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SAMMANFATTNING 2020 

SAMMANFATTNING AV 2020 - ETT ÅR OLIKT ALLA ANDRA.  

 

Året startade med full fart när vi inledde året med det välbesökta seminariet ”bevara - använda - 

utveckla” på Leksands kulturhus. Föga skulle vi då ana att nästan allt under året skulle bli in-

ställt eller ske i annan form.  

Så många webbmöten och telefonkonferenser på ett år har aldrig tidigare förekommit. Men inget 

ont som inte har något gott med sig, plötsligt var det möjligt att träffa kollegor från hela landet 

oftare och enklare då ingen behövde resa. Det var bara att öppna ett webbfönster, vilket fick till 

följd att vi har haft ovanligt många möten med kollegor under året. Vi har lärt oss mycket om det 

digitala, med nya digitala mötesplatser, föreläsningar och kurser på nätet, att göra egna filmer för 

sociala medier mm. Tanken på hemsida blev synnerligen aktuell och i slutet av året påbörjade vi 

arbetet med en egen hemsida.  

Vi genomförde både fysiska och digitala möten under arbetet med att revidera våra stadgar uti-

från de nya normalstadgar som riksorganisationen beslutade 2019. Efter en bred remiss kunde vi 

fastställa nya stadgar som bland annat innebär att det blir fler ombud på våra årsmöten från och 

med 2021. I samband med stadgearbetet har vi också fört flera samtal med riksorganisationen.  

Under året har ett antal undersökningar gjorts om hur pandemin har påverkat oss. Här har det 

blivit tydligt att våra slöjdare både är kombinatörer och ofta klarar sig ändå men också att det 

inte finns någon samlad branschorganisation som för slöjdarnas talan. Medlemsföreningarna har 

saknat fysiska möten men försökt att hålla igång så gott det går ändå. Butikerna har haft ett 

stundtals tufft år, vilket också visat sig i nedläggning av två av “våra” butiker. 

Tur i oturen har vi just detta år flyttat från våra lokaler på Magasinsgatan. För att bli mer till-

gängliga i lokaler med bla hiss så har vi flyttat ihop med Region Dalarnas enheter, Bild och form, 

Länsbibliotek och Film i Dalarna, mitt i stan (FALUN), våra verksamhetslokaler finns på Kultur-

huset tio14 och arkivet finns i gatuplan på lasarettsområdet. Flytten har inneburit många dagar 

med genomgång av pärmar, material och utrustning. Packning i lådor, många steg på stegräkna-

ren, upp och nedför trappor, resor till tippen och våndor över vad som ska sparas och inte. Möbler 

har skänkts till medlemsföreningar som varit intresserade och vi har fått möjlighet att struktu-

rera och bygga upp våra nya lokaler på ett sätt som vi hoppas blir bra för framtiden.  

Vi har engagerat oss i frågor om hållbar utveckling och klimatomställning. Bland annat genom 

att vara aktiva i Region Dalarnas arbete med en ny Regional Utvecklingsstrategi där vi lämnade 

ett grundligt genomarbetat remissyttrande. Men också med arbetet kring den publika ”Slöjd hål-

ler-veckan” som vi genomförde med kollegor i Tvärslänen. 
 

En annan sak som pandemiåret medfört är att färre resor och aktiviteter samt ett extra coro-

nastöd från Statens Kulturråd har givit oss ett överskott i kassan. Ett överskott som vi vid årets 

slut beslutade oss för att lägga på hemsida, utlysning av fördjupningsstudier, införskaffning av 

digitala hjälpmedel samt stöd till medlemsföreningarna.     

Årets resultat enligt årsredovisningen för Dalarnas Hemslöjdsförbund uppgår till 170 858 kr vil-

ket föreslås balanseras i ny räkning. 

 

 

Björn Grünewald   Fredrik Eriksson     Kattis K. Hofvander 

Ordförande DHF   Länshemslöjdskonsulent,    Länshemslöjdskonsulent, 
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DETTA ÄR VI: 

Dalarnas Hemslöjdsförbund (DHF) har ett regionalt uppdrag - Främjande av Hemslöjd. DHF är en ideell 

paraplyorganisation för hemslöjden i Dalarna. Förbundet är en fristående organisation och ingår i samver-

kansmodellen. Dalarnas Hemslöjdsförbund uppbär verksamhetsbidrag genom Region Dalarna. Utgångs-

punkten för verksamhetsbidraget är de nationella kulturpolitiska målen och Dalarnas regionala kultur- och 

bildningsplan 2019-2022.  

BASUPPDRAG 

Dalarnas hemslöjdsförbund ska i sin verksamhet uppmärksamma och beakta allas lika rättigheter och möj-

ligheter. Dalarnas hemslöjdsförbund ska bidra till ökad jämställdhet, mångfald och öppenhet genom att syn-

liggöra och utmana normer som begränsar människor.  

Dalarnas hemslöjdsförbund omfattas av kultur- och bildningsplanens basuppdrag  och ska efter förutsätt-

ningar och uppdrag beakta basuppdragets tre målgrupper Barn och unga, Äldre och Nationella minoriteter 

samt de fyra horisontella perspektiven Inkluderande kultur och folkbildning, Ökad tillgänglighet för männi-

skor med funktionsnedsättning, Ett jämställt förhållningssätt samt De globala målen och Agenda 2030. 

 

ÖVERGRIPANDE INSATSOMRÅDEN  
Av kultur- och bildningsplanens åtta övergripande insatsområden ska Dalarnas hemslöjdsförbund särskilt: 

• stärka kreativa och kulturella näringar inom hemslöjdsområdet 

• öka hemslöjdens bidrag till ett hälsofrämjande arbete 

• ta till vara digitaliseringens möjligheter inom hemslöjdsområdet  

• bidra aktivt till Region Dalarnas process att säkerställa hemslöjdens styrka och utveckling i länet 

 

 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR HEMSLÖJDSOMRÅDET 
Att verka för bevarandet av slöjdens immateriella kulturarv genom att:  

• bidra till en hög nivå på de slöjdutbildningar som finns i länet 

• arbeta med dokumentation och tillgängliggörande 

• bidra till  regional samordning och nätverk för att tillse tillgången på material och utrustning samt 

möjliggöra fördjupning och forskning inom hantverk och slöjd 

”VI TILLVARATAR, UTVECKLAR OCH FÖRNYAR SLÖJDEN SOM  KULTUR OCH NÄRING” 

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND är arbetsgivare åt två hemslöjdskonsulenter vars verksamhet om-

fattar områdena kulturarv, kunskapsförmedling och näring.  

Länsförbundet har till ändamål att främja hemslöjden och dess utveckling inom Dalarna. För fullgörande 

av detta ska vi; arbeta för ökad kunskap och ökat intresse, samt skapa opinion för hemslöjdens frågor.  

