!

!!

!

!!

!

esselde #2
OM HEMSLÖJD OCH DÖ UT

Vad dör ut idag?
Byggd kunskap • Mia Lindgren
Att rädda något • Christina Zetterlund
På väg/håller på/kommer att/hotas/höll på/började/nära att/skulle
Being In Touch • Kay Williamson
Räddad slöjd - exempel navarsmide - Mia Lindgren

Foto Britta Staake

!!

esselde #2
OM HEMSLÖJD OCH DÖ UT

INNEHÅLL:
2. esselde #2 om hemslöjd och dö ut
3. Vad dör ut idag?
5. Byggd kunskap • Mia Lindgren
13. Att rädda något • Christina Zetterlund
16. På väg/håller på/kommer att/hotas/höll på/började/nära att/skulle 1908-2016
17. Being In Touch - The Important Thing For Folks To Be • Kay Williamson
27. Räddad slöjd - exempel navarsmide • Mia Lindgren
31. Medverkande
32. Kontakt

1

esselde #2
om hemslöjd
och dö ut

”E allt som försvinner lika vackert” frågar poeten Fredrik
Nyberg i boken Slingorna & undergången från 2015. Det kan
en även fråga sig i detta sammanhang, där det andra numret
av esselde handlar om att dö ut.
Troligen har du också hört att hemslöjdskunskap dör ut,
och kanske har du sagt det till andra. Det är ett inte helt
ovanligt skäl för att syssla med hemslöjd och det används
gärna när media beskriver hemslöjdspraktiker (vilket skärmdumparna på sida 16 är exempel på). Lilli Zickerman, initiativtagare till den första hemslöjdsföreningen, menade när
hon gick runt på Konst- och Industriutställningen 1897 i
Stockholm att den äldre slöjden helt överskuggade den nya
slöjden i skönhetsvärde. 1907 skriver hon i skriften Föreningen för Svensk Hemslöjd - dess tillkomst och verksamhet att det
som några generationer tidigare ”nästan ansetts som en samhällsgrundval” hade hunnit glömmas bort: ”betydelsen av
det självtillverkade, det självförvärvade och den trygga självtillit som hemslöjden söker”. En mer nutida källa, konsthantverksteoretikern Glenn Adamson, ger ett mer nyktert
perspektiv på frågan i boken The invention of craft ”The problem is always that of imminent disappearance, and the solution is always to go back to the past.”
I detta andra nummer av esselde undersöks olika perspektiv
på detta tema. Vad händer när kunskap dör ut, hur dör den
ut och vad är det som dör? Men kanske än mer intressant,
hur ser strategier ut för att rädda i det här fallet hemslöjdskunskap? Vilka de medverkande är kan du läsa på sid 31.
Hör gärna av dig med kommentarer, idéer eller om du vill
bidra med material till kommande nummer. Kontaktuppgifter hittar du på näst sista sidan.
/Mia Lindgren, redaktör
april 2016
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Vad dör ut idag?

Gauﬀering! En kvinna som jag gick en dräktsömnadskurs med för ett par år sedan visade ett tyg
som hon skulle sy en dräktkjol av och som hon
fått vävt och gauﬀerat av en gammal dam, Kerstin Rosin. Det var mer eller mindre den sista hon
hade tänkt göra för det var mycket jobb och hon
hade ont i händerna. Kan inte tänka mig att det
finns många som gör detta längre. Tar säkert
mycket tid som nog inte går att få betalt för dessutom.
Sara Thorn

Jag tänker genast på tekniken språngning eller
pinnbandsspets. Jag försöker hitta personer
som behärskar tekniken vilket inte är det lättaste. Inte många känner till det när man frågar i
sociala medier.
Broderade hyllremsor, virkade
spetsar. Lagade kläder,
riskvasttillverkning och björnmossemattor.
Anonym
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Maria Claesson

Kan det vara ”behovsslöjden” som håller på att dö ut?
Många idag har egentligen inte behov av fler prylar,
stickade vantar eller virkade koftor. Ändå fortsätter
de att producera. När slutar något vara ett behov och
inte bara ett okynnesslöjdande (i positiv bemärkelse)?
För att det är kul, för att det känns bra, för att det är
fint, för at lära sig mer, för att en vill... De flesta skulle kunna titta i sin garderob och i sitt kök och se att
de redan har tillräckligt av allt och lite därtill. Det behöver visserligen inte vara slöjdat men de har en slev
till gröten och en varm tröja.
Anna Palm

