 
inom design och formområdet. Vi samlar inte och förvarar som museerna. Vi 
utvecklar, förnyar och inspirerar.

VL har också deltagit i seminariet Uppföljning Människor på flykt på Kultu-
ren, vid seminariet Attraktionskraft Skåne i Kristianstad, vid informations-
mötet Kreativa platser på Dunkers kulturhus anordnat av Kulturrådet och 
tillsammans med ordförande vid Rantafej i Kristianstad.

VL och ordförande har haft ett möte med Martin Andrén, utvecklare kul-
turarv, Kultur Skåne och Friedrike Roedenbeck, kanslichef, Nämnden för 
hemslöjdsfrågor, där vi fick information om Överenskommelse om utvecklings-
samverkan mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Kultur Skåne.

Samverkansgruppen Biblioteket som arena för Kulturarvet – en hemslöjds-
konsulent har deltagit.

Projektet Framtiden för Hemslöjdens Samlingar Skåne har beviljats bidrag 
för tredje året av Kultur Skåne och strax innan årsskiftet fick vi ett gläd-
jande besked att vi får utvecklingsbidrag till projektet Väva spis, som är ett 
fortsatt samarbete med Fine Little Day, men nu med fokus på produktion och 
samarbete mellan formgivare/slöjdare/småskalig industri – allt med inspira-
tion ur arkiven.

Skånes Hemslöjdsförbund har haft besök av kulturnämndens nya ordfö-
rande, Maria Ward och vi fick tillfälle att visa lokalerna och berätta om vår 
verksamhet.

Karl Lenntrop, utvecklare kulturarv och Cajsa Lindfors, utvecklare kulturarv 
och förvaltningsövergripande ansvar för nationella minoriteter på Kultur 
Skåne deltog en dag vid SlöjdCultures konferens kring mångfaldsfrågor som 
anordnades på i Skåne 24–25 oktober.

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH
Två hemslöjdskonsulenter har deltagit i informationskonferens i Stockholm 
5–7 april anordnad av NFH.

Framtiden för Hemslöjdens Samlingar Skåne
Nämnden för hemslöjdsfrågor har beviljat medel för tredje året av projektet. 
Projektet utvecklar arbetsmetoder och manualer för arbetet med databasen. 
Detta kommer samtliga databasägare, dvs de hemslöjdsföreningar som har 
egna samlingar runt om i landet, till godo. Hemslöjdskonsulenter från Skåne 
har deltagit som ledare vid fortbildningar för andra hemslöjdsföreningar och 
till stor del varit motorn i uppbyggnaden av systemen.

SlöjdCultures
NFH initierade i början av 2015 ett samarbete mellan de tre storstadsregi-
onerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland kring ämnet mångfald. Med 
mångfald avses i detta sammanhang såväl etnicitet, uttryckssätt, tekniker, 
genus med mera. Samarbetet drivs som en pilotverksamhet till vilken man 
längre fram kan bjuda in övriga regioner att delta. Under 2016 har två semi-
narieträffar anordnats för deltagarna, 17–18 maj i Kungälv och 24–25 okto-
ber i Landskrona. Det är ett spännande utvecklingsprojekt där processen är i 
fokus och vi ser att förändringsarbetet påverkar verksamheternas inriktning. 
Det är också en intressant samverkansform, att mötas från flera olika delar 
av landet och i arbetsgrupper arbeta fram nya modeller tillsammans.
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Foto: Elisabeth Dunker
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Hemslöjdskonsulenterna i Sverige 
står även som gemensam avsändare 
för 

365slojd.se en sida med slöjdtips 
och gör-det-själv-beskrivningar för 
hela familjen.

slojdeniskogen.se en sida om slöjd, 
trä och träd

textilhemslojd.se en sida om den 
textila hemslöjdens alla tekniker och 
material.

slojdhaller.se en sida om slöjden 
som en hållbar livsstil.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Hemslöjdsnytt
Skånes Hemslöjdsförbund ger ut informationsbladet Hemslöjdsnytt, fyra  
nr/år med information från hemslöjdskonsulenterna, hemslöjdsföreningarna 
och butiken Hemslöjden Skåne AB. Den tryckta pappersvarianten har en 
upplaga på ca 3 500 ex/nr och sprids till medlemmar, bibliotek, museer och 
hemslöjdskonsulenters kontor i övriga landet. Hemslöjdsnytt finns också att 
läsa digitalt på vår hemsida. (115 nedladdningar i genomsnitt per nummer). 
Redaktör och ansvarig utgivare är hemslöjdskonsulent Sofia Månsson.

Digitalt nyhetsbrev
Skånes Hemslöjdsförbund har också ett digitalt nyhetsbrev som skickades ut 
9 gånger under 2016. Vid årsskiftet hade vi 2 751 prenumeranter, vilket är en 
ökning med 800 sedan förra året.

Hemsidor
slojdiskane.se har varit Skånes Hemslöjdsförbunds egna webbplats. Under 
2016 besöktes sidan ca 3 200 ggr/ månad. Här berättar hemslöjdskonsulen-
terna om vad som är på gång i länet och tar emot anmälningar till den egna 
kursverksamheten. Under året togs en ny tillgänglighetsanpassad webbplats 
fram och i samband med det ändrades adressen till hemslojdeniskane.se

hemslojden.org är Hemslöjdens nationella webbplats. Här finns både hems-
löjdsföreningarnas och Skånes Hemslöjdsförbunds aktiviteter med i den s.k 
slöjdkalendern.

Facebook
Hemslöjdskonsulenterna har personliga facebookkonton och driver även 
facebooksidorna:

• hemslojdiskane – representerar hela den skånska hemslöjdsorganisatio-
nen. Där har konsulenter, föreningar och butik adminrättigheter. 2016 
hade sidan 1 323 följare.

• hemslojdeniskane – är en sida för lokalerna i gamla stationshuset i 
Landskrona. Här lägger vi ut information om arrangemang i huset.

• hemslojdenskane – är butiken Hemslöjden Skåne AB:s egna 
facebooksida.

Instagram
Skånes Hemslöjdsförbunds instagramskonto @slojdiskane hade vid årets 
slut ca 4 400 följare. Här postar vi bilder från verksamheten och har mycket 
kontakt med våra följare. Vi använder instagram mer och mer till att doku-
mentera olika projekt under utvalda hashtags.

Exempelvis gick vi under sommaren ut med ett upprop i våra nätverk om att 
delta i en papp– och pappersutställning. Vi använde #jagärpappig och fick 
stor respons med mängder av fina konstverk i papper. Ett annat exempel är 
att alla våra följare uppmanades att dela med sig av sina bästa slöjdbilder 
under hashtag #slojdiskane. Fyra gånger/år valde vi den bästa bilden, som 
då lyftes fram även i Hemslöjdsnytt och belönades med en fin slöjdbok. Vid 
årsskiftet 16/17 bytte vi namn till @hemslojdeniskane.

