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Vilken roll har slöjden idag? Ska man ens bry sig om det handgjorda 
skapandet, tekniker och material? Kan slöjdande vara på liv och död? 
Är skolslöjden bara flum eller kan den som vet hur man läser ett träd 
utveckla industrin?
 
Det och mycket mer kommer vi att diskutera, analysera och debattera under en eftermiddag på 
Kulturhuset Stadsteatern. Dessutom avslöjas vem som får Hemslöjdens splitternya stipendium 
på 100 000 kronor som delas ut till en slöjdare som ägnar sig åt det immateriella kulturarvet. 
Utöver detta stipendium delas ytterligare 90 000 kronor ut till de bästa inom slöjd och hant-
verk.

Välkommen till Hemslöjdens evenemang Handmade Issues! 

Biljettpris: 275 kronor Student- och medlemspris: 175 kronor
Läs mer om hela programmet och köp din biljett på www.hemslojden.org/handmade



PROGRAM
Moderator: Barakat Ghebrehawariat – demokratiagent 
Moderator för Handmade Issues är Barakat Ghebrehawariat. Barakat 
är känd som demokratiagent och en röst i det offentliga samtalet om 
mångfald, demokrati och representation. Förutom att föreläsa om de-
mokratifrågor arbetar han med kulturkollektivet Revolution Poetry och 
sitter i styrelsen på Rättviseförmedlingen. 

Från handgjort till industriellt. Birgitta Nordström – vävande doktorand 
Under Handmade Issues kommer Birgitta att prata om hur hennes kun-
skaper kring material och tekniker har korsbefruktats med industriväv-
ningens teknologi och möjligheter för att nå ett gemensamt mål. 

Att ge sig hän och låta någonting ta tid. Ulf Jansson – skärsvarvare 
Skärsvarvaren Ulf Jansson är en av alla som medverkar på Handmade 
Issues. Med sig på scenen har han sin svarv och hemslöjdskonsulenten 
Niclas Flinck. Ulf och Niclas kommer att prata om utmaningar om att 
våga och om att vilja. Hur man ger sig hän och låter någonting ta tid. 

Om konsten att läsa ett träd. Knut Östgård – slöjdare 
Knut Östgård, slöjdare och f.d hemslöjdskonsulent, berättar om hur 
man läser ett träd, vilka olika delar av trädet som lämpar sig bäst till 
olika slöjdföremål och varför björken är det bästa materialet till föremål 
som ska användas till matlagning. Föreläsningen slöjdtolkas av Hanna 
Hållams. 

Är skolslöjden bara flum? Jenny Frohagen - slöjdlärare
Jenny Frohagen är förstelärare i slöjd och forskarstuderande med in-
riktning mot hantverkskunnande i skolslöjden. Jenny kommer att prata 
om varför slöjd är ett viktigt ämne för alla elever, oavsett intresseområ-
de och vilka studie- eller yrkesinriktning som följer efter grundskolan. 

Moderator & föreläsare



Kan slöjden, med sitt hållbarhetstänk kring resurshushållning och återbruk, bidra till långsik-
tiga förändringar på globala problem? Kan handgjort skapande bidra till en positiv utveckling 
när det gäller mångfald, representation och demokrati? Kan görandet bidra till välbefinnande 
och överlevnad och hur kan enskilda individer påverka samhället med händernas kunskaper?  
Det är några av frågorna som kommer att diskuteras i dagens panelsamtal. Med i samtalet är: 

Helena Hansson
Helena Hansson är doktorand i Design på HDK Steneby. Hennes forsk-
ningsarbete är kopplat till pågående hantverksaktiviteter i och kring 
staden Kisumi i Kenya där hon undersöker hur design kan vara med 
och bidra till innovationsaktiviteter för att stödja utvecklingen av lokal-
samhället, bland annat att skapa nya försörjningssätt för kvinnor.

Saadia Hussain
Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konst-
närlig ledare baserad i Stockholm. I sin roll som konstnärlig ledare på 
Mångkulturellt centrum arbetar hon i projekt med tonvikt på tillgäng-
lighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet där hon har utvecklat 
metoder och lett processer som möjliggör icke-professionellas deltagan-
de i konstnärligt kollektivt skapande.