Korgflätning?
Anonym

Mallslöjden får gärna dö ut litegrann och "pysselslöjd" hör inte hemma i dagens skola. Kreativ, innovativ slöjd som är kopplad till nutiden, miljö
och fairtrade. Betänk att så länge vi i väst kan uttnyttja fattigare länders produktivitet går det bra
ekonomiskt (inte samvetsmässigt!). Jag vill säga
att slöjd, hantverk är på väg tillbaka på en gräsrotsnivå. Jag försöker påverka/förändra det jag kan.
Roger Lindfors

Byggd kunskap
Rekonstruktionen av Södra Råda gamla kyrka
Mia Lindgren
1310-2007: Södra Råda gamla kyrka brinner ner till grunden en novembernatt
2001. Timmerkyrkan som var byggd i
början av 1300-talet var en av Sveriges äldsta bevarade träkyrkor med ett kyrkorum
helt täckt av målningar, de äldsta daterade
till 1323.
2007, efter tre års arkeologiska undersökningar, startade arbetet med att rekonstruera kyrkan för att bygga och förmedla kunskap om hantverket i medeltida byggnader.

Kyrkan från sydväst ca 1900. På bilden syns
även en sten märkt 1643 och en urhuggen målad
stock som legat under sakristians spåntak mot
kyrkväggen. Foto Commons Wikimedia.
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Mars 2016: Fem timmerhantverkare arbetar med att tillverka brädor till taklaget,
det som ska bli till yttertakets underdel
som spån ska fästas på, och det treklövervalv som kommer synas inne i rekonstruktionen av Södra Råda gamla kyrka. I
Ryfors, strax utanför Mullsjö har de funnit
tre lämpliga tallar med en ålder på 150-180
år. Då tallarna har fällts med yxa så fortsätter arbetet på plats med kapning, klyvning
och bearbetning enbart med hjälp av yxa.
Det är detta som gör projektet unikt, förklarar Daniel Eriksson, en av hantverkarna, att ambitionsnivån är så hög gällande
autenticitet. Redan i skogen fäller de med
yxa och kör fram med hästar. Själva
skogsarbetet är ett forskningsområde av
flera.
I rekonstruktionen av medeltidskyrkan utgår de främst från vad de själva forskar
fram genom inventeringar och praktiska
tester. Skriftliga källor finns det få av från
den här tiden och de som finns är ofta
utländska källor som skriver om Sverige.
Daniel Eriksson berättar att det från 1600talet och framåt finns skriftliga källor, det
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kan vara räkenskaper inför stora byggen
som bokför arbetsgång, arbetstider och materialåtgång.

skonade Sverige enormt mycket verktygsspår från exempelvis 1100-talet. För dem
är det ett viktigt källmaterial.

- Men, skjuter Bengt Bygdén in, det står ju
inte hur de håller yxorna.

- Tittar man på skriftliga källor så kan ju
de vara feltolkningar. Ofta är det någon
annan än hantverkaren som skrivit och
om det är en feltolkning och man utgår
från det materialet är man fel redan från
början.

Daniel Eriksson och Bengt Bygdén är, tillsammans med sex andra hantverkare, medlemmar i den hantverkarförening som bildats för rekonstruktionen. Föreningen får
uppdrag av en insamlingsstiftelse vilka äger
och driver hela projektet. I år har de jobbat i fem veckor med att framställa virke
och nästa år förväntas bli likadant innan
de, om tidsplanen håller, har takresning
2018.
Bengt Bygdén säger att kyrkan för dem har
flera funktioner.
- Det är en rekonstruktion som ska bli ett
besöksmål men det är också ett laboratorium.
Deras egna kunskapsbyggande utgår till
stor del från äldre spår efter verktyg, att
hitta och analysera dem för att sedan själva
försöka efterlikna metoden som använts.
Därefter kan de gå tillbaka till originalspåren och jämföra sina spår med dessa. Daniel Eriksson har besökt över hundra medeltida kyrkvindar i jakt efter dessa spår. Han
berättar att jämfört med övriga Europa där
många äldre katedraler och kyrkor har
bombats eller brunnit, finns det i krigsför7

