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Nämnden för hemslöjdsfrågors medskick till Från ord till handling‐ på väg
mot en nationell biblioteksstrategi
Som ett svar på inbjudan att tycka till om utkastet Från ord till handling‐ på väg
mot en nationell biblioteksstrategi inkommer härmed Nämnden för
hemslöjdsfrågor med några rader om slöjdens koppling till bibliotek, företrädesvis
bibliotek på landsbygden.
Nämnden för hemslöjdsfrågor anser att det vore olyckligt att reglera bort
möjligheten till samarbeten mellan bibliotek och andra kulturverksamheter allra
helst när det gynnar biblioteken, dess besökare och gästande kulturaktiviteter. I
glesbygd är biblioteket ofta den enda närvarande kulturinstitutionen och slöjden
en närvarade och aktiv deltagarkultur.
Nämnden för hemslöjdsfrågor vill betona avsnittet “Verksamheten mitt i byn” i
utkastet till en strategi där man skriver “Det är det lokala sammanhanget och
människors behov i lokalsamhället som är avgörande för hur olika samarbeten kan
se ut”.
Efter en rundfrågning bland de regionala hemslöjdskonsulenterna och deras
huvudmän kan vi konstatera att det på landsorten ofta är ett mycket, för båda
parter, lyckosamt samarbete mellan bibliotek och slöjdverksamhet och där slöjden
ofta bär kostnaden för de aktiviteter som genomförs.
Många kommuner kontaktar själva de regionala hemslöjdskonsulenterna för att
erbjuda plats för utställningar eller programverksamhet i sina bibliotek. I
Värmland är biblioteken hemslöjdskonsulenternas främsta samarbetspart och i
90% av alla samarbeten har biblioteken kommit med önskan om att genomföra
gemensamma aktiviteter. Karlstads stadsbiblioteks sommarbokbuss hade
slöjdtema under sommaren.
Även i Kronoberg är biblioteken största samarbetsparten och därigenom når
hemslöjdskonsulenterna ut med utställningar, föredrag och workshops i hela länet.

Ett mindre bibliotek i Värmland upplevde att slöjd stävjade det stök som sysslolösa
ungdomar orsakade i lokalerna. Det kan bli fler vägar in i läsning genom att
erbjuda andra aktiviteter i anslutning till böcker.
En hemslöjdskonsulent uttryckte “Kunskap och bildning handlar inte bara om det
som förmedlas i ord, utan även i handens kunskap. Att lära känna material ger
bildning liksom att handskas med verktyg och lösa problem.
Inom hemslöjden arbetar vi ju både med handens arbete, där det inte spelar någon
större roll om en kan språket, men även med att sätta ord på hur vi gör. Vi skapar
också berättelser när vi slöjdar. Dessa saker gör att jag anser att slöjden fyller en
viktig funktion på biblioteken.”
I Blekinge/Kronoberg har biblioteksutveckling tagit initiativ till Kreativa rum där
hemslöjdskonsulenter och bibliotek samarbetar kring utformning av rum, slöjd
och läsning mot bakgrund av vikande besökssiffror. Kulturrådet finansierar med
projektmedel.
“Det vore tråkigt att stänga dörren för denna neutrala arena, denna icke‐
kommersiella mötesplats som är så tillgänglig och nära för alla medborgare på
mindre orter.“
I större städer pekar vår rundfrågning mot att det är inte lika enkelt att ”komma
in” på biblioteken. Ofta hänvisas till bibliotekslagen som ett hinder. Slöjden når
nya målgrupper när man arbetar på bibliotek i socialt utsatta områden.
I Västmanland arbetar kulturutvecklaren för läsfrämjande med berättande och
slöjd i läsfrämjande syfte, verksamheten får stöd av Kulturrådet. Slöjdaktiviteter på
sport‐, påsk‐ och höstloven på biblioteken organiseras och bekostas av
Västmanlands läns hemslöjdsförbund.
I Dalarna arbetar hemslöjdskonsulenterna med bibliotekens kulturhörnor och
utställningslokaler.
Hemslöjdskonsulenterna i Östergötland ordnar många olika aktiviteter för såväl
barn som vuxna på bibliotek, ett exempel på praktisk aktivitet är bokbinderi.
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