Hemslöjden var gästinstagrammare på Landskrona stads sida under vecka 
47. @landskronastad

Pinterest
Här samlar vi inspirerande slöjdbilder som kan användas i verksamheten. 
pinterrest.com/slojdiskane

Youtube
Vi har några filmer som ligger under vår kanal på youtube och planerar för 
att satsa mer på rörlig bild. youtube.com/slojdiskane
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SLÖJD FÖR BARN/UNGA OCH  
FORTBILDNING AV PEDAGOGER
Arbetet med barn och unga är en stor och viktig del av vår verksamhet. Vårt 
fokus ligger på fortbildning av pedagoger och lärare som arbetar med barn, 
för att genom dem föra in kunskapen om slöjdteknikerna och det egna ska-
pandet i barnens undervisning. Hemslöjden arbetar med natur- och åter- 
bruksmaterial, använder enkla handverktyg och som deltagare i vår fortbild-
ning får man ta del av hela processen från val av material till färdigt föremål. 
Målet är att öka möjligheterna för barn och unga till eget skapande, genom 
lokalt bedriven slöjdverksamhet och stödja unga som själva vill slöjda. Under 
2016 har haft verksamhet fördelats inom följande områden:

Slöjdhandledarutbildningen –  
en fortbildning för den som arbetar med barn och unga
Det är nu åtta år sedan Slöjdhandledarutbildningen startade och hittills har 
155 personer utbildats i olika slöjdtekniker som är anpassade till barns eget 
skapande. Fortbildningen omfattar 69 lektionstimmar fördelade över nio 
heldagar utspridda över året. Utbildningen har omfattat praktiskt slöjdande 
i olika tekniker och material samt teoriavsnitt om slöjdhistoria, genusdiskus-
sioner, vikten för barn att få arbeta med händerna med mera. De flesta delta-
garna är textil- och slöjdlärare, men här finns också många museipedagoger, 
personal från kulturskolan, förskolan, fritids och särskolan samt förenings-
aktiva. Detta ger ringar på vattnet och många platser har nu slöjdaktiviteter 
tack vare vår fortbildning. Exempelvis har flera ur personalen på  
Form/Design Center deltagit i vår utbildning och ordnar nu egen pedagogisk 
verksamhet inom slöjdområdet. Möllegården i Åkarp och Kulturhuset Bar-
backa är andra exempel.

» 2016 hade vi två grupper som  
gick utbildningen, med åtta  
resp13 deltagare. «
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Slöjdklubben – samarbete med kulturskolorna
Slöjdklubben är en fritidsaktivitet för barn i åldern 7–14 år. Under 2016 
har antalet Slöjdklubbar i Skåne reducerats från 11 till 5 och därmed också 
antalet barn från 90 till 48. Detta beror på att flera ledare har tagit paus 
och att verksamheten ofta står och faller med dem. Ledare är en person som 
genomgått Slöjdhandledarutbildningen och aktiviteterna sker oftast i samar-
bete med ett studieförbund och ibland även med annan aktör som exempelvis 
ett lokalt barnkulturcentrum. Tyvärr är den svaga länken i detta samarbete 
studieförbunden. Barn 7–14 år tillhör inte deras naturliga målgrupp varför vi 
ofta ser ett svagt engagemang från deras sida. Till detta ska nog också kopp-
las en ovana att arbeta mot yngre vilket gör att det finns brister i marknads-
föring och kommunikation.

Vårt engagemang i Slöjdklubben i sin nuvarande form har också minskat 
betydligt under året. Sedan ett par år tillbaka har vi istället fokuserat på de 
Skånska kommunernas kulturskolor. Slöjdverksamhet finns nu på kultursko-
lorna i Simrishamns och Eslövs kommuner. Inriktningen mot kulturskolorna 
har skett i ett samarbete med Nämnden för Hemslöjdsfrågor som också har 
slöjd inom ramen för Sveriges kulturskolor som prioriterat mål vad gäller 
barn och ungdomar. Återkommande kontakter har skett både nationellt och 
lokalt mot Kulturskolerådet och kommunernas kulturskolor. Detta kommer 
att öka under 2017. 

Under 2016 kom utredningen En inkluderande kulturskola på egen grund. 
Mycket av de slutsatser som dras i utredningen passar in utmärkt på den 
slöjdverksamhet vi bedriver för barn inom hemslöjden. På 2017 års kul-
turskolekonferens, som arrangeras av Kulturskolerådet, kommer både 
Nämnden för hemslöjdsfrågor och en hemslöjdskonsulent från Skånes Hem- 
slöjdsförbund att finnas på plats för att berätta om vårt nya utbildningsmate-
rial och slöjdens roll inom Sveriges kulturskolor.

Skriften Barnen och hemslöjden –  
en hjälp för alla som vill slöjda med barn
Nämnden för Hemslöjdfrågor gav 2015 ett uppdrag till Skånes Hemslöjdsför-
bund att ta fram en ny slöjdhandledarmanual som kan användas av de som 
arbetar med barns slöjdande i olika aktiviteter. Skriften Barnen och hemslöj-
den – en skrift om hur du som slöjdhandledare kan öka barns möjlighet att få 
slöjda kommer att omfatta ett sextiotal sidor och vara klar i början av 2017. 
Skriften kommer att publiceras som e-publikation fritt för vem som helst att 
använda. Parallellt med detta har en hemslöjdskonsulent från Skåne också 
deltagit i ett arbete tillsammans med Nämnden för Hemslöjdsfrågor i att 
förändra strukturen för den riksomfattade slöjdhandledarutbildningen. Detta 
i syfte att göra den mer flexibel för att kunna anpassas till nya målgrupper 
inom exempelvis föreningsliv och kulturskola.

Hösten 2016 genomförde Nämnden för Hemslöjdsfrågor en nationell utbild-
ning för Sveriges hemslöjdskonsulenter där en hemslöjdskonsulent från 
Skåne deltog som föreläsare och presenterade ”Barnen och hemslöjden”.

Samarbete med sydlänens hemslöjdskonsulenter  
kring slöjd för barngrupper
Ett nytt intressant samarbetsprojekt inom sydlänen; Skåne, Halland, Ble-
kinge och smålandslänen planeras. Tillsammans ska vi ta fram lådor med 
material som kan fungera som miljöskapande kuliss vid olika slöjdaktiviteter 
för barn i respektive län.

Aktiviteter för barn och ungdomar
Under året har vi bjudit in barn att delta i vår ordinarie programverksam-
het. Exempel är Träakademin, ett nätverk för träslöjdintresserade där barn 
i 9–10 års åldern har deltagit samt kurser för barn tillsammans med vux-
na. Flera öppna utställningar, där allmänheten bjuds in att delta, har haft 
medverkan från barn. Under sen höst har projektet Flyga Drake startat och i 
dessa öppna workshops har många barn deltagit tillsammans med vuxna. 

» Under 2016 har det arrangerats 
fem slöjdklubbar i Skåne förlagda till  
Ängelholm, Eslöv, Svalöv och  
Burlöv. «

»Totalt har 41 barn deltagit,  
varav 41 flickor och 7 pojkar. « 
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• Vi har arrangerat ett skapande-skola projekt på temat Från ull till ylle-
broderi på Serresjöskolan i Trelleborg, 27 juni deltog ca 50 barn i åk 4–5.

• Vi ordnade två workshop i broderi och trådtjack 16 augusti i samarbete 
med IM i Malmö i projektet SAY, deltog 20 ungdomar från främst Syrien 
och Irak.

• Vi har hållit föredrag för och täljning med studenter på Masternivå, De-
signhögskolan i Lund 12 och 27 september med 29 deltagare.

