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Introduktion och bakgrund 
Denna studiehandledning utgår från landskapet kring Nääs och är framtagen i samverkan 
mellan Västarvet, Kvinnofolkhögskolan och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg.  

Handledningen innehåller dels information om platsen Nääs och dels förslag på ett antal 
frågor och övningar som är lämpliga att göra på platsen. Aktiviteterna fungerar som praktiska 
tillämpningar på temana natur, kulturarv och hantverk.  

I Slöjdlärarseminariet, Ritsalen, (se karta på s 11) finns ett skåp med material och böcker 
som du och dina elever/deltagare kan använda er av för att få en lärorik och intressant 
upplevelse. Där finns även en väska som ni kan ta med er ut i landskapet.  

Du väljer vilka delar av skåpets/väskans innehåll du vill arbeta med och hur lång tid det ska 
ta. Vi har utgått från en heldag med början vid klockan 9:30 och ett avslut cirka 15.00 och en 
timmes lunch någonstans i mitten. Vi har lagt ut ett antal stationer runt om i området kring 
startpunkten Slöjdlärarseminariet. Vid varje station finns det förslag till aktiviteter. Ibland kan 
aktiviteten vara enskild, ibland i grupp. Andra övningar är helt oberoende av plats, där 
eleverna/deltagarna kan gå ut i landskapet och utföra uppgifter som sedan återrapporteras 
till hela gruppen. 

Det kan vara bra att titta igenom det material som finns upplagt på 
www.vastarvet.se/naturkulturhantverkpanaas innan du ger dig ut, till exempel foldrarna Liv i 
löv och Liv i sjö. Ni kan använda dem under förarbetet på skolan. De två senare är från 
början gjorda för att fungera i en lektionssal på Göteborgs Naturhistoriska Museum med en 
naturmiljö i närheten, men det går utmärkt att använda dem utan lektionsrum även om det 
blir några förenklingar.  

Handledningen är skriven av Carina Carlsson med stöd av Anders Nilsson och Hillevi 
Skoglund, samtliga från Västarvet.  
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Information om platsen 

Resa till Nääs  

Till Nääs tar man sig kollektivt med tåg från Alingsås eller Göteborg, eller med buss från 
Göteborg. Tåget stannar i Floda, därifrån är det en vacker ca 30 minuter lång promenad 
längs sjön Sävelången och genom ett skogsparti. Vandringen finns utritad på kartan nedan. 
Om någon eller några av deltagarna är mindre rörliga bör bilresa övervägas. Ett annat 
alternativ är att åka till busshållplatsen Lilla Nääs (markerad till höger om allén i kartans 
övre del), antingen från stationen i Floda eller från Nils Ericsonsterminalen i Göteborg. Från 
Lilla Nääs är promenaden ca 15 minuter till Slöjdlärarseminariet.  
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Bokning 

Ni måste boka in ert besök på Nääs senast två veckor innan om ni vill ha tillgång till material, 
böcker och verktyg, och eventuellt en lokal att vara i vid sämre väder. Bokningen görs till 
sara.degerfalt@vgregion.se  

Obs - meddela också samtidigt om ni vill få tillgång till material för att göra himmeli eller 
tillsammanskrona!  

Att tänka särskilt på 

Notera att det inte finns några matställen på Nääs som har öppet året runt, så en rejäl 
matsäck med fika och lunch är nödvändig! Ett sittunderlag är också bra att ha att ha med, 
och bra skor och kläder efter väder.  

Startpunkten är Slöjdlärarseminariet. Här finns toaletter och den sal som ni eventuellt bokat i 
förväg.  

Toaletter finns också i källaren på den byggnad som heter Vänhem (se kartan), på sidan 
som vetter mot sjön.  

Det brukar vara lämpligt att samlas vid seminariets entré och ta en fika efter resan, innan 
aktiviteterna sätter igång.  

Observera att Ritsalen eller Vinkelsalen i regel inte är tillgänglig mellan kl 11:30 och 12:30!  

Grenar och sly till slöjdövningarna får ni lov att ta på två särskilda platser på området.  