Verka för hög standard på utbildning samt arbeta för att kunskaper om material, tekniker och funktioner 

inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande.  Företräda länets lokala hemslöjdsföreningar och verka för 

en hållbar organisation. Informera och sprida kännedom om hemslöjden, hemslöjdens kulturarv och dess 

utveckling samt medverka till att hemslöjd, slöjd och hantverk har en självklar plats i människor dagliga 

liv. Främja slöjdens utveckling som näring. Samverka med Region Dalarna, Nämnden för Hemslöjdsfrågor 

och konsulenter i övriga landet. Verka för samarbete med organisationer och kommuner i Dalarna med in-

tresse för förbundets verksamhet. 
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• 2 tillsvidareanställda hemslöjdskonsulenter 

• 1 lokalvårdare  

• Hemslöjdsbutiker - 5st  

• Medlemsföreningar - 12st 

• Antal medlemmar i de ideella föreningarna  

1221 medlemmar 31 december 2020 (1256 st. 

år 2019) 

• Digitala medier - Facebook och Instagram,  

”Hemslöjden i dalarna”, digitala nyheter via  

e-post till medlemmar, Digitalt museum, 

hemsidan - hemslojden.org 

• Publik verksamhet - kursverksamhet, före-

drag, utställningar, nätverksträffar, works-

hops, redaktionellt material  

• Vi handhar och utdelar årligen stipendierna 

”Stipendium i Slöjd och Hantverk” samt 

”Linstipendiet ” från Hilda Tillquist linvävar-

fond  

• Styrelseposter - styrelsemedlem i Föreningen 

Sveriges Hemslöjdskonsulenter samt i 

Svensk Form Dalarna.  

• DHF ingår i Region Dalarnas samverkans-

modell och erhåller årligen ekonomiskt stöd. 

 

Kansli : 

Falugatan 2, 791 71 FALUN 

FAKTA 

Linstipendiater 2020 - Conni Vognstrup, 

Karin Edler och Morris Åkermalm. 

Sofi Karlsson slöjdarstipendiat 2020 

Kattis K. Hofvander  

Fredrik Eriksson  
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Dalarnas Hemslöjdsförbund (DHF) 

Styrelsen: 

Styrelsen är arbetsgivare för hemslöjdskonsulenterna och 

har ansvar för förbundets ekonomi samt att verksamheten 

följer de riktlinjer och villkor som finns för uppbärande av 

verksamhetsbidrag, 
 
Arbetsutskott : 
Björn Grünewald, Per Erik Kaj och Märta Kallur 
 
Styrelsemöten 2020: 
Förbundets styrelse har sammanträtt  

20 feb, 14 maj, 2 sept och 17 nov. 

Förbundets Arbetsutskott har sammanträtt 

17 mars, 7 april, 26 maj, 11 juni, 18 aug, 20 okt, 10 nov och 

15 dec. 

 

Ordförandemöte: 

Björn Grünewald deltog på ordförandemöte hos SHR 

(Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund) 5 april.  

 

Övriga möten för styrelsen: 

Årsstämma Sätergläntan, 15 maj Björn Grünewald (BG) 

Medlemsdialog Sätergläntan, 17 okt  (BG) 

Per Erik Kaj (PEK) höll i remissmöte ang stadgar för DHF 

den 5 februari samt informationsmöte för medlemsförening-

ar om att skriva nya stadgar den 25 november. 

PÅ NFH:s Kunskapsseminarium 3 dec deltog från styrelsen, 

Anna-Karin Jobs Arnberg, Lisbeth Hedin-Sahlin, Märta 

Kallur och Per Erik Kaj. 

På SHRs Föreningsdag 14 juni  deltog PEK. På Regional 

kulturdialog med Region Dalarna om Regional Utvecklings 

Strategi,(RUS) deltog PEK. I  Remissgruppen för R.U.S del-

tar PEK. 

  
Årsstämma 2020 
Årsstämman skulle hållits den 26 mars men blev pga corona 

pandemin flyttad till 25 augusti. Den genomfördes då digi-

talt. Vid stämman informerades om vilka som fått Dalarnas 

Hemslöjdsföreningars stipendium vilka var Sofi Karlsson, 

slöjdare i Falun, som fick slöjdarstipendiet för slöjd och 

hantverk samt Conni Vognstrup, Karin Edler och Morris 

Åkermalm, studerande på Sätergläntan som fick motta 

Hilda Tillquist Linstipendium. DHFs nya stadgar godtogs 

och beslut om ny stämma för att klubba stadgarna fastställ-

des. 

 

Extra stämma 

Den 4 november hölls en digital extra stämma där  

DHFs nya stadgar klubbas. Efter förhandlingarna berättade 

Agneta Carlsson (SHR) om aktuella händelser hos SHR och 

Maria Jakobsson berättade om sig själv i egenskap av ny 

verksamhetschef på SHR.   

Marie Ekstedt Bjersing (Sätergläntan) höll föreläsning om-

sitt arbete med  Rekonstruktion av Tutankhamons krage – 

ett arbete som går runt runt. 

 

Anslutning till riksorganisationen Hemslöjden: 

DHF är medlem i Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksför-

bund (SHR = Hemslöjden) Till organisationen finns följande 

verksamheter knutna, Sätergläntan Institutet för slöjd och 

hantverk, Tidningen Hemslöjd samt Hemslöjdens förlag. 

Dalarnas hemslöjdsförbunds  

styrelse: 
 

Mandattid t.o.m årsmötet 2021 X 

Mandattid t.o.m årsmötet 2022 XX  
 

Ordinarie ledamöter: 

X Björn Grünewald, ordförande, Säter  

XX Per Erik Kaj, vice ordförande,  

 Grangärde 

X Kristina Kvarnbäck, Leksand 

X Anna Hagland, Falun 

X Pernilla Wåhlin Norén, Borlänge 

XX Anna-Karin Jobs Arnberg, Dala-

 Floda  

XX Märta Kallur, Rättvik        
 

Suppleanter: 

XX Carola Vintéus, Stora Skedvi 

X Lisbeth Hedin-Sahlin, Falun 

 (Fyllnadsval)  

 

Utsedda av Region Dalarna 

Anneli Qvicker, Älvdalen 

Ingrid Lindahl, Borlänge (suppleant) 

  

Utsedd av Länsstyrelsen Dalarna 

Jakob Ebner, Falun  

 

Revisorer: 

X Inga Gruvris 

X Anna Brorson 

 

Revisorssuppleanter: 

X Ann-Christine Vestlund 

X Carina Johansson 

 

Valberedning: 

X Kristina Karlsson, Mora 

(Sammankallande)  

X Anders Stål, Falun 

X Joanna Stridh, Rättvik 

 

Ekonomihantering: 

Bokföring och personaladministration har 

utförts av BrittMarie Romlin, ADM service. 

 

Anställd personal 2020 

Fredrik Eriksson (FE),100%  

Kattis Karlsson Hofvander (KKH) 100% 

Ville Tolfesbo, lokalvård 1tillfälle/vecka. 