• Vid ett Träevent på Falsterbo konsthall 26 november i samarbete med 
Söderslätts hemslöjdsförening fick ca 200 barn prova på att tälja.

• I samband med Kulturnatt i Landskrona 14 oktober ordnades workshop i 
papper för barn där 15 barn deltog. 
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KURSVERKSAMHET, SEMINARIER,  
FÖREDRAG OCH ÖVRIG PUBLIK  
VERKSAMHET
Hemslöjdsförbundet har stor programverksamhet som håller mycket hög 
kvalitet och den vänder sig till allmänheten, barn/unga, lärare/ pedagoger och 
till slöjdare/konsthantverkare. Det är kurser, föreläsningar, workshops och 
seminarier. Det mesta sker i egen regi, men även i samarbete med föreningar, 
folkhögskolor, bibliotek och studieförbund. 

Kursverksamheten är en mycket viktig del av vår verksamhet. Den är väl-
känd över hela landet, omtalad bland kursledare därför att vi betalar en bra 
ersättning och bland deltagare för att det är jämförelsevis billiga kurser med 
mycket hög kvalitet. Genom den kan vi fortbilda, inspirera och ge deltagarna 
en grund för eget skapande. Vi sysselsätter många slöjdare och konsthantver-
kare som får en del av sin inkomst genom att vara ledare. Vi skapar en be-
tydande del av våra egna intäkter genom kurserna, där överskottet används 
till projekt, workshops och olika satsningar som är kostnadsfria för deltagar-
na och som vi skulle ha svårt eller omöjligt att genomföra utan detta.

Kursverksamheten
Inom ramen för Hemslöjdskonsulenternas kursverksamhet har vi arrangerat 
51 kurser varav 22 har varit veckolånga kurser och vi har haft 481 deltagare. 
Flera av kurserna har arrangerats i samarbete med SHR:s länsanknutna 
kursverksamhet, andra samarbetsparter har varit Studieförbundet Vuxen-
skolans Regionförbund Skåne, Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland, 
Föreningen Skånelin, KKV-textiltryck i Malmö och Önnestad folkhögskola.

Kurserna i textila tekniker har varit: Skånskt yllebroderi, Folkdräktssömnad, 
Virkningens otaliga möjligheter, Planera och sticka en spedetröja, Traditionel 
Estonian knitting, Vantstickning och färglära, Spinna lin, Brodera på ylle, 
Guldbroderi, Spinna ull på rock och slända, Flamskvävning, Trasmattsväv-
ning, Kinesiska syskrin, Lek med stygn, Montering av broderier, Shibori och 
Tapiz – andinsk ramvävning.

Följande har varit i träslöjd eller i andra material: Skedar och slevar, Träslöjd 
för hela slanten, Halmlöb, Träburkar, Verktygskurs, Pilekorgsflätning, Skinn-
sömnad, Förgyllning, Träsvarvning och Urgröpta skrin

Kurserna Mexikanska drakar, Plåta dig med hårda trådar och Pappersslöjd 
har ordnats för barn i sällskap med vuxna. 

Aktiviteter för de lokala hemslöjdsföreningarna
För att stötta de lokala hemslöjdsföreningarna i deras verksamhet, erbjuder 
hemslöjdskonsulenterna ett antal kostnadsfria kurser och föredrag per år. 
Alla hemslöjdsföreningar använde våra tjänster. Under året har vi genomfört 
två föredrag, tre kurser i trådtjack, tre kurser i hur man gör snoddar, fem 
kurser i att tillverka pinnlister samt aktiviteten Kartlägg ditt broderi. 

I den sistnämnda aktiviteten så ställdes den broderade Skånekartan ut 
på Landskrona bibliotek i februari och på Trelleborgs bibliotek i oktober. I 
samband med detta arrangerades broderiträffar i samarbete med biblioteken 
och de lokala hemslöjdsföreningarna. Två nya broderade lokalkartor kom till: 
Landskrona kommun och Trelleborgs kommun. Under 2017 fortsätter kart-
broderiet i Vellinge kommun.

Studiebesök i huset
Under året har vi tagit emot 12 bokade studiebesök med ca 300 deltagare och 
berättat om vår verksamhet, vår organisation och om olika slöjdtekniker. En 
del av grupperna har också bokat föreläsningar eller deltagit i workshops i 
plåtslöjd och täljning. Grupperna har varit ABF Nordvästra Skåne, Delega-
tion från Viet Craft i Hanoi och representanter för Lunds tekniska högskola, 
Region Jönköping läns kulturavdelning förlade en planeringsdag hos oss, 
grupp av arkitekter från Lund, Föreningen Vi Vävare i Blekinge, Föreningen 
Vi Vävare i Skåne, SFI Vuxenutbildningen i Landskrona två grupper, samt 
Fridhems folkhögskola i Svalöv, två grupper från Etableringskursen. Grupp 
av slöjdande kvinnor från Nederländerna, Lottakåren i Landskrona/Lund,  

» Antal kursdeltagare har varit 
427 kvinnor, 36 män och 18 barn. 
Kurserna har arrangerats på 8 olika 
orter i Skåne: Landskrona, Båstad, 
Lund, Ystad, Kristianstad, Svalöv och 
Malmö. «

» Vi har anställt 10 kursledare för 
totalt 680 lektioner á 40 minuter och 
22 slöjdare har fakturerat oss för 
kurser för totalt 664 lektioner á 40 
minuter. «

» I de konsulentedda föreningsaktivi-
teterna deltog 184 personer. «
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Föreningen Selma i Landskrona. En grupp från Södermanlands läns museum 
kom för att ta del av vår verksamhet inför planering av eget arbete.

Den verksamhet vi har med butik, verkstäder och kansli i samma hus, är 
unikt i landet och vår modell intresserar många. Man vill veta hur det fung-
erar, hur vi resonerar och hur vi arbetar tillsammans. Unikt är vårt goda 
samarbete med de lokala hemslöjdsföreningarna och det är få ställen i landet 
där det fortfarande finns en hemslöjdsbutik.

Aktiviteter i huset, med andra arrangörer än hemslöjdskonsulenterna
Föreningen Hemslöjden Malmöhus har arrangerat 24 olika workshops och 
prova-på aktiviteter, samt 17 stickkaféer med ca 15 deltagare/gång i sam-
arbete med butikens personal i våra lokaler. Seniorakademien har haft fem 
studiecirkelträffar kring antikviteter, inredningsbutiken Skumpa & Spaljé 
har hyrt lokaler två gånger.

Stickade tröjor med gamla anor – 
temadagar med workshops och föreläsningar
I anslutning till utställningen med samma namn, anordnades temadagar den 
5–6 mars där 38 personer deltog från Sverige, Danmark, Norge och Estland. 
Det var två fullmatade dagar om en särskild typ av stickade tröjor med gam-
la anor i norra Europa. I Danmark och Norge kallas de nattrøjer, i Sydsverige 
spedetröjor och på Runö i Estland rosavamsa. Dagarna handlade om tröjorna 
från 1600-talets exklusiva modetröjor i silke till 1800-talets allmogetröjor 
stickade i ullgarn. I utställningen visades sex gamla tröjor från Stiftelsen 
Skånsk Hemslöjds samlingar och Östra Skånes hemslöjdsförenings arkiv 
tillsammans med de nystickade. Fem föreläsningar och tre olika workshops 
fanns på programmet där Inger Ohlsson, Vivian Høxbro Danmark, Riina 
Tomberg Estland och Torun Selstad Norge medverkade.