1. Längs med utkanten av muren som löper mellan Lekhuset och Lindenääs (se karta 
på s 11)  

2. Röd kornell, som är mycket dekorativ med sin intensiva färg, kan hittas bakom 
Björkenääs.  

 

Tänk på att ni även kan boka en timslång visning av Slöjdlärarseminariet eller Nääs 
slott av Abraham Augustssons stiftelse, som äger byggnaderna.  

Visningen behöver bokas och betalas i god tid via www.naas.se 
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Introduktion till platsens historia och naturvärden - att läsa före 
resan till Nääs 
Nääs är en unik plats med en mycket speciell historia. Platsen har förändrats i väldigt liten 
utsträckning under de senaste århundradena, och betraktas därför som en natur- och 
kulturmiljö som är mycket betydelsefull.  
 
Följande text är hämtad från Länsstyrelsens hemsida om naturreservatet Nääs Ekhagar, och 
ger en översiktlig bild av platsen.  

Nääs Ekhagar (text från Länsstyrelsen Västra Götalands län) 

Ekar i gammalt kulturlandskap 

Strax öster om Floda ligger Nääs vackert omgivet av sjön Sävelången. Området ingår i en 
större lövskogstrakt runt sjön Mjörn som bedöms höra till de värdefullaste i Sverige. Den 
speciella faunan som är bunden till de gamla, grova ekarna i området har visat sig vara unik 
i ett europeiskt sammanhang. 
 
Området utgörs av en högreståndsmiljö som sedan 1600-talet domineras av Nääs slott, som 
efter flera ombyggnader fick sitt nuvarande utseende 1827. Slottet är beläget högt upp på en 
udde i sjön Sävelången, omgärdat av öppna åkermarker, beteshagar och lövskogar. 

Intressant bebyggelse 

Strax väster om slottet ligger August Abrahamsons slöjdseminarium. Seminariebebyggelsen, 
som uppfördes 1874-1920, speglar de nya arkitekturideal som utvecklades kring 1850 och 
som kom att bryta med landsbygdens traditionella byggnadssätt. Seminariemiljön och 
slottsbebyggelsen med bland annat slottsallén och den engelska parkanläggningen 
förklarades som byggnadsminne 1991. 

Många odlingsspår 
Den rumsliga fördelningen mellan markslagen är väl bevarad sedan slutet av 1800-talet. De 
flesta agrarhistoriska lämningar inom området, såsom bruksvägar, stengärdesgårdar och 
öppna diken, härrör också från denna tid. De vidkroniga ekar som finns i lövskogar och 
betesmarker utgör också ett värdefullt historiskt inslag, som berättar om ett äldre, öppnare 
landskap. 
 
Området runt Nääs har under tidigare århundraden haft en mycket öppnare karaktär. De 
glest trädtäckta hagmarkerna dominerades då som nu av grova ekar. Under senare delen av 
1900-talet har hagmarkerna tyvärr tillåtits att växa igen alltmer, och området har ändrat 
karaktär till lövskog. Det finns dock fortfarande kvar stora natur- och kulturvärden som bl.a. 
är knutna till de gamla jätteekarna. 
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Området är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet och övrig rekreation. Det används av 
en bred allmänhet för promenader, naturupplevelser, utflykter, bad, musikarrangemang, 
teater, kursverksamhet etc. 

Föreskrifter för allmänheten 
Känn er välkomna till naturreservatet Nääs ekhagar men tänk på att det inte är tillåtet att 

● skada eller föra bort döda eller levande träd, kvistar, örter eller andra växtdelar annat 
än bär och matsvamp, 

● störa djurlivet genom att till exempel medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller 
gryt, 

● samla, gräva fram eller plocka växter, mossor, lavar eller insekter, 
● göra upp eld annat än på anvisade platser, 
● tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn annat än på anvisade platser, 
● framföra fordon eller cykel utanför vägar eller rida utan markägarens tillstånd, 
● sätta upp skylt, affisch eller annan jämförbar anläggning eller göra inskrift, 
● medföra hund som inte är kopplad. 

