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Fine Little Day driver digitalt projekt för att öka
intresset för hemslöjd 

Idén med att ta hjälp av designföretaget Fine Little Day för att öka engage-
manget för hemslöjd väcktes i samband med att Skånes Hemslöjdsförbund 
just nu tillgängliggör hemslöjdens samlingar i Skåne på Digitalt Museum.  
Arbetet görs i samarbete med Stiftelsen Skånsk Hemslöjd och Östra 
Skånes hemslöjdsförening.
 
– Tillsammans med Fine Little Day, som har etablerade kanaler i sociala medier, 
hoppas vi att fler ska hitta till hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum – en 
inspirationskälla och digital kunskapsbank som tillgängligg jorts. Samarbetet ger 
oss också möjlighet att nå en yngre publik med intresse för kreativitet, säger Åsa 
Stentoft, hemslöjdskonsulent på Skånes Hemslöjdsförbund.
 
Under 1900-talet har hemslöjdsföreningar och -butiker byggt upp och tillgänglig-
g jort unika samlingar av traditionell slöjd på svenska museer. En digitalisering av 
samlingarna påbörjades 1996 och blev 2014 verklighet på Digitalt Museum.

 Skånes Hemslöjdsförbund tar nu ett steg längre in i digitaliseringen 
och låter bildkonstnärerna Henning Trollbäck och Elisabeth Dunker tolka 
föremål från samlingarna i Skåne. Arbetsprocessen dokumenteras och delas via 
Instagram. Projektet kureras av Fine Little Day och syftet är att öka engagemang 
och väcka intresse för Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum. Verken blir 
unika produkter som produceras av de båda parterna och avslutas med en vår- 
och höstutställning 2017.
 
– Hemslöjdens arkiv rymmer fantastiskt material att inspireras och lära sig 
av. Möjligheten att blicka tillbaka i historien och återkoppla till glömda skatter 
med hjälp av samtida formgivning och sociala nätverk känns otroligt kul, säger 
Elisabeth Dunker.
 
Följ projektet under hela året på Fine Little Day’s Instagram, @ finelittleday och 
@ slojdiskane och under tagen #handicraftarchives. Där kommer du dessutom 
att få mer information om 2017 års två vårutställningar och den avslutande höst-
utställningen i Kristianstad.
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Kontakt

Åsa Stentoft
Länshemslöjdskonsulent, Skånes Hemslöjdsförbund
070-910 46 66
asa.stentoft @ hemslojd.org
www.slojdiskane.se
Instagram: @ slojdiskane
Facebook: facebook.com/hemslojdiskane

Ulrika E. Engberg
VD och Designer, Fine Little Day
ulrika @ finelittleday.com
www.finelittleday.com
www.blog.finelittleday.com
Instagram:  @ finelittleday @ finelittledaystore
Facebook: facebook.com/finelittleday
 

Om Fine Little Day

Fine Little Day producerar eget sortiment inom heminredning med distribu-
tion- och försäljningskanaler över hela världen. Företaget startades av Elisabeth 
Dunker år 2007 som en blogg och kreativ plattform, vilken primärt kretsade 
kring skapande i olika former. Fine Little Day förknippas med en livsstil som 
värnar om natur, handens arbete och DIY. http://www.finelittleday.com/sv/
 
Fine Little Day
Spinnmästarevägen 2, vån 4
SE 437 34 Lindome, Sweden
Phone office: +46 (0) 31 452 222
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Om Skånes Hemslöjdsförbund

Skånes Hemslöjdsförbund är paraplyorganisation för hemslöjdsrörelsen i 
Skåne. Förbundet har sju lokalföreningar, är arbetsgivare för Skånes fem hemslö-
jdskonsulenter och äger butiken Hemslöjdens Skåne AB. Verksamheten finansi-
eras av Region Skåne. Stiftelsen Skånsk Hemslöjd och Östra Skånes hemslöjds-
föreningsarkiv är också knutna till förbundet.
www.slojdiskane.se
www.hemslojden.org/forening/skanes-hemslojdsforbund/
 
Skånes Hemslöjdsförbund
Landskrona gamla station
Österleden 10
SE 261 35 Landskrona
 

Om Digitalt Museum

Digitalt Museum gör museernas samlingar tillgängliga för alla intresserade, ober-
oende av tid och plats. Målet är att samlingarna lättare ska kunna användas för till 
exempel studier, undervisning och bildsökning. 
http://digitaltmuseum.se/

 
Om Hemslöjdens samlingar

Hemslöjdens samlingar är ett samarbete mellan Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund och dess medlemsföreningar, samt Nämnden för hemslöjdsfrågor 
och Hemslöjdskonsulenterna.

Under 1900-talet byggde svenska hemslöjdsföreningar upp unika samlingar 
med föremål som utgör en viktig del av hemslöjdens historia. I samlingarna finns 
drygt 45 000 föremål registrerade från ett 30-tal föreningsarkiv, med exempel 
från både hemslöjdsföreningarnas egen produktion och traditionell slöjd.
Idag finns drygt 8 000 föremål och foton publicerade på Digitalt Museum, som 
kontinuerligt uppdateras med fler.
http://digitaltmuseum.se/info/owners/S-HS
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Henning Trollbäck & Elisabeth Dunker