» 37 nystickade tröjor från olika stick-
erskor i de nordiska länderna lånades 
in till utställningen om stickade tröjor 
med gamla anor. «
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Täljakademin i Skåne
Ett nätverk för träslöjdsintresserade som startade i slutet av 2013 och nu har 
130 deltagare. Nätverket fungerar som ett forum för frågor, funderingar, tips 
och idéer och minst en träff/år anordnas utifrån deltagarnas önskemål. Det 
är öppet för alla och man delar med sig av sina erfarenheter. Under året har 
barn och ungdomar också deltagit. Vi haft två träffar en i Landskrona och ett 
studiebesök hos bildhuggaren Carsten Nilsson i Hammenhög.

Singlade bollar
6 februari ordnades en nätverksträff för en grupp som singlar (syr) bollar, på 
Hemslöjden i Landskrona med 15 deltagare.

Ta i trä – familjedag om träd och trä på Falsterbo Strandbad
I ett samarbete med Söderslätts Hemslöjdsförening och Falsterbo Konsthall/
Naturrum arrangerades ett träevent, Ta i trä, den 26 nov. Det blev en dag 
med korvgrillning, trädvandring, slöjdare som visade täljning och täljning 
för hela familjen. Hemslöjdskonsulenterna medverkade med utställningen 
Slöjdcirkus mini och öppen täljverkstad där vuxna och barn helt kostnads-
fritt fick prova på att tälja i färskt trä. Medlemmar i föreningen deltog också 
som handledare under dagen. Vi har förhoppningar om att detta kan bli ett 
återkommande event.

Spinnträffar och World Wide Spinn in Public Day
Vi anordnar regelbundet spinnträffar där deltagarna träffas för att spinna 
lin och ull tillsammans. Under året har det arrangerats åtta träffar med 58 
deltagare. Den 17 september var det World Wide Spinn in Public Day, då 
deltog 59 personer i olika aktiviteter kring spinning på Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona. Under 2017 startar vi upp spinnträffar i Kristianstad.

Skapardagarna 20–21 juni
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge, Västra Götaland 
och Skåneregionen anordnades utbildningsdagar för studiehandledare och 
andra intresserade. Deltagarna arbetade i olika verkstäder där de bl a tillver-
kade träpallar, sydde bollar och gjorde mosaik. Totalt 30 deltagare.

» 250 personer, varav ca 200 barn 
deltog under eventet Ta i Trä. «

Öppet lördag 26 november 11–16                                                                                              falsterbostrandbad.se

26 november

TA I TRÄ

Ett samarbete mellan Skånes hemslöjdsförbund, Söderslätts hemslöjdsförening, konsthallen och naturum på Falsterbo Strandbad

Följ med naturums 
naturguide på en träd-
vandring kl 13.30!

En familjedag med fokus på trä och träd

Ta i trä!

Barn från 7 år och 
vuxna är tillsammans 
välkomna till konsthallen 
för att tälja!

Träffa träslöjdare och 
se dem i arbete!

Restaurangen grillar 
korv utomhus!
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Slöjd för boende på Kvinnohuset i Landskrona
Under året har kvinnor och barn från skyddat boende kommit till Hems-
löjden för att slöjda, samtala och fika med oss. Vi har skapat i papper, gjort 
klipp, målat och tillverkat olika sorters blommor. Ca 15 kvinnor och fem barn 
har deltagit.

Syfestivalen i Malmö 11–13 mars
Hemslöjden i Skåne tog ett gemensamt krafttag och visade upp sig på Hem- 
slöjdens Torg under Syfestivalen. Det var väldigt populärt och vi hade över-
fullt med besökare alla dagarna. Skånes Hemslöjdsförbund med hemslöjds- 
konsulenterna, butiken och föreningarna deltog. Många nya kontakter knöts 
och deltagarna kunde höra på föredrag om Den svenska ullens värden av 
Agneta Gefors från Nätveket Ullstyrkan, gå kurs i nålbindning, spinna ull, 
sy tvistsöm eller skånskt yllebroderi. Föreningarnas medlemmar ordnade 
prova-på aktiviteter i att sy bollar, tälja krokar på täljhäst, knyppla, virka, 
sticka, väva flamsk, vitbroderi, yllebroderi, halmslöjd, rita broderimönster på 
Ipad.

Slöjd med nyanlända och slöjd som ett verktyg för att skapa integration
Vi arbetar för att nå nya grupper, sänka trösklarna till vår verksamhet och 
bli tillgängliga för alla som vill slöjda och under året har vi mött så många 
nya människor. 

Slöjden är ett utmärkt medel att få kontakt och det egna skapandet är ett 
viktigt verktyg för att ge en mer meningsfull tillvaro åt dem som bara väntar. 
Vi har täljt smörknivar tillsammans med grupper från Etableringskursen på 
Fridhems folkhögskola i Svalöv och från SFI Vuxenutbildning i Landskrona, 
har både män och kvinnor i olika åldrar deltagit. Vi har broderat mobilfodral 
och gjort trådtjack med ungdomar från Syrien och Irak, tillsammans med 
SAY projektet och IM i Malmö. 

» Syfestivalen hade totalt ca 5 000 
besökare under helgen. Hemslöjdens 
monter låg väl synlig mitt i  
mässhallen«



19

Önskemålen om att få komma till oss och slöjda har ökat, behoven av att få 
träffas i andra lokaler  än de vanliga och möta andra människor är oändligt 
stora. Att få sitta tillsammans några timmar och samtala samtidigt som man 
täljer smörknivar eller broderar med oss uppskattas väldigt mycket.

Genom att ha etablerat kontakt med Landskrona kommuns integrationssam-
ordnare, Sebastian Sanchez Riveros, hoppas vi att vi vi ska nå de grupper 
som vi avser.

Vi har tillsammans med Landskrona stad (museum och bibliotek) och konst-
närerna Maiad Khalili och Farah Ali sökt medel för och startat upp ett nytt 
projekt – Flyga drake. Projektet har fått stöd från Kultur Skåne och Kultur-
rådet och kommer att pågå under ca ett år. Det innehåller öppna workshops 
i drakbygge på Hemslöjden, en fest och en festival planeras på sikt. Projektet 
kommer att ordna workshops även i kranskommunerna på biblioteken och en 
workshop kommer att förläggas till Fridhems folkhögskola.

Samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Sverige
Olika former av samverkan och delaktighet i projekt pågår, ex inom område-
na Slöjd Cultures, Barn och Unga, Digitalisering av samlingarna samt möten 
och konferenser. 

Under året har vi deltagit i arbetet som drivs inom Nätverket Ullstyrkan, 
där man inventerat verksamheter kring ull i Sverige/Skåne, planerat för en 
kommande vandringsutställning kring ull, deltagit i branchträffen Ullen i 
Sverige i Stockholm och där även spinnträffarna är ett led i arbetet med att 
lyfta intresset för den svenska ullen.
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Evenemang arrangerade av andra aktörer
• Invigning av Kreativiteket på biblioteket i Eslöv, arrangör Eslövs kom-

mun, 50 besökare.