Att allt arbete sker med yxa beror på att de
i inventeringarna inte har sett några spår
efter sågar och att det därför inte finns dokumenterat att kyrkbyggarna för 700 år sedan har använt såg ens för att ändkapa
med. Det betyder att kapning sker med
yxa, något Bengt Bygdén lyfter fram som
en utmaning.
- Det ska ju kapas så innihelvetet mycket.
Med en stock, då kapar du två ändar och
så är den färdig och ska du göra en bräda
så ska du klyva den också. Men vad som
är ännu mer belastande är takspån. Vi vet
inte hur de tillverkade spån på 1300-talet
men vi har börjat att nosa på det. Tänk
dig att ändkapa stockar, 40 cm på en hel
stock och sen klyva dem, Det är en ofattbar arbetsinsats.
Bengt är själv boende i Gullspångs kommun där kyrkan låg och har varit med sedan starten av rekonstruktionen. Att projektet skett under en så lång tid tycker han
är positivt.
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Stocken klyvs på mitten med hjälp av träkil, yxa och slägga.
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Kai Richter och Bengt Bygdén klyver ut brädor till taklaget

- Det är en lång period att omvärdera och
utveckla. Idag har vi mycket bättre koll
än vi hade när vi började, menar Bengt.
Hade vi byggt klart 2011 hade vi säkert bara stått och suckat idag.
Niklas Alexandersson, timmerhantverkare
som även har smitt några av de tidstrogna
yxor som används påpekar att förlorad kunskap kostar i pengar och energi.

”Tjatmärken” uppstår när hantverkaren tar en pratpaus och står och lutar
sig mot yxan i stocken. Bengt Bygdén
menar att detta verktygsspår är ett exempel på varför det är viktigt att hantverkaren är delaktig i undersökningen
av byggnader, för att kunna dra korrekta slutsatser av vad det är en ser.
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- Det här projektet är vad som blir när
man inte har kvar kunskapen längre, när
man är i behov av en teknik som man inte längre behärskar. Då blir det helt enkelt dyrt och jobbigt att återta den.

På Instagram kan du följa rekonstruktionen under @sodraradaakademien

Att rädda något
Christina Zetterlund

”Allt som är fast förflyktigas” är ett mycket välkänt citat ur Kommunistiska manifestet av Karl Marx. Citatet fångar en av modernitetens centrala punkter – den om ständig och ofrånkomlig förändring. Berättelserna om modernitetens framfart är
många. Hur det som tidigare varit stabilt
och bestående raseras, om hur traditionella livsformer och tankesätt trängs undan av
en framrusande utveckling som inte förmår att ta hänsyn till och värdera det beskrevs som att tillhöra gårdagen. På hantverkets område blev detta särskilt tydligt.
Handens verk var en sådan gårdag. Det hörde till det agrara och förmoderna produktionssystemen. Konsthantverksgurun
Glenn Adamson menar i boken The Invention of Craft att den västerländska förståelsen av hantverk är en modernitetens uppfinning. Han daterar denna uppfinning till
hundraårsperioden 1750-1850. Det vill säga
att den moderna förståelsen av hantverket
är inskriven i och beroende av den västerländska moderniteten.
För att ge ett par exempel: 1873 grundade
Arthur Hazelius den skandinavisk-etnogra13

fiska samlingen. Här lades grundstenen till
det som senare skulle bli Nordiska museet.
Berättelsen om Hazelius heroiska räddningsinsats är många. I Fredrik Bööks idolporträtt av Hazelius framstår han i det närmaste som en folkkonstens Indiana Jones
som ger sig ut på strapatsrika resor med
målsättningen att rädda så mycket som
möjligt ur modernitetens käftar. En räddningsaktion som också formulerade föreställningen om det som skulle räddas. Insamlandet utgick från en bild av det folkliga görandet formulerat i en intellektuell
borglig miljö.
En annan räddningsinsats som stod i omedelbar relation till moderniteten går att finna på Nationalmuseum. 1885 öppnade museet en konstslöjdsavdelning. Här är det
framtiden som skall räddas. Moderniteten
hade genom industrialismen och nya försäljningskanaler gjort det möjligt för kreti
och pleti att både producera och sälja varor till kundgrupper som tidigare inte hade
haft möjlighet till denna form av konsumtion. Det var grupper som saknade känslan
för kvalitet. En kvalitet som stod i stark re-