Maria Diedrichs
Maria Diedrichs, som är redaktör på tidningen Hemslöjd, är precis 
hemkommen från en resa till Rumänien där hon hälsade på hemma hos 
en familj som turas om att resa till Sverige för att antingen tigga eller 
sälja täljda träslevar. I deras by kunde hon se vilken skillnad kombi-
nationen hantverk och migration kan göra i en människas liv. Det var 
väldigt hoppfullt. 

Frida Arnqvist Engström
Frida Arnqvist Engström är journalist, föredragshållare och författare 
till boken Gerillaslöjd - garngraffiti, D.I.Y och den handgjorda revolu-
tionen. Hon driver också slöjd- och hantverksbloggen Kurbits.nu. Frida 
tror att slöjd kan förändra världen, åtminstone göra skillnad från per-
son till person och på så sätt bidra med utveckling och framsteg. 

Panelsamtal

Panelsamtalet leds av dagens moderator Barakat Ghebrehawariat som också deltar i debatten.



Under Handmade Issues kommer det att finnas slöjdare på plats i Kulturhuset Stadsteatern. 
De kommer att visa hur man flätar korgar, slöjdar stegar med krympteknik, täljer skedar, kny-
ter fåglar av metalltråd och hur man kan använda broderiet som ett politiskt motstånd. 

Sarah Corbett
Broderiaktivisten Sarah Corbett från London tar upp kampen med 
storföretag och orättvisor genom nål, tråd och slagord. Som grundare 
av det numera världsomspännande Craftivist Collective har hon blivit 
en av hantverksaktivismens eller craftivismens mest välkända tales-
personer. Genom att kombinera slagkraftiga formuleringar med enkla 
och anspråkslösa broderier har hon utformat en egen form av politiskt 
motstånd. 

Mona Malmqvist Sjöstedt
Mona Malmqvist Sjöstedt från Filipshyttan utanför Örebro flätar kor-
gar i pil. Pilen odlar hon själv och med 23 arter i sin odling som alla 
skiljer sig i utseende och färg, får hon en frihet i sitt skapande när det 
kommer till form och design. 

Bengt Hellsborn
Bengt Hellsborn är verksam trähantverkare i Varberg och utbildad på 
Dacapo hantverksskola i Mariestad. Med bandkniv och täljhäst till-
verkar han bruksföremål i trä och har specialiserat sig på att tillverka 
stegar med hjälp av krympteknik.  

Ove Hedenström
Ove Hedenström är självlärd inom trådslöjden och har med en modern 
formgivning utvecklat ett gammalt hantverk. Förutom sitt eget slöjdan-
de hållar han kurser och workshops runt om i landet.

Anita von Schéele
Anita von Schéele har slöjdat i trä sedan tidigt 70-tal och arbetar även 
med läder, rotflätning och skulptur. 2014 vann hon en skedtävling i 
samband med en utställning på Nynäs slott. 

Slöjdare på plats



Under eftermiddagen avslöjas vem som för Hemslöjdens splitternya stipendium på 100 000 
kronor. Utöver detta stipendium, som delas ut till en person som har ägnat sig åt det immateri-
ella kulturarvet, delas ytterligare 90 000 kronor ut till de allra bästa inom slöjd och hantverk. 
I samband med stipendieutdelningen och Handmade Issues invigs en utställning på Bibliotek 
Plattan i Kulturhuset Stadsteatern där stipendiaterna visar upp sina arbeten. 

13.00 – Insläpp
13.30 – Stipendieutdelning #1
14.00 – Knut Östgård
14.30 – Jenny Frohagen
15.00 – Paus
15.30 – Ulf Jansson och Niclas Flinck
15.55 – Birgitta Nordström
16.15 – Stipendieutdelning #2
16.25 – Panelsamtal
17.00 – Tack för idag

Stipendieutdelning och utställning

Schema

Köp biljetter och mer info

Om du vill komma till Handmade Issues köper du biljetter på vår hemsida. Där har 
du också möjlighet att lära känna alla deltagare lite bättre. 
www.hemslojden.org/handmade

Handmade Issueas arrangeras av Hemslöjden i samarbete med biblioteken på  
Kulturhuset Stadsteatern och Folkuniversitetet. Med stöd av Kungliga Patriotiska Sällskapet 
och Slöjd Detaljer.