• Föredragshållare vid Täljfest på Sätergläntan, Hemslöjdens gård i Insjön, 
arrangör Sätergläntan, 50 deltagare.

• Ledare vid utbildningsdagar för utbildare inom barn och ungaområdet 
arrangör Nämnden för hemslöjdsfrågor, i Linköping, 25 deltagare.

• Föredragshållare på Vävstolsmuseet i Glimåkra, om DigitaltMuseum, 
arrangör Svenska Vävstolsmuseet, 13 deltagare.

• Utbildare vid PrimusNett utbildning vid tre tillfällen i Stockholm, ar-
rangör Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och Nämnden för 
hemslöjdsfrågor, 12 deltagare.

• Inbjuden som gäst vid International Felt Associations årsmöte i Man-
chester, därför att vi arrangerar kongressen 2018.

• Föredragshållare i Kalmar om Skånska textiler, arrangör Sällskapet Nya 
Dryaden, ca 100 deltagare.
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HUR 
MYCKET 
SLÖJD 
FINNS 
DET 
I EN 
TRAVE 
VED?

Ett upprop om att komma och hämta en  
vedklabbe och slöjda något, ledde till ett  
30-tal fantastiska slöjdföremål, som nu visas 
på Hemslöjden i Skåne.

30 JAN–20 FEB 
HEMSLÖJDEN I SKÅNE

Öppet: mån–fre 11–18, lör 11–14  
Invigning: lör 30 jan, kl. 11.00

Hemslöjden i Skåne,  
Landskrona Gamla stationshus 
Österleden 10
slojdiskane.se

Rösta på din  
favorit i utställningen! 
Vinnaren belönas med 

en valfri  
slöjdkurs hos  
hemslöjden. 

Stickade tröjor med gamla anor – 
Nattrøje, nattrøye, spedetröja, rosavamsa

20 feb–28 mars Hemslöjden i Skåne

TRÅDKONSTER 16 jan–13 feb
Hemslöjden i Skåne

Trådtjack, luffarslöjd, trådarbeten...  
en utställning om att bocka föremål av metalltråd.

DON’T STOP 
BE-WEAVIN’
2–28 april 2016 
Hemslöjden i Skåne

13 unika vävarbeten av studenterna på  
Textil konst och design – Östra Grevie Folkhögskola

Hemslöjden i Skåne
Landskrona gamla stationshus | Österleden 10

slojdiskane.se

UTSTÄLLNINGAR 
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UTSTÄLLNINGAR 
Sedan två år tillbaka arrangerar vi utställningar i våra egna lokaler. Det är 
en helt ny verksamhet som vi bedriver inom befintlig budget och vi betalar ut 
MU-ersättning till våra utställare. Vi har en liten galleridel i anslutning till 
butiken, därför har vi ingen entréavgift. Under året har butiken arrangerat 
fem försäljningsutställningar. Följande utställningar har visats under 2016:

Trådkonster 16 januari–13 februari
Trådtjack, luffarslöjd, trådarbeten... en utställning om att bocka föremål av 
järntråd. Hemslöjden i Skåne har en stor samling av gamla trådarbeten och 
delar av denna visades. Invigning med prova-på: 50 besökare, 20 deltagare i 
prova-på-workshop

Hur mycket slöjd finns det i en trave ved? 30 januari–20 februari * 
I samband med utställningen UR BJÖRK hösten 2015, kunde besökare ta 
ett vedträ med sig hem, slöjda med det och lämna in det igen. Så ställde vi ut 
alla objekten och besökare fick rösta på sin favorit. Vinnaren Kjell Olofsson 
från Lund, som hade täljt en fågel, fick en gratis kursvecka hos Skånes Hem-
slöjdsförbund. Ca 100 deltagare kom på invigningen.

Stickade tröjor med gamla anor 20 februari–28 mars
En utställning med äldre spedetröjor ur Hemslöjdens samlingar och inlånade 
nystickade tröjor. I samband med utställningen arrangerades kurser och tem-
adagar. Invigning med föredrag om spedetröjor, ca 150 personer.

Don´t stop be-weavin’ 2 mars–28 april
Eleverna på utbildningen Textil konst och design, Östra Grevie Folkhögskola 
visade upp 13 unika vävar, som var deras fördjupningsarbeten.

Svartfåglar & Färgfåglar 7 maj–11 juni 
I butikens regi. Skurna och målade fåglar av Mikael Nilsson och Leif Lund-
berg. Ca 75 personer på invigningen

Åsa Canbäck & Karin Eldforsen –  
tillsammans och var för sig 18 juni–23 juli
I butikens regi. Utställarna fick Skånes Hemslöjdsförbunds stipendium för 
sitt bidrag, Lejonborgen, vid den jurybedömda utställningen Utvalt i Skåne 
2015. Nu arbetar de vidare tillsammans och var för sig.

Pop Up med Mariedal Design 30 juli–3 september
I butikens regi. Mariedal Design är 100% svensk produktion av 100% ull. I 
eget stickeri i Alingsås produceras tyger i mosstickning, spets, plisserat och 
jacqard som sedan tvättas, skärs till och sys i egen ateljé. De flyttade in på 
Hemslöjden med sin Pop Up butik under några veckor.

#jagärpappig 10 september–1 oktober *
Under försommaren gick vi ut med ett upprop i sociala medier: Visa oss din 
papp- och pappersslöjd! Nästan 200 föremål lämnades in av ca 40 personer 
och visades i utställningen. Vid invigning hade vi prova-på-origami. Ca 175 
besökare.

Indigofärgat – Lena Palenius 8 oktober–12 november
I butikens regi. Lena Palenius är konstnär och landskapsarkitekt. Det åter-
speglas i hennes indigofärgade textilier med avancerade mönster. Tekniken 
har Lena lärt sig i Japan och inspirationen hämtas från växterna i trädgår-
den, gräset vid havet, naturens rytmer, nyanser och mönster. Invigning med 
föredrag av Lena Palenius, ca 200 besökare.

Drejat – 72 koppar och muggar, 12 keramiker  
19 november–7 januari 2017 
I butikens regi. Anders Fredholm, Bente Brosböl-Hansen, Elisabeth Kajsa 
Palm, Elna-Karin Helgesson, Eva Göransson, Jonas Lindholm, Kajsa Leij-
ström, Karin Bengtsson, Maria Brusewitz, Maria Liljegren, Marie-Louise von 
Schewen och Pernilla Norrman.