lation till det förgångnas görande. Museet
skulle utbilda och smakfostra för att dåtidens kvalitet inte skulle dö ut och nationens produktion för gott sjunka ner i medelmåttighet. En kvalitativ produktion
sågs som en konkurrensförutsättning.
Båda institutionerna kom att bli viktiga i
att formulera vad som fanns och vad som
hade funnits. Vad som sparades här kom
därmed också att bli väsentligt för att formulera tankar om ett utdöende. Samtidigt
finns det och har det funnits hantverk som
både lever och har dött långt bortom vitrinens glas. Det är hantverk som lever över
hela landet från dem som återfinns i hemmets vardagliga göranden till organiserade
yrken som frisör, tatuerare och bagare.
Textila material och hantverkstekniker har
haft en framträdande plats i vitrinen. Omfattande räddningsinsatser har gjorts över
hela landet för att bevara denna materiella
kultur. En besökare kan till exempel i ett
av Nordiska museets rum ta del av en lång
rad olika textila tekniker. Motsvarande utställning som beskriver bageri- och konfekttekniker är svåra att finna idag. Det är
hantverk som i mycket har levt mycket av
sina liv utanför vitrinen. Samtidigt är det
hantverk funnits och förändrats. I Denis
Diderots "L'Encyclopedie, ou Dictionnaire
Raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers" från mitten av 1700-talet ägnas till
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exempel två hela uppslag åt konfektmakarens hantverk med bilder på hantverkarnas
arbete jämte de verktyg som används. Praktiken har omvandlats och förändrats sedan
dess. Idag ser vi hur bagare och konfektmästare utmanar och utvidgar sina praktiker. På internet går det enkelt att ta del av
tävlingsresultat där choklad växer ut till
spektakulära skulpturer och tårtor blir fantasifulla konstruktioner. Jämte detta elitskapande finns det ett starkt intresse för
hantverken på flera håll i det svenska samhället.
Tatuerare har varit ett hantverk som innan
det senaste decenniet då innerstadshipsters börjat anamma det som uttrycksform har haft ett begränsat utrymme i beskrivningar av hantverk i Sverige. I den
kända pamfletten Ornament och brott
från 1908 betraktar författaren Adolf Loos
tatuering som ett tecken på degenerering
och primitivism. Motsvarande gick att återfinna i Sverige där det framgår att tatueringar inte var något som den svenska allmogen ägnade sig åt utan var ett uttryck
som återfanns hos ”sjöfolk, tattare, förbrytare och prostituerade”. Det vill säga, det
var ett hantverk som hörde hemma i vad
som sågs som samhällets utkanter. Genom
att en trendmedveten medelklass har börjat intressera sig för hantverket har det
kommit närmare det institutionella finrum-

met. 2015 gjorde till exempel Sjöhistoriska
museet utställningen Tro, hopp och kärlek.
Samtidigt har det funnits många hantverk
som framför allt har haft sin plats i det
som majoritetssamhället definierat som utkanten vilket inte har fått någon plats på
en historisk karta bortanför den specifika
grupp som utövat och använt just detta
hantverk. De har levt och försvunnit utan
att bli bevarade eller registrerade.
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på väg/håller på/kommer att/hotas/höll på/
började/nära att/skulle 1908-2016
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Being In Touch - The Important Thing For
Folks To Be
Home-Based Craft and Intergenerational Learning
Kay Williamson
At the end of January 2016 I set sail for Birmingham, England to spend 3 weeks with my
grandparents in their home. My grandmother, Cynthia Williamson is 50 years my senior,
age 79 and Stanley Williamson is 83. I have called this period of time an ‘artist residency’,
though is in part an apprenticeship, a family visit but most importantly, an opportunity for
sharing, for staying ‘in touch’.
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This trip was made with the following research question in mind - How might the knowledge and teaching eﬀort of oft-overlooked elderly home-based hobby makers be reappraised in relation to the continued learning of the formally educated maker?
Cynthia has, from a very young age been the first hand of help in teaching me knitting and
crochet skills; in fact, she continued to be so during my MFA education in Craft. For this
reason, I designed my MFA exam project to allow a more careful consideration of her making, her informal teaching and her influence upon my own craft practice.
I hope that this residency experience and findings will plant a seed for complementary
ways of craft learning and knowledge transmission, by reappraising the value of intergenerational learning relationships.