 

FREMIA 

från och med årsskiftet 2020/2021 går IDEA 

in i en ny konstellation tillsammans med 

KFO = Fremia, vilket innebär att DHF fort-

satt är anslutna till  arbetsgivareförbundet 

FREMIA 
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Barn och unga  
Att slöjda med barn och unga är ett självklart sätt att sprida slöjden som en kreativ, traditionell, 

nyfiken och nyskapande kulturform. Men det här året har varit ett speciellt år där skapande 

skola aktiviteter, kulturutbudsdag för pedagoger, slöjden i skogen (Finnbacka) och ETHNO i 

Rättvik ställts in.  Strax innan sommaren fick vi besked om att vi kunde flytta in förråd och 

nyttja verksamhetslokalerna på Kulturhuset tio14 i Falun. Vi diskuterade aktiviteter och upplägg 

på kulturskolans verksamhet med Bengt Jonsson, ansvarig för slöjden och såg fram emot att 

börja använda verksamhetslokalerna för såväl lärarfortbildning som kurslokal, men det får 

komma sedan. Positivt är ändå att vi nu har tillgång till lokaler för verksamhet.   

Några aktiviteter har vi ändå genomfört: 

”Från Gatan” 

I januari - februari  deltog vi som samarbetspartner i programaktiviteter kring utställning-

en  ”Från Gatan” på Meken i Smedjebacken. Maria Yvell ”virka dygnet runt” och Frida Arn-

berg, som driver Kurbits.nu och är delansvarig för Gerillaslöjdsfestivalen, höll föredrag och 

workshops och filmen YARN visades. I samband med ”Från Gatan” förlade vi en slöjdhandle-

darutbildningsdag för Slöjd Lab:s ledare på Meken 

SlöjdLab   
I februari avslutade vi vår andra handledarutbildning för Slöjdledarna på SlöjdLab. Vi hade 

16 deltagare i åldrarna 15-70 år. Utbildningen bygger på det av Nämnden För Hemslöjdsfrå-

gor framtagna materialet ”Grundutbildning för slöjdhandledare”. Vi deltar även i  Styrgrup-

pen för Slöjd Lab. Under 2020 hade vi 11 möten. Slöjdlab är ett projekt som drivs med stöd 

från Allmänna arvsfonden och som ägs av Sätergläntan - Institutet för slöjd och hantverk. 

SlöjdLaben drivs av två projektledare och finns i olika områden i Borlänge med fokus på integ-

ration och skapande. I varje labb finns flera handledare, från just dessa områden. 

Trevligt Lov – Borlänge kommun 

Inför påsk bidrog vi med en liten film om hur man viker pappersblommor/pioner. Filmen var 

del i en digital satsning på Trevligt lov i Borlänge och uppmuntrade påsklovslediga barn att 

delta i en utmaning. När sommaren kom och restriktionerna släppte något var vi även då del-

aktiga i Trevligt lov i Borlänge och engagerade slöjdarna Sofi Karlsson (Falun) och Helena 

Bratt (Regnsjö, Hälsingland) som skapade kursen Täljkollo för tjejer  i åldern 11-16 år. Kur-

sen hölls utomhus i Paradisbacken, Borlänge. 

Strategiskt arbete kring Barn och Unga 

Ett strategiskt arbete kring Slöjdhandledarutbildningen startades upp tillsammans med kon-

sulenter i Västmanland, Uppsala och Dalarnas län.  

Ett digitalt nätverk kring barn och unga frågor startades upp med hemslöjdskonsulenter från 

hela landet. 

BARN OCH UNGA 
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Bilder uppifrån och ner: Workshop Täljkollo för tjejer, poster täljkollo för tjejer (Helena Bratt), papperspion till Påsk-

lovsaktivitet, Maria Yvell ”instagram Virka dygnet runt” på Meken. 



10 

 

INKLUDERANDE KULTUR OCH FOLKBILDNING  

Vi arbetar kontinuerligt med: 

TÄLJAKADEMI DALARNA Vi administrerar en plattform för nätverket som i första hand bygger 

på att information sprids via facebook. 

SMIDESNÄTVERK en intern kontaktlista har upprättats över smeder i Dalarnas- Uppsala- och 

Gävleborgs län. VÄVSTUGOR Hemsidan vävstugor.se som underhålls av textilkonsulenterna i 

landet. Kontakt med Dalarnas vävstugor via mailkonversation, där delas information om öppet 

hus och utställningar samt besök och inspirationsdagar. 

DRÄKTRÅD tillsammans med Hembygdskonsulenten träffar vi årligen Södra Dalarnas dräktråd 

för information och insamling samt delning av materialfrågor. (mötet utgick under pandemiåret) 

1 kvm lin - När vi under vårvintern insåg att vi inte 

skulle kunna arrangera så många sammankomster 

under året så beslutade vi oss för att delta i projektet 

1kvm lin, som initierats av Västra Götalands hem-

slöjdskonsulenter. I april månad riktades en inbjudan, 

om att vara med och odla 1 kvm lin, till den stora all-

mänheten via sociala medier och till medlemsförening-

ar via mail. Vi fick 107 anmälningar från hela Dalar-

na. Fröer distribuerades och odlingssäsongen inleddes 

med ett webbinarium med Lina Sofia Lundin som be-

rättade om sitt projekt ”From seed to garment”. 

Linwebbinariet direktsändes och deltagarna kunde 

ställa frågor direkt. Under sommaren delades bilder 

och frågor i sociala medier via instagram #1kvmlin och 

#1kvmliniDalarna samt i Facebookgruppen 1kvm lin 

som vi delade med Västra Götaland och Östergötland. 

Till hösten bjöd vi in deltagarna till utomhusaktivite-

ten bråkkalas/linberedning i Orsa tillsammans med 

Orsa lin och ull, på Dössberget i Bjursås med Bjursås 

vävstuga och på Sätergläntan där vi bjöd in Marie Ek-

stedt Bjersing (huvudlärare vävutbildingen) att visa 

linberedning. Totalt deltog ca hälften av alla odlare på 

linberedningstillfällena. Under hösten beslutade sig 

SHR/Hemslöjden att ta över projektet och 2021 går 

inbjudan att delta i 1kvm lin ut till hela landet.  

Linberedningen på Sätergläntan var en del av pro-

jektet “Stärka slöjden i Dalarna” 

Foton:  utskick av linfrön i projektet 1kvm lin, linbered-

ning på Dössberget i Bjursås. 
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Foto från Sätergläntan - linladan och täljfest 2019 

Stärka slöjden i Dalarna   

DHF tillsammans med Sätergläntan och Studieförbundet Vuxenskolan har genomfört ett projekt 

med stöd från Region Dalarna vars syfte var att etablera ett samarbete där det skulle undersökas 

om det var möjligt att ta vara på den kompetens och infrastruktur som finns på Sätergläntan för 

att stärka slöjden i Dalarna. Genom att etablera ett långsiktigt samarbete mellan folkbildning - 

Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna, en nationell utbildningsanordnare - Sätergläntan och en 

regional förening - Dalarnas Hemslöjdsförbund, finns stora möjligheter till synergieffekter och till 

att kunna dra nytta av de olika aktörernas styrkor för att utveckla slöjden i Dalarna. 