* "tillsammansutställningarna" 
finns dokumenterade och  

tillgängliga på google photo. 

länk till 
vedslöjden på 
google photo

länk till 
#jagärpappig på 
google photo

länk till 
karbroderiet (2015) 
på google photo

DREJAT 

72 koppar och muggar
12 keramiker

Anders Fredholm
Bente Brosböl Hansen
Elisabeth Kajsa Palm
Elna-Karin Helgesson

Eva Göransson
Jonas Lindholm
Kajsa Leijström
Karin Bengtson
Maria Brusewitz
Maria Liliegren

Marie-Louise von Schewen
Pernilla Norrman

19 november –7 januari
HEMSLÖJDEN I SKÅNE

» ca 1 100 personer deltog i före-
läsningar och workshops i samband 
med invigningarna. Totalt beräknar vi 
att ca 20 000 personer har besökt 
utställningarna. «
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Hemslöjden i Skåne
Landskrona gamla stationshus | Österleden 10

slojdiskane.se

Öppet
mån–fre 11–18
lör 11–14

#jagärpappig
om lusten att skapa i papper och papp

10 sept–1 okt 
Hemslöjden i Skåne, Landskrona 

Hemslöjden i Skåne
Landskrona gamla stationshus | Österleden 10

slojdiskane.se

Öppet 
mån–fre 11–18  
lör 11–14

ÅSA  
CANBÄCK 
KARIN  
ELDFORSEN
Tillsammans och var för sig
Hemslöjden i Skåne 18 juni–23 juli

SVARTFÅGLAR & FÄRGFÅGLAR 
7 maj–11 juni Hemslöjden i Skåne
Mikael Nilsson & Leif Lundberg

Hemslöjden i Skåne
Landskrona gamla stationshus | Österleden 10

slojdiskane.se

öppet 
mån–fre 11–18 
lör 11–14

INDIGOFÄRGAT –
LENA PALENIUS
8 okt–12 nov, Hemslöjden i Skåne

Hemslöjden i Skåne
Landskrona gamla stationshus | Österleden 10

slojdiskane.se

Öppet
mån–fre 11–18
lör 11–14
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SÄRSKILDA PROJEKT OCH INSATSER 
UNDER ÅRET
Projektet Framtiden för Hemslöjdens samlingar i Skåne
Hemslöjdsorganisationen i Skåne digitaliserar sina samlingar och gör dem 
tillgängliga för allmänheten på Digitalt museum. Under det tredje och avslu-
tande året av projektet valde vi att fokusera på målgruppen unga kreatörer 
i samarbete med Fine Little Day och bloggaren Elisabeth Dunker. Idén var 
att ge ett par formgivare i uppdrag att bildmässigt tolka föremål, mönster 
och uttryck i Hemslöjdens samlingar. Arbetsprocessen skulle dokumenteras 
fortlöpande och delas på Instagram. Syftet var att visa på den värdefulla 
kunskapsbank och inspirationskälla som finns i arkiven. För uppdraget 
anlitades förutom Elisabeth, den grafiska formgivaren Henning Trollbäck och 
de besökte arkiven vid två olika tillfällen. Utifrån formgivarnas arbete har 
vi tillsammans valt ut 8-10 skisser att arbeta vidare med och dessa kommer 
att ligga till grund för projektets fortsatta del under 2017. I ett nytt projekt 
omsätts formgivarnas skisser och intentioner i ett samarbete med slöjdare, 
konsthantverkare och småskaliga producenter till unika föremål och prototy-
per. Ett arbete som redovisas i en utställning under 2017.

Merparten av föremålen i samlingarna har registrerats och kommer att 
publiceras efter hand. I samlingarna finns också ett omfattande fotografiskt 
material där arbetet bara har börjat. Både hos Östra Skånes Hemslöjdsfören-
ing och i Stiftelsen Skånsk Hemslöjds styrelse finns ambitionen är att arbetet 
ska kunna fortsätta med hjälp av ideella krafter, tillfälliga bidrag och stöd-
jande insatser från hemslöjdskonsulenterna.

Genom projektet har Lena Lundström varit anställd t o m augusti och hon 
har haft ansvar för registreringsarbetet. Hennes stora erfarenhet och nog-
granna arbetsinsats har varit mycket värdefull och tillfört projektet betydan-
de kvaliteter. Tack vare stöd från Barbro Osher Pro Suecia Foundation kunde 
hennes anställning förlängas med tre månader. Under året har dokumenta-
tionen från flera textilinventeringar med tillhörande fotografier från tidigt 
1900-tal fram till 1950-talet samt några provsamlingar bearbetats. Handko-
lorerade foton och arkivblad med mycket originalanteckningar har skannats, 
texterna har renskrivits och allt har lagts in i databasen. Till hjälp i det 
omfattande arbetet har Lena haft två styrelseledamöter från Östra Skånes 
Hemslöjdsförening och en ideellt arbetande medlem i föreningen Hemslöjden 
Malmöhus. Arkiven äger också helt unika samlingar av olika textilkonst-
närers arbeten, modeller, mönster och skisser från framförallt 50, 60- och 
70-talen. En arbetsuppgift har varit att spåra de olika textilkonstnärer som 
arbetat hos respektive hemslöjdsbutik, för att inhämta samtycke om publice-
ring av personuppgifter och föremålsbilder.

Projektet har finansierats av Kultur Skåne, Nämnden för hemslöjdsfrågor, 
Barbro Osher Pro Suecia Foundation samt Östra Skånes Hemslöjdsförening.

Skånes Hemslöjdsförbund har varit aktivt i Hemslöjdens Samlingars Förvalt-
ningsgrupp. Projektledaren och Lena Lundström har planerat och genomfört 
tre utbildningstillfällen för deltagare från fyra hemslöjdsföreningar med 12 
deltagare från olika län.

» Följ projektet på Instagram under 
#handicraftarchives «
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Foto: Elisabeth Dunker
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Utvalt – konsthantverk, slöjd och form i Skåne
Utvalt är en jurybedömd utställning som återkommer vart tredje år och 
den visar konsthantverk, slöjd och handgjord form i Skåne. Projektet är ett 
samarbete mellan Konsthantverkscentrum, Skånes Hemslöjdsförbund och 
Form/Design Center där värdskapet alternerar mellan oss. Genom denna 
långsiktiga satsning vill vi främja och utveckla området konsthantverk, slöjd 
och handgjord form i regionen, vi vill inspirera till nytänkande och utveckling 
av verksamheten inom dessa områden.

2015 var det första utställningsåret och utställningen visades på Form/De-
sign Center i Malmö, på Tjörnedala Konsthall och på Dunkers Kulturhus. 
2016 visades utställningen på Museum für Völkerkunde i Hamburg och 
under sommaren på Ronneby Kulturcentrum fram till den 4 september då 
turnén avslutades. 2017–2019 har Skånes Hemslöjdsförbund huvudmanna-
skapet för projektet. utvaltiskane.se
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» 150 medlemmar «

» 104 medlemmar «

UR MEDLEMSFÖRENINGARNAS  
VERKSAMHETSBERÄTTELSER  
FÖR 2016
Bosjökloster Hemslöjdsförening
Bosjökloster Hemslöjdsförening har sin verksamhet förlagd till mellersta 
Skåne med orterna Höör, Eslöv och Hörby med omnejd som upptagningsom-
råd.

Föreningen har arrangerat tre slöjdkaféer med ca 30 deltagare, två kurser i 
sy pälsvantar och sy skinnarmband, en broderigrupp med 11 deltagare som 
har träffats åtta kvällar under hösten samt en resa till Lilla Rödde hem-
bygdsmuseum utanför Sjöbo kombinerat med ett studiebesök hos Inga-Lill 
och Nils-Tore Nilsson som visade pilflätning och borstbindning bland annat.