 
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 
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Mer om Slöjdlärarseminariet och dess historia 
 
Historien om Slöjdlärarseminariet tar egentligen sin början redan på 1860-talet, i samband 
med att judar fick lov att köpa mark och byggnader var de ville i Sverige. Tidigare hade judar 
bara fått bo i ett fåtal städer, bland annat Göteborg. Köpmannen August Abrahamson och 
hans fru, sångerskan Euphrosyne Leman, köpte herrgården Nääs och dess stora 
landområden 1868. Paret inredde i stort sett hela slottet med dyrbara tapeter, möbler och 
andra föremål från olika delar av världen. Slottet har fått stå mer eller mindre orört sedan 
Euphrosynes och Augusts tid, och det är idag ett av Skandinaviens allra bäst bevarade slott 
sedan slutet av 1800-talet. 
 
När Euphrosyne hade 
dött i cancer kom 
Augusts 19-årige 
systerson Otto Salomon 
till Nääs för att hjälpa till 
med skötseln av gården 
och den stora 
fastigheten. Under den 
här tiden var det populärt 
bland de mest förmögna 
att starta slöjdskolor för 
barn som hade det sämre 
ställt, som var fattiga och 
kanske föräldralösa. 
Genom att erbjuda dem 
kunskaper i praktiskt arbete kunde man hålla barnen borta från tiggeri, och dessutom ge 
dem en möjlighet att försörja sig. År 1872 startade Otto och Abraham en slöjdskola för pojkar 
och senare en för flickor. Nu upptäckte de att det var väldigt svårt att få tag i lärare som 
kunde undervisa i slöjd. Otto var väldigt intresserad av pedagogik och bestämde sig för att, 
istället för att driva slöjdskola för barn, starta en skola där lärare kunde vidareutbilda sig 
inom slöjdens område - ett slöjdlärarseminarium. Kurserna vände sig alltså till redan 
verksamma lärare.  
 
Kurserna på Nääs blev oerhört populära och lockade lärare från hela världen. Under åren 
1875 – 1966 lockades folk från inte mindre än 40 nationer till Nääs. Men de allra flesta kom 
från Sverige. Deltagarna tog med sig kunskaperna och spred dem vidare i alla världsdelar. 
Det var under seminarietiden som alla byggnaderna på västra sidan av Sävelången 
byggdes. I dem inrymdes slöjdsalar, lektionssalar, matsalar, sovsalar och olika rum för social 
samvaro. 
 
Otto läste allt som fanns att läsa om inlärning, och utformade en helt egen pedagogik. Den 
innebar att eleverna fick börja med att slöjda enkla saker och efterhand fick de mer 
komplicerade uppgifter, allt med utgångspunkt från olika mallar. Otto var också mycket 
angelägen om att alla som kom till Nääs skulle känna sig jämbördiga, oavsett kön, hemland 
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och samhällsklass. För att deltagarna skulle lära känna varandra ordnades många olika 
fester och ”kafferep”. Festerna hade olika teman, till exempel landskapsfester, där 
deltagarna uppmanades att visa upp seder och landskapsdräkter, och bjuda på maträtter 
från den egna bygden. Det kallades för ”förbrödring”. Men många av deltagarna var kvinnor. 
En av deltagarna ska ha sagt att “kurserna på Nääs är som en enda lång fest”.  
 
Det slöjdades framför allt i trä, men också i metall och textila material. Det fanns också 
kurser i lek och gymnastik, och senare även kurser i trädgårdsskötsel och hushållskunskap.  
Det var mycket i undervisningen som väckte uppmärksamhet, och kan verka lite ovanligt, än 
idag. Förutom föreläsningar och praktiska övningar så stod gymnastik och lek på schemat 
varje dag. Slöjdarbetet skulle ”bidra till elevens fysiska utveckling”, men eftersom träningen 
inte ansågs komplett så kallades deltagarna ut till pausgymnastik varje förmiddag och 
eftermiddag. 
 