Projektet startades i samband med Täljfest under sommaren 2019. P g a personalomsättning på 

Sätergläntan pausades projektet under resten av 2019 och ett antal aktiviteter planerades inför 

2020. Tyvärr kom då pandemin vilket gjorde att projektupplägget fick ändras under årets gång. 

Under Täljfest som var en stor internationell träff, kunde projektet bidra med mycket för att se till 

att alla deltagare hade något att göra mellan kurspassen samt att se till att nybörjare, varav flera 

lokala fick en introduktion i täljning innan festivalen började. 

Nästa planerade aktivitet var en yxträff med ett 20-tal inbjudna som tyvärr fick ställas in. När det 

inte längre gick att samlas fysiskt planerades verksamheten om. Ett område som berör alla parter 

är att det finns adekvat utrustning för att kunna genomföra kvalitativ kursverksamhet. Lagg-

kärlstillverkning är ett sådant område där utrustning saknats. Sätergläntan har med tekniken i 

sin undervisning och intresse finns också för att genomföra kurser i Venjan. Tillsammans med 

Beth Moen från Norea träverkstad, som även är lärare på Sätergläntan anlitades tre smeder som 

producerade verktyg efter gamla modeller. Dessa användes under hösten på Sätergläntan och pla-

ner finns på att hålla en kurs i Venjan som då kan arrangeras inom folkbildningen. Verktygsfram-

tagningen gjordes i samverkan med Nämnden för hemslöjdsfrågors krisstöd till yrkesverksamma 

slöjdare 

I oktober månad innan nya restriktioner gällande pandemin sattes in gick det att arrangera 2 kur-

ser inom ramen för projektet. 
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Slöjdhäng på kulturhuset tio14 
Tillsammans med Falu Hemslöjdsförening fortsatte vi 

under 2020 med Slöjdhäng på kulturhuset tio 14, och 

hann genomföra tre välbesökta tillfällen under våren 

innan pandemin satte stopp: 

- Laga länge och väl - Lappa och laga för hand med 

sashikoteknik. 

- Sy muddar i fårskinn eller vadmal  

- Tälj för köket-  Börja plastsanera ditt kök, tälj en 

stekspade! 

 

7kg järn  
Utställningen 7kg järn visades på Konsthallen vid 

Falu Gruva till den 26 januari 2020. Sista dagen på 

utställningen arrangerade hårdslöjdskonsulenten en 

smidesträff för smidesnätverket med workshop ledd av 

AnneLie Karlsson samt visning av gruvan och utställ-

ningen.  

 

Sy av dina vävar  
den 7 mars höll textilkonsulenten en kurs för Handvä-

varna i Dalarna-Västmanland på temat att “sy av dina 

vävar”. Kursen hölls i Borlänge.  

Spinna Ull för väv riktade sig till väverskor/are i 

Dalarna och byggde på behovet av handvävare/

väverskor som väver dräkttyger i ull. Lena Köster 

bjöds in för att hålla en helgkurs på Sätergläntan om 

ullens olika kvaliteter och om ullspånad tänkt för väv-

ning. Lena Köster är fårägare, konsthantverkare och 

pedagog. Deltagarna på kursen kom från Äppelbo, 

Orsa, Siljansnäs, Sollerön, Leksand, Borlänge och 

Falun. 

 

En linberedningsträff  för deltagarna som under 

sommaren odlat lin genomfördes också. 

 

Sammantaget blev inte projektet riktigt som planerat. 

Flera olika aktiviteter har genomförts med mycket bra 

erfarenheter. Parterna i projektet har lärt känna 

varandra och fått en förståelse för hur varandras ar-

betssätt. Att tillsammans kunna ta fram verktyg som 

saknats är att område som inte fanns med i projekt-

planeringen men som gagnat slöjden i Dalarna. 

Fotografier uppifrån: Lena Kösters ullkorgar på kursen Spinna 

ull för väv, Slöjdsalen på kulturskolan från föreningsmötet ht 

2018, hemvävt ylletyg och sybehör.  
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KREATIVA OCH KULTURELLA NÄRINGAR  
 

”I Dalarna är hemslöjd som näringsgren betydligt mer 

än själva slöjdprodukten. 

Här finns bland annat sju hemslöjdsbutiker och länets 

slöjd och slöjdare bidrar rikligt med event och symbo-

liskt innehåll till Dalarnas starka varumärke inom kult-

urturism.” 
 

BUTIKER - 2020 började som vanligt och vi hann genomföra 

ett produktråd på Hemslöjden i Mora samt ett produktut-

vecklingsmöte med Leksands Hemslöjd och Dalarnas Hem-

slöjd innan pandemin slog till. Resten av året har vi haft 6 

möten med butikerna varav fem digitala. Tillsammans med 

butikerna i Falun, Rättvik, Mora och Dala-Floda lyfte vi un-

der formveckan Dalarna och Slöjd Håller veckorna i oktober 

fram föremål i butikerna under en gemensam utställning 

“Hållbart Kök”.  

Under året har corona påverkat butikerna i olika grad. Nås 

hemslöjd stängde i april, men har gått ut med personlig ser-

vice. Dala-Floda hade stängt från mars till midsommar och 

har därefter haft begränsat öppethållande. Rättvik hade un-

der våren begränsade öppettider.  Falun, Mora, Leksand och 

Sätergläntan har haft öppet som vanligt men men korttids 

permittering. Butikerna anser att de under sommaren hade 

relativt  normala kassor. Tyvärr miste vi i augusti två av Da-

larnas butiker då Leksands Hemslöjd och Sätergläntans 

Hemslöjd lades ner. Till viss del beroende på coronapande-

min. 

Lin för livet 
Under året har textilkonsulenten ingått i Lingruppen bestå-

ende av textilkonsulenter  från regionerna, Gävleborg, Öster-

götland, Stockholm, Kalmar och Västra Götaland. Lingrup-

pen har i uppdrag att producera en utställning om lin. Grup-

pen har sökt bidrag, författat texter om linet, diskuterat ut-

ställningens utformning och innehåll samt beställt produkter 

till utställningen.  “Lin för livet”  blir en uppföljningsutställ-

ning till den tidigare producerade “Ull för livet” och kommer 

att fungera som en vandringsutställning. Produkterna till ut-

ställningen kommer att beställas av slöjdare från flera genrer 

i Sverige och var tänkt att premiärvisas på mässan VÄV20 i 

Halmstad, men har pga corona blivit framflyttad. Arbetet 

med utställningen fortgår.  

Bilder uppifrån och ner: 

Tyghylla hos Dalarnas Hemslöjd, ”brukat” avdelningen hos Mora hem-

slöjd, Linneöverdel av Karin Edlund foto: Karin Edlund 
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Vad är hemslöjd?  