Föreningen är engagerad i många olika publika evenemang som ordnas i 
Höör och har en stor öppen verksamhet. Den 15 maj arrangerade föreningen 
”Slöjdens Dag” på Bosjökloster, där 28 utställare visade upp sin verksamhet. 
Ca 400 besökare tog del av visningar av olika slöjdtekniker och workshops 
och föreningen hade ett informationsbord där man också sålde material. Den 
6 juni deltog föreningen i Kulturkvartersdagen i Höör med lotteri och infor-
mation, där många besökare passerade under dagen. Den 16 september del-
tog vi på Höörs kulturnatt och gjorde reklam för vår förening och vävde i en 
rockring, av garnet som virkades under Kulturnatten 2015. Många besökare 
deltog. I samarbete med biblioteket i Höör arrangerades en föreläsning, för 30 
deltagare.  

Föreningen anordnar verksamhet som vänder sig till barn. I samarbete med 
biblioteket i Höör, hölls lovslöjd på höstlovet för 8 barn och 25–27 november 
var vi med och arrangerade Bosjöklosters julmarknad och deltog med pys-
selbord för barnen och ett bord där föreningen presenterades. Nästan 200 
julkort broderades av barn under helgen!

Helsingborgs Hemslöjdsgille
Helsingborgs Hemslöjdsgille har sitt säte i Helsingborg med omnejd. Vi har 
under året haft många aktiviteter i samarbete med Helsingborgs Stadsbib-
liotek: årsmöte med föredrag och 13 slöjdkaféer. På slöjdkaféerna har vi haft 
ett tema varje gång. Vi har visat en speciell teknik som de som vill sedan kan 
prova på: kärleksknutar, brodera på kläder, olika sätt att lägga upp maskor, 
sticka fiskbensfläta, tillverka en ”sladdkorg,”  påtning, virkad nålbindning, 
makraméknutar, nåltovning, orotillverkning, återbruk, garntomtar och stick-
ade julgranskulor. Detta har uppskattats och det har på de flesta kaféer varit  
20-30 personer per gång.

Under året har vi anordnat 9 kurser med ca 100 deltagare, vi har anordnat 
en aktivitetseftermiddag för 14 män där de fick tillverka nåltovade tomtar 
och tomtar av garn. HHG har medverkat i Helsingborgshems projekt att 
sticka in lyktstolpar på Högaborg. Några medlemmar från HHG deltog i SH-
F:s monter (Skånes Hemslöjdsförbund) på Syfestivalen i Malmö 11-13 mars.

Helsingborgs Hemslöjdsgille medverkade 6 juni på Sofieros 150-års jubileum. 
Några av våra medlemmar kom också och satt vid vårt mycket välbesökta 
bord där vi visade hur man singlar bollar och andra hantverk. Några styrel-
semedlemmar har gjort en endags inspirationsresa till olika hantverkare i 
Halland. Hemslöjdsgillet hade ett informationsbord på ”Aktivitetsdagen” på 
Idrottens Hus 6 oktober, där stadens föreningar visade sin verksamhet för 
kommunens alla SFI- studerande och andra intresserade. Flera av våra med-
lemmar hjälpte till under det välbesökta evenemanget.

Under året har vi genomfört våra slöjdkurser och styrelsemöten i Vuxen-
skolans lokaler. Samarbetet med Vuxenskolan innebär att vi får låna deras 
lokaler kostnadsfritt mot att vi skriver ut i våra annonser på nätet och i 
Hemslöjdsnytt att kursen sker i samarbete med SV (Studieförbundet Vuxen-
skolan).

Totalt har ca 500 personer träffats och slöjdat tillsammans i våra kurser, 
kaféer mm.
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» 192 medlemmar «

Hemslöjden Malmöhus 
Hemslöjden Malmöhus har till uppgift att främja den skånska slöjden och 
verksamheten drivs på olika platser i västra Skåne. 

DIT - Do It Together är ett projekt, som SHR har drivit under året. Hems-
löjden Malmöhus deltagit som kluster till Stockholms läns hemslöjdsfören-
ings projekt ”Nya organisationsformer för föreningslivet”. Projektet ska ge 
möjlighet att tillsammans utveckla en utåtriktad verksamhet mot den stora 
allmänheten som ännu inte upptäckt slöjden. Detta bl a genom att bygga upp 
ett nätverk av slöjdombud. 

Hemslöjden Malmöhus har under året kartlagt var man har sina medlemmar 
och diskuterat i styrelsen kring hur man bäst når dem. Det visar sig att man, 
som gammal länsförening, har sina medlemmar spridda över många kommu-
ner i västra Skåne med störst fokus på Lund, Malmö, Lomma, Kävlinge och 
Landskrona. För att bättre nå ut, anlitar man nu Slöjdvärdar som kan vara 
med och arrangera verksamhet lokalt.

Föreningen ordnar varje år ett medlemslotteri med vinstvärde på 10.000 kr, 
där alla fina priser är inhandlade i butiken Hemslöjden Skåne AB. Fören-
ingen anordnade en resa till Ölands skördefest där 52 medlemmar deltog. 
Föreningen medverkade vid Syfestivalen i Malmö, vid Världsboksdagen på 
tre bibliotek i Lund, Lomma och Bjärred, vid Kulturfest i Staffanstorp och 
Kulturnatten i Landskrona samt anordnat slöjdaktiviteter på scoutlägret i 
Sonnarp.

Under året har föreningen arrangerat 24 olika kurstillfällen och workshops, 
alla har varit mycket välbesökta och inspirerande. Föreningen har arrang-
erat 10 broderikafér i Limhamn och sju på bibliotektet i Landskrona, Stick-
kaféer ordnas i samarbete med butikens personal på Hemslöjden i Skåne i 
Landskrona. Kurser i Återbruk av silverbestick och Enklare bokbindning, 
Slöjd After Work har ordnats vid sex tillfällen samt Slöjdkvällar och Skär-
torsdagar på Hemslöjden i Skåne. Information om verksamheten sprids 
genom Hemslöjdsnytt, ett digitalt Nyhetsbrev och på facebook.com/pages/
hemslöjden/malmöhus.

Totalt har ca 820 personer har deltagit i föreningens programverksamhet.

Staden Malmös Hemslöjdsförening
För Staden Malmös Hemslöjdsförening var 2016 ett år med en del större och 
mindre förändringar. Styrelsen har med hjälp av inspirationsgruppen fått 
mer tid över till att arbeta med styrelsearbete och bland annat omarbetat 
föreningens stadgar. Detta medan inspirationsgruppen med bravur tagit över 
merparten av arbetet av att arrangera inspirationskvällar. Under året har 
föreningen genomfört ungefär en inspirationskväll per månad och utöver det 
diverse andra aktiviteter.

Styrelsearbetet: En större förändring som styrelsen arbetat fram är den 
gemensamma värdegrund som skall gälla för föreningen och dess aktivite-
ter. Staden Malmös Hemslöjdsförenings värdegrund utgår från synen om 
alla människors lika värde samt styrkan i att vara en liten förening med 
stor mångfald, både bland människor och slöjdformer. Som en, nu lite äldre, 
förening känner vi i styrelsen vikten av att ha en värdegrund som ska ge en 
bild av vad Staden Malmös Hemslöjdsförening står för just nu. En annan av 
del av arbete har varit att se över våra gemensamma stadgar. Vi valde att slå 
samman våra befintliga stadgar med de exempelstadgar som SHR föreslår 
nya föreningar.

