
 

Beviljade projektbidrag för främjande av hemslöjd 
 
Nämnden för hemslöjdsfrågor har beviljat projektbidrag till följande projekt för 2014. 
 
 
Utvecklingsbidrag 
 

 
50 000 kr SÅDD – No graveyard – Zero Carbon footprint 
 SÅDD is a total after-death scheme that redefines relevance between 

human beings and the Earth; it reinterprets physical and emotional value 
of the graveyard and the death itself. 
Another Design Studio 
 

50 000 kr Arkivprojekt för HV, förarbete 
 Förstudie för att digitalisera HVs arkiv från 1874 till idag i syfte att 

tillgängliggöra materialet för allmänhet och forskarsamhället.  
Föreningen Handarbetets vänner 
 

50 000 kr 4H slöjd 
 Inom ramen för våra lantgårdsläger som arrangeras sommaren 2014 på 

4H-gårdar skapas en chans för barn och unga i åldern 10-14 år att testa på 
olika former av slöjd. En modern och hållbar form av slöjd som ligger i 
tiden visas fram genom att genomföra halvdagars-workshops med 
professionella slöjdare som anlitas genom Kultur i Halland.   
Hallands länsförbund av 4H 
 

50 000 kr Textilt Galleri 
 Förstudie för att undersöka möjligheterna att öppna Stockholms enda 

textila galleri och däri bilda ett faktiskt och digitalt rum för möten mellan 
textila verk, utövare, besökare, tekniker och tankar.  
Sanna Gustavsson  
 

50 000 kr Berättelser om hemslöjd 
 Det treåriga projektets idé är att i studiecirkelform arbeta fram en 

antologi på engelska som presenterar hemslöjdsutövande i Sverige under 
2010-talet för en svensk och internationell publik. Antologin ska 
kunna användas som underlag för diskussion och reflektion vid 
utbildningar inom form- och kulturarvsområdet samt bidra till att 
hemslöjdsutövande i Sverige tar plats i en internationell form- och 
kulturarvsdiskussion. 
Föreningen för driften av Kravallslöjd 
 

50 000 kr Prolog 2014 – ett svenskt lajvkonvent 
 Prolog, den svenska lajvhobbyns stora mötesplats, har under de fem år 

som konventet funnits innehållit många slöjdworkshops och 
slöjdföreläsningar. Inför 2014 års konvent vill arrangörerna göra en stor 
satsning på att få in mer slöjd och praktiskt, kreativt skapande i 
konventet.  
Lajvverket ideell förening 
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100 000 kr Slöjda för livet 
 Vi vill undersöka hur slöjden kan fylla det tomrum som skapats runt de 

existentiella livssituationerna genom ny kunskap som resulterar i nya 
slöjdprodukter. Genom samtal och intervjuer med begravningsbyråer, 
kristna såväl som muslimska och med olika akademiska discipliner har vi 
fått en klarare bild kring frågorna om religion och livsfrågor kopplade till 
avgörande livssituationer. Vi har speciellt undersökt historiska textilier 
kopplade till riterna runt döden och födelsen, svepningar, sorgedräkter 
och dopdräkter.  
Hälsinglands museum 
 

150 000 kr Digiväv – ett utvecklingsprojekt om deltagardrivna metoder  
 För att bevara, utveckla och föra vidare den enorma vävkunskap som 

finns idag in i framtiden vill vi utveckla en interaktiv, deltagardriven, 
digital plattform. Genom att utforska nya teknologier ska plattformen 
fungera som en levande mötesplats för vävare, amatörer och 
professionella; gynna en samverkan mellan olika aktörer som främjar och 
utvecklar vävningen samt tillgängliggöra vävning för nya målgrupper.  
I projektet vill vi även testa och utveckla nya former/metoder för 
medskapande och deltagaraktiv dokumentation, aktiviteter och 
upplevelser genom nyskapande användning av moderna digitala redskap 
och tekniker.   
Studieförbundet vuxenskolan Västra Götaland 
 

400 000 kr Framtiden för Hemslöjdens samlingar Skåne 
 Överföringen av Hemslöjdens Samlingar till Primus Net/Digitalt museum 

gör det möjlighet att tillgängligöra arkivmaterialet från Stiftelsen Skånsk 
Hemslöjd och Östra Skånes Hemslöjdsarkiv för en bred publik. 
Hemslöjdsorganisation i Skåne vill i ett samverkansprojekt i dubbel 
mening tillgängligöra samlingarna genom att, dels slutföra 
digitaliseringen och lägga ut arkivmaterial på Digitalt Museum, dels 
starta ett utvecklingsarbete där arkiv, förbund, konsulenter och föreningar 
utforskar Digitalt museum och andra digitala och sociala medier som 
redskap för kunskapsförmedling, interaktion med omvärlden och ett sätt 
att nå ut till nya målgrupper.  
Skånes hemslöjdsförbund 
 

500 000 kr Next Level Craft – Sloydify Society 
 Ett aldrig tidigare skådat slöjdevent i två delar: en crossoverutställning 

Next Level Craft på Västerbottens museum 6 juni -21 september 2014 där 
slöjdens moderna och traditionella landskap möts mellan fantasi och 
verklighet samt utveckling av en ny form av programverksamhet Sloydify 
Society där hemslöjden som verksamhet kan bli den strategiska bryggan 
mellan individuellt skapande och socialt tillvänt entreprenörskap, 
offentlig sektor, upplevelseturism, skola, och andra samhällsinstitutioner. 
Västerbottens läns hemslöjdsförening 
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