Rötterna till hemslöjd finns i självhushållnings samhället där den också hämtar inspiration. 

Slöjdade föremål är präglade av handens arbete och kunskap om material och teknik. Inom 

hemslöjd används traditionellt naturen som materialkälla, men även återbruk är vanligt. 

Hemslöjd är en förening av nutid och tradition, lokal särprägel och slöjdarens skaparlust. 

FORMVECKAN 2020 
Dalarnas Hemslöjdsförbund är samarbetspartner med 

Svensk Form Dalarna och har för fjärde året i rad ar-

rangerat Formveckan Dalarna. Den 5-11 oktober mani-

festerade vi skaparkraften i Dalarna genom att samla 

verksamma inom slöjd, form, design och arkitektur. 

Citat ur FORMVECKANS katalog: 

 

VARFÖR FORMVECKAN? Dalarna formligen sjuder 

av kreativitet, från slöjd och hantverk till nyskapande 

byggnationer. Detta vill vi vara med och synliggöra. 

Alla aktiva inom form-, design-, och arkitekturområdet 

är välkomna, små som stora. Vi vill stärka statusen för 

frågorna och bidra till att Dalarna blir Sveriges mest 

spännande Formlän. 

FÖR VEM? Formveckan är en plattform för alla som är 

intresserade av hantverk, form, design och arkitektur att 

mötas och visa sitt arbete. Här är det fritt fram att upp-

täcka och utforska form. Dalarna är ett starkt formlän 

och vi tror på att uppmärksamma och utveckla det till-

sammans med andra. Alla ska med! 

 

Under veckan arrangerade DHF två workshops och ett 

samarbete med Hemslöjdsbutikerna med temat 

”Hållbara KÖK” se text under de globala målen och 

agenda 2030. 

  

Tillsammans med Region Dalarnas Bild och Form kon-

sulent arrangerades i Formveckan ett samtal mellan 

Anna Gudmundsdottir, projektledare Form/Design Cen-

ter och representant för S-P-O-K,  för att diskutera möj-

ligheterna för Dalarna att bli en regional hubb till S-P-

O-K. 

    S-P-O-K (Samtida produktion och konsumtion) är en 

plattform för produktion som syftar till att samla och 

sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, 

från slöjd till industri.  Inbjudna till samtalet var den 

stora allmänheten och slöjdare specifikt. Samtalet di-

rektsändes digitalt och finns att se på https://

play.formdesigncenter.com/. 

SLÖJDVÄGAR 

Kulturgatan i Bodafors,  

Småland. 

Sommaren 2020 skapade  

Dorte Gottlieb och Mikael 

Löfström med stöd från NFH ut-

ställningen Slöjdvägar med slöjd 

från hela landet. Från Dalarna 

levererade vi alster från flera  

slöjdare/formgivare: 

Anna Daniels  

Moa Bogren 

Beth Moen  

Annelie Karlsson  

Karin Ferner  

Anna Sjons Nilsson 

Per-Åke Backman  

Säs Holger Andersson 

Täpp Lars  

Margit Lindholm 
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DE GLOBALA MÅLEN OCH AGENDA 2030/hållbarhet 

”Genom att upplysa om slöjdens kunskaper och natur-

liga material kan hemslöjdsförbundet bidra till att öka 

medvetenheten om en hållbar utveckling av samhället. 

Hållbarhet och mångfald ska genomsyra alla led inom 

hemslöjdens verksamhetsområden.” 

 

  

SLÖJD HÅLLER VECKAN 
Slöjd håller veckan är ett samarbetsprojekt bestående av 

hemslöjdskonsulenter från Dalarna, Gävleborgs, Uppsala, 

Västmanland, Örebro och Värmlands län. I januari hade vi 

i Falun uppstartsmöte inför vårens ”Slöjd Håller” vecka. 

Under 2019 hade vi planerat och skissat på denna vecka 

som skulle ta plats v.12, med föreläsningar, utställningar 

och workshops över hela regionen. Vi ville gå ut med ge-

mensamt program och marknadsföring för att skapa något 

större tillsammans. I Dalarna hade vi etablerat samarbete 

med Södra Dalarnas Hemslöjdsförening och genom dem 

Erikshjälpen, Rättviks hemslöjdsförening och Mora Hem-

slöjdens vänner samt Mora folkhögskola och Naturskydds-

föreningen. Veckan hade marknadsförts i media och via so-

ciala medier, sen kom coronapandemin och allt blev in-

ställt. 

Vi tog nya tag och beslutade oss för en Slöjd Håller vecka 

under hösten som i huvudsak skulle bli digital.  

I Dalarna hade vi en liten utställning på Kulturhuset med 

enkla tips om att lappa och laga, återbruka och välja bra 

material, med utgångspunkt från mål 12 om Hållbar Kon-

sumtion och Produktion. Två kurser var planerade till 10 

och 14 oktober, Lappa och laga och Hållbart Hemma - DIY 

med kniv och yxa, men båda fick ställas in pga pande-

mins fas 2. 

Slöjd Håller veckan har fokus på FN’s Globala Mål för Håll-

bar utveckling nummer 11: Hållbara Städer och Samhällen 

och nummer 12: Hållbar Konsumtion och Produktion. 

 

Hållbart kök 

Under Slöjd Håller och Formveckan lyfte  Hemslöjdsbuti-

kerna hållbara produkter från butikernas sortiment i en 

liten utställning i varje butik. Utställningarna presentera-

des med en formgiven vepa och ett gemensamt namn  

”Hållbart kök” (vepan formgiven av Petra Wåhlin Massali) 

 

 



16 

 

Programmet för  

Hållbarhetsvecka v.42 
 

• Hållbart för hemmet - DIY med 

kniv och YXA, Sofi Karlsson 

• Trädet - En slöjdad reflektion 

med barn och ungas tankar och 

idéer om naturresurser, hållbar-

het och konsumtion. 

• Kreativ broderiåterbruk - 

Workshop med Anna Wengdin, 

mästarslöjdare. Anna visar kre-

ativa sätt att brodera på olika 

typer av återbrukade botten-

material t ex jeans, skinnjackor, 

grova rockar och fina bomulls-

skjortor. 

• Testa att fixa - Sex slöjdiga för-

slag på lagningar och underhåll, 

med inspiration från Digitalt 

Museum. 

• Min hållbara slöjd - Visa din 

hållbara slöjd på instagram: 

#minhållbaraslöjd #slöjdhåller 

#slojdhaller #sloydsustainability 

#agenda2030 

• Lappa och laga - Malhål på trö-

jan, trasiga jeans, hål på armbå-

gar eller hälar, vi fixar det till-

sammans! Kom med dina tra-

siga plagg. Kursledare- Kattis 

Karlsson Hofvander, kost-

nad100kr/pp max 12pers 

• Slöjd håller D.I.Y - Vår miniut-

ställning Slöjd håller visar på 

enkla och hållbara sätt att 

minska ditt avtryck i konsumt-

ionssamhället. Här finns exem-

pel på olika saker att göra själv, 

lappa och laga, sy nytt av gam-

malt, tälja och använda åter-

bruk. 