Under 1900-talets mitt började allt fler kritisera den pedagogiska modell som användes på 
Nääs. Både pedagogiken och lokalerna ansågs förlegade, och verksamheten flyttade 1960 
till Linköping. Under en period användes byggnaderna som förråd för militären. På 1990-talet 
började området fyllas med folk igen. Då öppnade byggnadsvårdscentret Byggnadsvård 
Nääs i Källnääs, och på seminariet startade en tvåårig hantverksutbildning.  
 
Idag har Lerums kommun flera olika verksamheter i seminariebyggnaden och Slöjd & 
Byggnadsvård/Västarvet arrangerar ett stort antal helgkurser i lokalerna. Flera av husen 
används till bed and breakfast, och Vänhem hyrs ut till fester.  
  
Hela miljön med bebyggelse och lövskogar på Nääs är riksintressant för sina höga natur- 
och kulturvärden. Den är skyddad på flera sätt, bland annat som naturreservat, 
byggnadsminne och riksintresse för kulturmiljövården.  
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Skåpets innehåll 
 
 
Håv med skaft 
Tråg (vitt) 
Genomskinlig plastburk med lock 
Pincett 
Handskar 
Vikta artbestämningsmattor (vita) för småkryp i sjön och på land 
Första hjälpen-kit 
Sekatör 
Täljknivar 
Plastpåsar för hemforsling av tillsammanskrona 
 
Böcker och skrifter:  
“Liv i löv” 
“Liv i sjö” 
“Vad jag finner i skogen” 
“Däggdjur i Sverige” 
“Känn igen 25 träd och buskar” 
“Nääs kring sekelskiftet 1900” 
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Övningar 

 

1. Krama en ek!  

Övningen går ut på att flera personer ställer sig kring en stor ek, det finns flera uppe vid 
slöjdseminariet. Om flera personer ställer sig runt trädet och omfamnar det med armarna 
utsträckta så att fingertopparna möter fingertopparna på personerna på var sida så får man 
en omkrets. Avståndet mellan dina fingertoppar när du sträcker ut armarna är ungefär den 
samma som din längd. Alla har alltså med sig ett eget individuellt måttband eftersom alla vet 
hur långa de är. Lägg ihop alla famnmått och du får en omkrets på eken. Ekens omkrets i 
meter är grovt räknat lika med ekens ålder i 100 år. Alltså en ek som är sex meter i omkrets 
är cirka 600 år gammal. Den gamla eken har förmodligen blivit planterad av en nötskrika 
som skulle gömma undan ett ekollon som vintermat för 600 år sedan. Ekollonet blev kvar 
och började gro, nötskrikan kanske blev uppäten av en hök. Kan du få syn på en nötskrika 
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idag? Kolla hur den ser ut i fågelboken. Lätet kan du 
hitta i en app till telefonen, kviddevitt är en sådan. 

Nästa del i övningen går ut på att fundera kring vad som 
hände i världen för 600 år sedan. Vad hände eller hur 
såg det ut där eken står nu eller vad hände i Damaskus, 
Jerusalem, Göteborg eller New York? 

Uppskattad tidsåtgång: 15 min 

2. Liv i löv 

Här är en bra plats för att sålla förna, alltså det 
organiska material som löv och lite av den översta lösa 
jorden, och hitta massor av småkryp. I skåpet/väskan 
finns en så kallad artbestämningsduk (en duk för liv på 
land och en för liv i vatten) som ni kan använda för att 
avgöra vad det är för djur ni hittar. Lägg ut den på 
marken och läs frågorna på vänstersidan av duken. Det 

finns två val efter varje fråga. Om allt vill sig väl så kommer du att hitta ”ditt” djur längst till 
höger. För dig som lärare kan det ibland vara bra att snegla på högersidan innan man börjar, 
det gör valen lite lättare. När ni kommit fram till vilken grupp djuret hör till så kan ni läsa mer i 
Liv i löv-foldern. Om du vill fördjupa dig ännu mer finns det bra böcker om ”Vad jag finner i 
sötvatten” eller ”Vad jag finner i skogen om man gör samma övning som denna men på 
landbacken. 