Inspirationskvällar: Under året 2016 har vi med ny energi fortsatt vårt 
arbete med att engagera handens görande och inspirera våra medlemmar 
och andra till att slöjda mer. Vi har numera en inspirationsgrupp som axlar 
ansvaret med att arrangera inspirationskvällarna. Med deras stora engage-
mang och hjälp har en kväll per månad arrangerats med tema från kinesisk 
kalligrafi till karvsnitt och skarvsöm.

Förutom inspirationskvällarna har föreningen arrangerat längre workshops i 
pilflätning, ett sy-lan och crafterwork för medlemmar och allmänhet. Fören-
ingen deltog också med en popupvävstuga under Malmöfestivalen med olika 

» 849 medlemmar «
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» 97 medlemmar «

» 286 medlemmar «

----------

tema och mindre workshop varje dag under veckan.

Föreningen har anordnat 11 olika inspirationskvällar med ca 300 deltagare 
i egen regi och 10 olika aktiviteter i samarbete med andra föreningar och 
organisationer, med ca 320 deltagare.

Antal följare på Facebook 31 december 2016: 879

Söderslätts Hemslöjdsförening
Söderslätts Hemslöjdsförening har Skanör, Falsterbo och Trelleborg/Söder-
slätt som sitt upptagningsområde. Föreningen bildades 2012 och har som mål 
och vision att sprida kunskap om olika hantverkstekniker, gamla som nya 
samt att främja möten mellan olika åldersgrupper. 

Under året har föreningen medverkat vid hantverksmässan ”Gosa med garn” 
i Svedala folkets hus, där man visade broderier och berättade om föreningens 
verksamhet. Sju medlemskvällar har ordnats med olika teman varje gång, 
dessa kvällar har haft sammanlagt ca 100 deltagare. Föreningen har arrang-
erat 12 kurstillfällen som har besökts av både barn och vuxna, ca 270 perso-
ner varav 30 barn. 

Föreningen har tillsammans med hemslöjdskonsulenterna och Strandbaden i 
Falsterbo, anordnat eventet Ta i trä den 26 november. Medlemmar i förening-
en deltog också som handledare under dagen då totalt 250 personer deltog, 
varav ca 200 var barn.

Ängelholms Hemslöjdsgille
Ängelholms Hemslöjdsgille har en omfattande programverksamhet i Ängel-
holm med omnejd. Gillet hyr lokaler på Gamla Kronohäktet i Ängelholm och 
för verksamheten i dessa beviljades 12 000 kr i kommunalt föreningsstöd 
samt 20 tillfällen hyresfritt. 

I samarbete med Bjäre Zontaklubb har gillet bjudit in kvinnor från asylbo-
endet i Hemmeslöv och senare även Valhall Park till våra stickkaféer. Under 
hösten förlades tre stickkaféer till Östra Karup. Gillets medlemmar har 
bidragit med garner och medlemmar har ställt upp med skjuts. De asylsö-
kande inbjöds även till aktiviteterna under ”Lust till slöjd” 9 - 20 augusti 
samt under Kulturveckan v 44, med temat ”Plats för alla”. I augusti beviljade 
Nämnden för Hemslöjdsfrågor ett anslag på 10 000 kr att användas till ma-
terial, redskap, fika och reseersättning i integrationsarbetet. Ordförande har 
deltagit i kommunens rundabordssamtal om integration och flyktingsituatio-
nen i Ängelholm vid fyra tillfällen.

22 maj genomfördes ”På Lek” en kostnadsfri aktivitetsdag för hela familjen i 
Hembygdsparken, ett program under Ängelholm 500 år. Programmet inne-
höll föredrag om lek samt 17 stationer med slöjdande och gammaldags lekar. 
Styrelse och medlemmar var funktionärer. Besöksantalet var stort; det var 
fullt på stationerna hela dagen. Efter inbjudan av Hembygdsparken anordna-
de gillet en leksaksutställning i Lädermuseet den 22 maj - 31 augusti. Genom 
upprop till medlemmar samlades det in ett stort antal leksaker. 6 augusti 
medverkade Gillet på Hantverksdagen i Hembygdsparken med information 
om höstens aktiviteter. Det var även möjligt att prova på och att besöka lek-
saksutställningen.

9-20 augusti firade gillet sitt 30-årsjubileum med en utställning på Gamla 
Rådhuset ”Lust till slöjd”. Vi visade slöjd, som medlemmar efter upprop läm-
nat in; föremål som de skapat på aktiviteter och ”prova på”. Det hade gjorts 
en åskådlig sammanställning av alla aktiviteter sedan 1986, vilken visade 
hur gillets verksamhet vuxit genom åren och medlemmar lämnade också in 
slöjd till försäljning. Gillet invigde med kafferep i dubbel bemärkelse. Det 
hölls ”Öppna Hus” med stickkafé, slöjda blomsterpinnar, slöjda singlade 
bollar, repslagning, broderikafé och dubbelstickning. Styrelsen och medlem-
mar ställde upp som värdar och ledare. Besöksantalet 1007 var rekord bland 
utställningar i Rådhuset.

DIT - Do It Together är ett projekt, som SHR drivit under året. Gillet har del-
tagit som kluster i ett integrationsprojekt hos Halmstads Hemslöjdsförening.  
Projektet ska ge möjlighet att tillsammans utveckla hemslöjdens föreningsliv 
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genom integration mellan nyinflyttade och medlemmar, nya mötesplatser 
mm. Ordförande har deltagit i två möten hos SHR.

Hemslöjdsgillets aktiviteter har hållits vid 76 tillfällen och samlat ca 1750 
deltagare.

Östra Skånes Hemslöjdsförening
Östra Skånes Hemslöjdsförening har till uppgift att främja den svenska hem-
slöjden och dess utveckling, i huvudsak i de nordöstra och sydöstra kommu-
nerna i Skåne.

Föreningen har under året haft en omfattande programverksamhet. Man 
har haft 13 aktiviteter med 144 deltagare. Följande kurser har anordnats 
Fransflätning, Bandvävning, Fläta i pil, Tälj en pinnlist, Montering av textila 
arbeten, Trådtjack, Påta, slynga och fläta, Brodera med inspiration från 50-60 
talet, Återbruk - plåtslöjd, Gör dina egna knappar, Borstbindning, Återbruk 
- väska av burkflärpar. Dessutom en sommarkurs i yllebroderi med Ally 
Svensson i S:t Olof.

I samarbete med biblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan ordnades 
Knypplingens dag på Kulturhuset i Broby, Spinnkurs och spinngille har ar-
rangerats på Österlens museum i Simrishamn. På Regionmuseet  
Kristianstad har det under våren och hösten varit broderikafé samt stickka-
féer i Vanneberga by. Föreningen har deltagit i julmarknad på Regionmuseet 
Kristianstad.

Östra Skånes Hemslöjdsförening har sitt arkiv i Norra Kasern på Region-
museet Kristianstad och föreningen har på ett mycket engagerat sätt ingått 
i Skånes Hemslöjdsförbunds projekt Framtiden för Hemslöjdens Samlingar. 
Dels i ledningsgruppen, men också praktiskt med att registrera föremål i det 
digitala systemet PrimusNet/Digitalt Museum. Östra Skånes hemslöjdsfören-
ing har bidragit med egna medel till projektet.

» 395 medlemmar «

22 maj deltog Ängelholms Hemslöjdsgille i  

"På lek" i Hembygdsparken i Ängelholm. 

 Foto: Ängelholms Hemslöjdsgille
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