• Omskaparna - ett kreativt skol-

projekt om hållbarhet - Digital 

föreläsning och workshop om 

hållbarhet och kreativt skap-

ande 

• Vildhjärta - Livet på en pinne - 

Digital föreläsning om hållbart 

slöjdande med Maria Wester-

berg. 

• Hållbart kök - Dalarnas hem-

slöjdsbutiker i Falun, Rättvik, 

Mora, Dala-Floda och Nås visas 

ett utrval av butikernas produk-

ter. 

STRATEGISK SLÖJD - ÅRSMÖTE NFH  
På Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens 29-30 

september, med temat ”Strategisk slöjd” presenterade vi  

vårt arbete med Slöjd Håller veckan:  

Så arbetade Tvärsgruppen med Agenda 2030 - Tvärs-

gruppen presenterar hur de arbetat med Agenda 2030 

samt Slöjd håller under det gångna året tillsammans 

med Helena Hansson. 

 

OPINIONSKAPANDE 

Utdrag ur insändare i Dalarnas tidningar författad av 

Per Erik Kaj, viceordförande DHF 

 

”Det speciella med slöjden är görandet och lagandet. Det 

är praktiskt att kunna skapa och reparera föremål som 

behövs i vardagen – köksredskap, kläder, mattor, möbler 

och redskap. Kunskapen påverkar också vår syn på alla 

de ting som omger oss och på hur vi lever våra vardags-

liv. Slöjd och hantverk medverkar till att bygga ett eko-

nomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. 

Inom slöjden finns kunskaper om lokala och hållbara me-

toder och material. Kunskaper som vi behöver i omställ-

ningen till ett hållbart samhälle. 

Slöjden skapar broar mellan historia, nutid och framtid. 

Kunskapen om material och metoder ger oss nya möjlig-

heter för en hållbar framtid. Slöjden gör oss mindre bero-

ende av massproduktion, den gör världen mera begriplig 

och den ökar våra kreativa förmågor och vår självaktning  

Slöjden är en av de mest jämlika kulturyttringarna. Den 

når både stad och land, både hög- och lågutbildade. I 

hemslöjdsorganisationen utvecklas ett demokratiskt 

samarbete. En förmåga som behövs för att ett komplext 

samhälle ska fungera. När Agenda 2030 ska förverkligas 

i Dalarnas kan slöjden vara en inspirerande kraft och en 

aktiv samarbetspartner.” 
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”Dalarnas hemslöjdsförbund ska verka för bevarandet 

av slöjdens immateriella kulturarv genom att: bidra till 

en hög nivå på de slöjdutbildningar som finns i länet,  

arbeta med dokumentation och tillgängliggörande, bi-

dra till  regional samordning och nätverk för att tillse 

tillgången på material och utrustning samt möjliggöra 

fördjupning och forskning inom hantverk och slöjd.” 

 

BEVARA - UTVECKLA - ANVÄNDA 

Vi startade året med en dag om det immateriella kul-

turarvet, “Bevara - utveckla - använda”. Seminariet 

hölls på Kulturhuset i Leksand. Pär Ohlsson, Kultur-

chef i Leksand hälsade välkommen.  

Föredragshållare var Helena Åberg, Hemslöjdskonsu-

lent i Sörmland. Helena berättade om hur  man jobbat 

med det immateriella kulturarvet i projektet  “Att syn-

liggöra det osynliga”. Därefter följde tre föreläsningar 

med rubriken - Tre sätt att arbeta med det immateriella 

kulturarvet - på olika sätt och med olika förutsättning-

ar: 

Beth Moen, slöjdare och lärare på Sätergläntan berät-

tade om forskningen hon gör för Hantverkslaboratoriet 

om laggning, Johanna Ellström, student på Säterglän-

tans sömnadsutbildning år 3, om dokumentation och 

uppmätning av dräkt med utgångspunkt i Oredräkten, 

samt Yvonne Winroth som berättade om Leksands 

Hemslöjdsvänners projekt att dokumentera svartsticks-

halskläden i Leksand. Seminariet var uppskattat och 

föreläsningarna fick dubbleras pga platsbrist. Efter se-

minarierna gjordes grupparbeten om vad deltagarna 

tyckte var ett hotat och bevaransvärt immateriellt kul-

turarv. Materialet blir en del av vårt fortsatta arbete 

kring immateriellt kulturarv, 

I SAMVERKAN MED SÄTERGLÄNTAN har vi under 

året jobbat med en rad uppdrag. I början av året ingick 

vi i arbetsgruppen  för gesällbrev i dräkt, som blev fast-

ställda av Sveriges Hantverksråd 2020-04-22. Projektet 

“Stärka slöjden i Dalarna” fortgick med pga corona, in-

ställt yxseminarium, men senare genomförda helgkur-

ser i linberedning samt Spinna ull för väv. Vi har funge-

rat som granskare i gesällarbete inom Träslöjd samt 

som opponenter för examensarbeten. Under hösten an-

svarade vi för delar av en produktutvecklingskurs för 

år3. 

  

IMMATERIELLT KULTURARV 

Bilder uppifrån och ner: Invigningen 

av seminariedagen med samtliga med-

verkande, Beth Moen tillverkar ett 

laggkärl, foto: AnneLie Karlsson, del 

av Oredräkten av Johanna Ellström 

foto: Johanna Ellström 
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MATERIAL OCH UTRUSTNING - Vi har under året 

fortsatt samverkan med CTHs om dräkthattar som nu 

satts i produktion och levererats till butikerna. Vi har 

också under året kunnat leverera nytryck av Mock-

fjärdskattunet, tryckt på Frösöhandtryck, till butiker-

na.  

Tillsammans med Beth Moen ansvarade hårdslöjds-

konsulenten för framtagande av nya verktyg för lagg-

ning. 

 

I BEVARANDE PROCESSEN arrangerade vi på CTHs i 

Borlänge i januari del 2 i kursen ”sy en Tria” Planerad 

(och fullsatt) var också en kurs att tillverka bindmös-

sor, men den ställdes in pga restriktionerna. I februari 

berättade textilkonsulenten om Udda folkdräkter – 

folkdräkten då och nu på Folk och Kultur i Eskilstuna 

Till utställningen Älskade korg i Sörmland, produce-

rade hårslöjdskonsulenten tillsammans med Bengt 

Jonsson, Finn Prater och Anette Schmidt en still-

skäppa/stillkorg enligt gamla metoder. Utställningen 

Älskade Korg kommer småningom till Dalarna. 