Ni befinner er nu vid en stor bok som planterades här år 1909. Det är förmodligen det enda 
bevarade “landskapsträdet” som planterades här på slänten ner mot sjön för drygt hundra år 
sedan. Som tidigare nämnt ordnade kursdeltagarna vid den här tiden landskapsfester där 
man hyllade mat och seder från det egna landskapet, och kursdeltagarna hade på sig 
dräkter från hembygden. Ett träd planterades för varje landskap, och denna bok - 
Skåneträdet - sägs vara hämtad från Ängelholmstrakten. Alla de andra träden är numera 
borta. De var till exempel björkar, som inte blir så gamla.  

Se er om på platsen kring trädet. Ni kommer att finna en upprest sten - vad står det på den? 
En ledtråd är att den också hänger ihop med intresset för landskap och hembygd, och den 
restes samma år som boken.  

(Svaret är Blekinge)  

Uppskattad tidsåtgång: 20 min 

3. Liv i sjö 

Här är det enkelt att använda håven och några burkar för att se vilka småkryp som finns i 
vattnet, djur som vi annars aldrig får syn på. Är du här på våren kan du säkert hitta grodor 
och kanske till och med höra hanarna spela i sin iver att hitta hona.  
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I skåpet/väskan finns en så kallad artbestämningsduk (en duk för liv på land och en för liv i 
vatten) som ni kan använda för att avgöra vad det är för djur ni hittar. Lägg ut den på marken 
och läs frågorna på vänstersidan av duken. Det finns två val efter varje fråga. Om allt vill sig 
väl så kommer du att hitta ”ditt” djur längst till höger. För dig som lärare kan det ibland vara 
bra att snegla på högersidan innan man börjar, det gör valen lite lättare. När ni kommit fram 
till vilken grupp djuret hör till så kan ni läsa mer i Liv i löv-foldern. 

Uppskattad tidsåtgång: 20 - 40 min.  

4. Trädslag och spår av bäver 

När du går utmed sjön kan du se spår efter bäver - ett djur som ofta är mycket svårt att få 
syn på. De gör däremot väldigt tydliga spår och spårtecken som gör att man mycket lätt kan 
se att det finns bäver i området. Du kan läsa mer om bävern på: 
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/gnagare/baver.273.html 

Längs med den här stigen kan ni också öva på att identifiera trädslag! 

Uppskattad tidsåtgång: 20-30 min.  

Då och nu - fotoövningar med mobilen  

På kartan på sidan 10 har vi markerat platserna A, B, C och D. Dessa platser hänger ihop 
med de svartvita fotografierna A till D som du hittar här nedanför. Fotona är tagna under 
perioden 1890 - 1930. Med hjälp av en kamera, förslagsvis en mobilkamera, får deltagarna i 
uppgift att återskapa den gamla bilden i nuet på precis samma plats, så gott det går. Denna 
uppgift görs i grupp med minst fyra personer i varje grupp, men gärna många fler. Tanken är 
att deltagarna ska ställa upp sig som personerna på den gamla bilden.  
 
Med utgångspunkt från bilden får deltagarna i uppdrag att fundera på: 
 

1. Vilka tankar väcks när du återskapar en gammal bild?  
2. Vad har hänt på platsen sedan fotografiet togs? Iaktta byggnaderna och träden. Är 

det samma träd än idag, hur ser man det?  
3. Hur skiljer sig folks klädsel då och nu?  
4. Vad signalerar klädseln på de olika personerna på bilden? Vad signalerar dina 

kläder?  
 
Hemma på skolan kan bilderna ligga till grund för en fotoutställning och kanske en 
diskussion om vad som förändrats till idag när det gäller kläder, miljöer och föremål eller 
aspekter som till exempel genus eller möjligheter till utbildning.  
 
Uppskattad tidsåtgång (på plats): 10-20 min 
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FOTO A 

 
 
 
FOTO B 

 
 
 
 
  

14 



 

2019-10-09 

FOTO C 
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Förslag på övningar som kan göras var som helst på platsen  

Hitta sju föremål! 