Day one of residency: Discussing knitting needles.
I showed Cynthia my interchangeable circular needles.
The home is the centre of Cynthia’s creativity, it is a place of certainty in a landscape
which becomes less familiar each day. It is the place in which ideas are tested, realised, stored and displayed.
I asked Cynthia if she would lead a tour of her craftwork around her home.
18
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In the spare bedroom: Finished and unframed cross stitch projects, baby layettes waiting
to be gifted and a re-dressed doll once belonging to Cynthia’s sister Sandra.
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Upstairs and bathroom : A gifted glass macrame ornament, the original rope now replaced
with cotton, a crochet doily on which a bottle of air freshener sits is now stuck to the windowsill, a lacy bag of lavender matches the trimming on the window dressing and a cross
stitch ‘lady’ watches as you walk downstairs.
22
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The hall and living room : A simple crochet jar cover made from a pattern in a women’s magazine, detail of embroidery fabric, framed decoupage project of Victorian sweet shop, a
series of art nouveau ‘cross stitch ladies’ on a wall panelled in wood by Stanley in 1970’s.
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The dining room and conservatory : Seasonal cottages cross stitch series, a cross stitch
with a travel theme, a collage of pressed flowers and my favourite, the flying owl cross
stitch on his own in the conservatory.
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Räddad slöjd - exempel navarsmide
Mia Lindgren
Det hörs i begreppet ”dö ut” att det inte är
någon snabb död. Det kommer inte plötsligt och överrumplande utan tynar långsamt bort. En efter en försvinner de som
en gång haft kunskapen tills det inte finns
någon kvar. Och utan människor skulle
kunskap kunna anses vara död.
Denna smygande känsla av försvinnande
kan göra det svårt att handskas med. Känslan av brådska är inte närvarande och gör
det möjligt att dröja på att vidta åtgärder.
Men vad får oss då att agera och rädda kunskap som håller på att dö ut?
Ansvaret för att bevara utdöende slöjd tas
dels av privatpersoner i civilsamhället, dels
av institutioner. I mitt jobb som hemslöjdskonsulent har jag hört om många sådana
projekt. Min kollega CarlOlof Engström
har flera gånger berättat om ett navarsmidesprojekt som genomfördes 2007-2008.
På en kaﬀerast frågar jag honom varför
Slöjd i Väst (dåvarande Hemslöjds Västra
Götaland) engagerade sig för denna teknik.
- Jag var på jakt efter ett borr som fungerade bättre än spiralborr till att borra i
färskt trä. Min farfar hade haft några
27

skedborrar som fungerade bra och jag var
ute efter något liknande.
CarlOlof kontaktade Patrik Jarefjäll, smed
knuten till Institutionen för kulturvård i
Mariestad. Tillsammans med Knut Östgård åkte CarlOlof till Mariestad där Patrik gick in i smedjan och efter en stund
kom ut med en navare som han tyckte att
de skulle testa. Det var en navare av Johannes H. Fosse från Norge och det var starten för räddningsprojektet.
- Den där navaren hade jag med mig när
jag var ute och träﬀade slöjdlärare, berättar CarlOlof, och alla frågade ”Vart har
du fått tag på den? Vart kan man köpa
den?” för de såg ju potentialen. Jag kunde
borra med den i färskt trä, den var enkel,
den tog bra och den var inte livsfarlig för
barn. Och jag hänvisade till Johannes H.
Fosse som jag fått adressen till.
Det visade sig att Johannes var närmare 80
år och inte så sugen på att producera i
smedjan så leveranserna dröjde.
- Efterfrågan var stor men de som beställde
fick inte något. Då sa jag att det här måste vi försöka att göra något åt. Undrar om

Johannes H. Fosse for från Meland till Forsvik utanför Karlsborg där han höll i det
första kurstillfället hösten 2007 för 11 smeder från Sverige och Norge. Vid uppföljningsträﬀen i april 2008 deltog även Johannes yngre kusin Johannes I. Fosse som lärare. Johannes I. hade smitt mer med hjälpverktyg och lärde ut hur deltagarna kunde
grundsmida navarna med lufthammare. En
tjänsteman från norska riksantikvarieämbetet deltog även för att beskriva de historiska aspekterna av navare.

Navare av Julius Pettersson
vi inte kunde få till någon form av kurs
med yngre verktygssmeder. Vi skrev en ansökan till Nämnden för Hemslöjdsfrågor
och fick beviljat. Jag planerade kursen
ihop med Patrik Jarefjäll eftersom han hade varit uppe hos Johannes H. Fosse som
bodde i Frekhaug på Meland.
På ön Meland strax utanför Bergen finns
en lång tradition av att smida navare. Under toppåret 1920 ska 24 personer ha arbetat som navarsmeder här. Lägg där till 15
ytterligare smeder som hade navare i sin
produktion. Sedan 1987 tecknar kommunvapnet för Meland en silverfärgad navare
mot röd botten.
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CarlOlof berättar att navare har hittats i
norska Osebergsskeppet från 800-talet
och att Patrik Jarefjäll har hittat spår efter
navare i gamla kyrktak. Verktyget har använts i lång tradition i Norge och Norska
Televerket ska ha varit en stor beställare av
navare då de var smidiga att ha med sig när
en klättrade i stolpar och satte upp ledningar och isolatorer.
I början av 2000-talet var dock navarsmed
inte direkt ett yrke som syokonsulenten
uppmuntrar till. Jag frågar CarlOlof om de
kände till några andra som gjorde navare?
- Nej, det fanns inga andra som var producenter av navare i Norge. Så därför kändes det inte som att vi klampade in på någons revir.
Kan en säga att navarsmide var en teknik
som var på väg att dö ut?