Tillsammans med Bild och Form konsulenten och kol-

legor i Gävleborg och Värmland deltog vi i residenset 

”Falnande språk” ett residens med utgångspunkt i och 

om Finnmarken. Vi mötte deltagarna och deltog i sep-

tember i näverkursen med Paulina Hermansson i Få-

gelsjö samt ansvarade själva för täljworkshop för delta-

garna i Bingsjö.  

Fotografier uppifrån och ner: 

Mockfjärdskattunet, Stillskäppa i tillverkningsprocess, foto Fred-

rik Eriksson, Schablontryckt vägg med näverprodukter från Fågel-

sjö. 
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DIGITALA SATSNINGAR/tillgänglighet 

År 2020 har verkligen satt fokus på det digitala. Aldrig har 

vi sett så mycket och setts så ofta på olika digitala plattfor-

mar. Styrelsemöten, planeringsmöten, föreläsningar och 

workshops, sedan mars 2020 har nästan allt skett digitalt. 

Det har varit utmanande men också inneburit nya erfaren-

heter. Under året har vi arrangerat digitala föreläsningar 

via microsoft teams där vi har en egen kanal samt använt 

oss av sociala medier som facebook och instagram. 

1kvm lin, Vårt första digitala föreläsning var introduktion-

en till 1 kvm lin i Dalarna. Tillsammans med Lina Sofia 

Lundin hade vi en föreläsning för deltagare runt om i Dalar-

na. Under hela projektet 1kvm lin använde vi oss av sociala 

medier för att dela information samt att deltagarna själva 

delade bilder och frågor på instagram och facebook - 1 kvm 

lin på facebook och på instagram  #1kvmlin samt 

#1kvmlinidalarna  

Tillsammans med kollegorna i tvärsgruppen hade vi i au-

gusti en 2 dagars fortbildning om att sända föreläsningar 

och göra korta filmer för sociala medier.  

Slöjd Håller veckan sändes digitalt under v.42 med div fö-

reläsningar och i olika medier men samlat under ett pro-

gram.  

På vårt extra årsmöte, 4 november, hade vi föreläsningar 

med  Marie Ekstedt Bjersing om hennes arbete med Tutank-

hamons krage samt med Agneta Carlsson och Maria Jakobs-

son från SHR. 

På formveckan hade vi ett digtalt samtal med S-P-O-K (se 

under KKN) som finns att se på Formcenter play. 

Till SHRs Handmade issues 13 nov - spelade vi in ett sam-

tal om dräkt med Anna Karin Jobs Arnberg och Elias Vind-

backe där textilkonsulenten ställde frågor. Filmen sändes på 

årets digitala Handmade issues. 

KKH tillsammans med Tobias Havaas, hemslöjdskonsulent 

från Västra Götaland projektleder fortsatt arbetet med den 

nya webbplattformen för Sveriges Hemslöjdskonsu-

lenter.    

I december påbörjade vi arbetet med en egen hemsida för 

Hemslöjden i Dalarna. Sidan kommer att släppas under 

2021 och administreras av hemslöjdskonsulenterna.  

Vi har sedan tidigare sociala medier: 

Instagram - Hemslöjden i Dalarna, 1935 följare 

Facebook - Hemslöjden i Dalarna, 1293 följare.  

Under året startades även instagram sidan Slöjd Håller som 

Tvärsgruppen ansvarar för.  

Inspelning av Samtalet till Handmade 

issues. 

Del av nya hemsidan för Sveriges 

hemslöjdskonsulenter 
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FLYTTEN 

Som en del i tillgänglighetsarbetet har vi under 

året flyttat. Sen 1976 har hemslöjdskonsulenterna 

haft lokaler på Magasinsgatan 7 i Falun. Ni som 

varit där vet att där inte finns hiss, så verksam-

hetslokalen 2 trappor upp har inte varit möjlig att 

använda. Våra nya lokaler är utspridda på tre 

ställen. Vårt kontor finns på Falugatan 2, där sit-

ter vi tillsammans med Region Dalarnas verksam-

heter Länsbibliotek, Bild och Form samt Film i 

Dalarna. 

Förråd för redskap och material samt verksam-

hetslokal finns på Kulturhuset tio14, där vi i juni 

nådde en överenskommelse med Falu kommun. 

Vår tredje lokal är även den samlokaliserad med 

Region Dalarnas bild och form enhet. Vid deras 

konstarkiv på lasarettsområdet finns även vårt 

föremålsarkiv.  

 

FOLKRÖRELSEARKIVET 

Man kan även säga att vi har ett fjärde ställe för 

vår verksamhet för på Folkrörelsearkivet i Falun 

finns våra dokument samlade. Arkivet omfattas 

inte av offentlighetsprincipen men merparten är 

tillgängligt för forskning.  

 

DIGITALT MUSEUM  
Flera av våra föreningar medverkar till arbetet 

med Hemslöjdens samlingar. Se mer på 

www.digitaltmuseum.se/owners/S-HS 

 

Bilder uppifrån: Flyttfirman lastar av 

vid nya kontoret, Täljhästar på Kulturs-

kolan, Entréhallen Kulturskolan med 

vår utställning Slöjd Håller 



21 

 

MEDLEMSFÖRENINGAR 

 

MEDLEMMAR 
• Till förbundet är arton (18) lokala, ideella och ekonomiska 

hemslöjdsföreningar samt butiker anslutna.  

De lokala hemslöjdsföreningarnas verksamhet är viktig 

för att Hemslöjden ska nå ut över hela länet. Förbundet 

stöttar  verksamheten på olika sätt, bl.a genom samord-

ning av bidrag genom Hemslöjdens kurser, utlåning av 

redskap, med kurs eller föreläsning samt marknadsfö-

ring.  

Under året tappade vi tre föreningar då, Hantverkshuset 

Kråkan - ideell förening i Svärdsjö lade ner sin verksam-

het. Butiken i Leksand samt på Sätergläntan stängde 

också sin verksamhet. 

 

 
• Falu Hemslöjdsförening, Ideell förening, Falun 

• Floda-Gagnef ideella hemslöjdsförening, Dala-Floda 

• Idre Hemslöjdsförening, ekonomisk förening, Idre 

• Leksands Hemslöjdsvänner, ideell förening, Leksand  

• Leksands Hemslöjd, ekonomisk förening, Leksand 

• Mora Hemslöjdens Vänner, ideell förening, Mora 

• Mora Hemslöjdsförening, ekonomisk förening, Mora 

• Orsa Lin och Ull, ideell förening, Orsa 

• Orsa Slöjdlag, ideell förening, Orsa 

• Rättviks Hemslöjdsförening, ideell förening, Rättvik 

• Södra Dalarnas Hemslöjdsförening, ideell förening, Hede-

mora 

• Äppelbo Lamm, ideell förening, Äppelbo  

• Sätergläntan Hemslöjdens Gård, ekonomisk förening, In-

sjön 

 

BUTIKER 
• Dalarnas Hemslöjd i Falun AB, Falun  

• Floda hemslöjdsförening, ekonomisk förening, Dala-Floda 

• Mora Hemslöjdsbutik AB, Mora  

• Nås Hemslöjdsförening, ekonomisk förening, Nås  

• Rättviks Slöjd AB, Rättvik  

 

MEDLEMSAVGIFT 
för 2020 till Dalarnas Hemslöjdsförbund har varit 300 

kronor per förening, varav 100 kr går till Hemslöjdsför-

eningarnas slöjdarstipendium. Samt 4kr/medlem till 

slöjdarstipendiet. Som länsorganisation är  

Dalarnas Hemslöjdsförbund medlem i Svenska Hem-

slöjdsföreningarnas riksförbund 

  

CHEFSMÖTEN - BUTIKER 
På inbjudan av förbundet 

har länets hemslöjdsche-

fer och konsulenter haft 

möten 4 feb i Mora, 28 

april via telefonmöte, 2 

juni, 19 aug, 1 sept samt 

3nov via Teams.   