- Ja. I Norge hade de haft en person som
skulle gå i lära men han hade gått över till
att bli bilplåtslagare istället. Det var mer
lönsamt. Så det blev inga navare ur det.
Av kursens sex deltagande smeder från Sverige är det idag två som gör navare på beställning. Varför finns det inte fler navarsmeder?
- Det är ett rätt så avancerat jobb, säger
CarlOlof. Du måste träna upp väldigt
mycket för att få en lönsamhet. Det krävs
att du har trimmat in dig på det här. Och
där stupar en hel del, på att de är inte tillräckligt ihärdiga på att trimma in produktionen.
Julius Pettersson var en av de smeder som
deltog i projektet och som nu har navare i
sin produktion. Han beskriver att han kände till navare men att det var först i projektet som han testade på tillverkningen. Jag
undrar om han fick till tekniken direkt?
- Nej, det kan man nog inte säga, säger han
skrattande via telefon. Jag fick ihop något
som liknade navare men därefter har jag
lagt massor av timmar på att lära mig tekniken.
Vad är det som är svårt?
- Allt. Det är svårt att smida dem, det är
svårt att slipa dem, det är svårt att få dem
att funka bra och att hålla. Det är ett
otroligt komplext verktyg.
29

För mig som började jobba som hemslöjdskonsulent ett år efter projektet hade avslutats är navare en del av både mitt vokabulär och de verktygslådor för träslöjd som vi
lånar ut till olika grupper. Betyder det att
tekniken att göra navare är räddad?
- Det tycker jag nog, för den närmaste tiden iallafall säger CarlOlof Engström.
Julius Pettersson svarar på samma fråga:
- Ja det tycker jag absolut. Jag gör ju navare
och det finns flera från det här projektet
som har kunskap om hur man gör navare.
Han tillägger dock att han själv inte har drivits av några ädla motiv om att rädda något, att han snarare drivs av ett intresse för
smide och att eventuellt bevarande av tekniker är en bisak för honom.
- Det är klart att man ska rädda kunskap
och tekniker, men det är ju så att vissa
tekniker dör ut för att de är svårtillgängliga. Man måste ha en grundskicklighet för
att tillänga sig vissa tekniker. Och det gör
att vissa tekniker blir jättesvåra att bevara. Just med tanke på att det inte bara går
att gå in i en specifik teknik utan att ha
en grundkunskap.
För den som vill veta mer om navarsmidetraditionen på ön Meland finns den norska boken Navarsmeden av Tine Eikehaug
från 1997 utgiven av Nord 4 Vestkyst.
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esselde #2 är utgiven april 2016 och finns tillgänglig
via iBooks eller som pdf på hemsidan.

Omslag:
Resterna av Södra Råda gamla kyrka efter branden 2001.
Fotograf: Britta Staake/Värmlands Folkblad

Nästa nummer:
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Vill du delta med slöjd, text eller serie i kommande
nummer? Maila mig.

Kontakt:
Mia Lindgren, mia@mialindgren.se

www.esselde.se
#esselde
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esselde handlar om hemslöjd
I det här zinet testar vi teorier, vänder och vrider på ämnen och försöker förstå vad vi
egentligen pratar om när vi pratar hemslöjd och vad vi gör när vi gör hemslöjd.
esselde har som ambition att vara en karta för att kunna ana samband, men också en yta
för att få ur sig det som känns angeläget och oyttrat på andra platser.
Innehållet i esselde har fem praktiska och teoretiska
utgångspunkter, lånade från Elina Holmgrens Betänkande av 2007 års hemslöjdsutredning:
- Hemslöjd är ett sätt att tänka likväl som en verksamhet eller en produkt
-!Hemslöjd handlar om att tillfredsställa behov
-!Hemslöjd handlar om praktisk funktion
-!Hemslöjd är inte bara verklighetsbaserat, hemslöjd är verklighet
-!Hemslöjd är att bejaka vår omvärld
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