 

PRODUKTRÅD 

Konsulenterna ingår i det 

produktråd för Mora Hem-

slöjd som träffats i Mora 

12 feb, därefter ställdes 

produktrådsmötena in pga 

pandemin.    

Med uppdrag från DHUS 

(Dalarnas Hemslöjdsför-

eningars Utställnings- och 

stödförening, ideell före-

ning) ordnades även ett 

produktutvecklingsmöte i 

butiken hos Leksands 

Hemslöjd den 28 feb  

i Dalarnas Hemslöjds bu-

tik.  

 

ANTAL MEDLEMMAR  

vid årsskiftet 20-21  
(förändring sedan  

årsskiftet 19-20) 

 

(Falu Hemslöjdsförening, 

225 (+21) 

Floda Gagnef, 102 (-5) 

Idre, 20 (+/-0) 

Leksand HV,131 (+2) 

Mora HV, 234 (-8) 

Nås,  63 (-3) 

Orsa lin och ull, 20 (-4) 

Orsa slöjdlag, 84 (-2) 

Rättvik, 231 (+7) 

Södra Dalarna, 97 (-11) 

Äppelbo lamm, 14 (-3) 
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VERKSAMHET I FÖRENINGARNA 

Kommentar: 

Cafe  

Inför årets redovisning av aktiviteter i föreningarna skickads en enkät ut till samtliga ideella 

föreningar. Av dessa var det 12 som svarade. Nedan finns en sammanställning av svaren. 
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Kommentarer: 

- Flerfärgsvirkning 

- Enskilda träffar i vävstugan.  

- Vävstugan  

- Påsöm-kurs  
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Kommentar: 

Sms kontakt.  

Kommentar: 

styrelsemöten  
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Kommentar: Vi har haft vanliga aktiviteter fram till 5 nov. Kurser har ställts in pga för få anmälningar. 

Våren såg ut på samma sätt fram till den 15 mars. Därefter ställdes allt in. 



26 

 

ÖVRIG VERKSAMHET 

Under året har konsulenterna deltagit på olika möten, före-

drag, konferenser och workshops. 

SHR = Sveriges Hemslöjdsföreningars riksförbund 

NFH = Nämnden för hemslöjdsfrågor 

 

NFH 

• Noden för traditionell hantverkskunskap NFH, 4 juni  

• Årskonferens NFH digital -  strategisk slöjd, 29 - 30 sep-

tember  

• Kunskapsseminarium NFH, 3 dec 

SHR 

• Handmade issues 13 nov. 

 

REGION DALARNA  

• Frukostmöten/Chefsmöte  

• Medverkan på Folk och kultur i Eskilstuna, 7 feb 

• Möten med styrgrupp om Immateriellt kulturarv  Erik 

Arrhén, Nana Heinberg, Per Gudmundsson, FE och 

KKH, 9 jan, 29 jan, 6 okt, 23 okt,  

• Planeringsgruppen för regional kulturdialog  FE 

• Kulturdialog 1 + 2, 20 nov + 24 nov FE + KKH 

 

TVÄRSGRUPPMÖTE  

• Tvärsgruppmöten med Slöjd Håller planering : 22-23 jan i 

Falun, teamsmöten - 17 mars, 6 april, 27 maj, 11 sept, 9 

nov och 30 nov. 

• 26 - 27 aug - digital fortbildning, om digitala föreläsning-

ar och klippa film i mobil  

 

LIN-GRUPPEN 

• Möten - 21 feb (Sthlm), teamsmöten - 21 april, 10 juni, 17 

sept, 12 okt och 18 dec. 

 

HEMSLÖJDSKONSULENTER RIKS BARN OCH UNGA  

• Teams möte - 26 maj, 18 juni, 2 nov och 7 dec 

Bilder uppifrån och ner: 

Folk och Kultur, Region Dalarnas mon-

ter med Nana Heinberg, Kattis K.H, 

Malin Lagergren, NFH Strategisk slöjd, 

Tvärsgruppen ses i Falun i januari (pre. 

pandemi) 
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SÄTERGLÄNTAN  

• Information om konsulentyrket för läsårselever, 

24 feb 

• VT granskare gesällarbete - Trä   

• Samverkan kring gesällarbete Dräktsömnad 

• Opponent läsårselever, 8 maj  

• Årsstämma Sätergläntan, 15 maj 

• Medlemsdialog Sätergläntan, 17 okt   

• Produktutveckling kurs för år 3 - 2, 9, 16 nov. 

 

TEXTILKONSULENTMÖTE  

• Teamsmöten - årsträff 1 okt och tema dräkt 14 

dec  

SVENSK FORM DALARNA 

• styrelsemöten -  24 jan, 4 mars, 27 april, 20 maj, 

26 maj, 1 juni, 8 juni, 31 aug, 23 sept, 17 nov,   

• Årsmöte 20 april  

• Formveckan 5-11 okt 

 

KONSULENTFÖRENINGEN SVERIGES  

HEMSLÖJDSKONSULENTER  

• Styrelsemöten 17 januari, 5 mars, 2okt, 11 sept 

och 25 nov.  

• Årsmöte 20 okt 

 

STYRGRUPPSMÖTE WEBBPLATTFORM HEMSLÖJD 

• Styrelsemöten 17 jan, 27 jan, 3 mars, 16 mars, 2 

april, 30 april, 28 maj, 4 juni, 25 juni, 25 sept, 13 

okt, 11 nov och 18 dec.  

ÖVRIGT : 

FORTBILDNING 

• Fårfesten i Kil 28 feb KKH  

• Ullkonferens Baltic wool 8-9 okt KKH 

• Korgen lyfter, Sörmland 8 okt FE 

 

bilder uppifrån och ner: 

Styrelsemöte utomhus för Svensk Form Dalarna, Teamsmöte - ett 

av många 2020,  Värmlandsfår på Fårfesten i Kil. 
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DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND  

ADRESS: FALUGATAN 2, 791 71 FALUN 

TEL. 070-668 27 14 (KKH) 070-668 28 14 (FE)         

           

         DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND STÖDS AV REGION DALARNA  