Sju föremål som du hittat i naturen läggs under en duk. Du lyfter på duken under cirka en 
minut och eleverna/deltagarna får memorera vad som ligger där och sedan ge sig iväg och 
leta upp ”samma” saker som de såg. Utifrån föremålen kan man fortsätta diskussionen som 
man behagar. 

Uppskattad tidsåtgång: 20 min 

Samla olika föremål! 

Gör en lista på föremål som alla deltagare sedan får hämta i omgivningarna. Det kan vara 
enkla saker som kan vara utgångspunkt för vidare diskussioner. Till exempel: 

1. En fjäder 
2. Ett frö 
3. Exakt 100 stycken av något 
4. Ett lönnlöv 
5. En tagg 
6. Ett ben 
7. Tre olika frön 
8. Kamouflage 
9. Del av ett äggskal 
10. Något fult 
11. Något vackert 
12. Något spetsigt 
13. Något helt rakt 
14. Tre saker som vi människor tillverkat 
15. Något mjukt 
16. Något brunt, grönt, vitt, rött 
17. Något som låter 

Och massor mer! 

Uppskattad tidsåtgång: 30 min 

Artbestämma träd 

Trädarterna kan man givetvis pricka in på en karta men det går att hitta många olika träd 
utmed slingan utan att gå till en speciell i förväg utvald punkt. Titta i böckerna om träd och se 
vilka ni kan hitta utmed vägen. 
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Landart 

Land Art, jordkonst, handlar om att skapa konst ute i naturen. Konstverken är platsspecifika 
och samverkar till stor del med naturen. Vissa konstverk kan bestå i åratal där väder och 
vind ger nya uttryck till verket, andra former av Land Art varar inte mer än i några dagar. För 
vissa är det förgängliga det önskvärda för konstverket, andra använder fotografi för att 
föreviga det. 

 

Konstformen Land Art handlar om att använda sig av material som går att finna nära platsen 
för konstverket. Se dig om i naturen och hitta inspiration till din jordkonst. Kanske finner du 
en specifik plats som du vill utgå från att utsmycka eller så använder du dig av en avskalad 
plats på marken. 

Att göra Land Art i form av en mandala är ett sätt att 
gå till väga. Ordet Mandala betyder cirkel på 
sanskrit. Mandalas utseende, funktion och mening 
varierar i stort men generellt står det för harmoni och 
människans psykiska välbefinnande. Om du till 
exempel vill ha en cirkulär form som en Mandala, så 
kan du ta hjälp av två pinnar och ett snöre. Knyt fast 
snöret på den ena pinnen, bestäm hur stor cirkel du 
vill ha genom att reglera snörets längd och rista 

sedan med den andra pinnen i marken till en cirkel. Du kan till exempel sortera materialen 
som du hittar efter färg, material och storlek.  

Tänk på att fotografera ditt verk. Varför inte göra en fotoutställning på skolan? 
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Fördjupning och inspiration 

Land Art är en konstform som kom till för att ta ställning mot den kommersiella konsten i 
USA under 60-talet. Konstnärerna hade som önskan att visa upp konst i ett nytt 
sammanhang för betraktaren, utanför de vita väggarna i musei- och gallerivärlden. Land Art 
har inspirerat konstnärer runt om i världen och är idag en konstform som går att finna på ett 
flertal platser. Konstformen skapas från privata utövare till professionella konstnärer. 

För att få inspiration till hur du själv kan utforma din jordkonst, kolla in konstnärerna Andy 
Goldsworthy, Hannah Streefkerk, Leonie Barton och Richard Shilling. Om du slår in 
sökorden Mandala Land Art och Stone Land Art kan du också hitta spännande konstverk. 

Uppskattad tidsåtgång: 10 - 40 min 

Halmslöjd 
 
Halmslöjd är ett av våra äldsta hantverk och har 
bakgrund i det gamla bondesamhället. 
Slöjdformen finns representerad på många 
platser runt om i världen, i många olika former 
såsom bruksföremål och av symbolisk karaktär. 
 
En himmeli är en en form av halmslöjd och är en 
tredimensionell geometrisk figur som hängs upp 
som prydnad under högtider, fest och bröllop. 
Ordet himmeli kommer från Finland och betyder 
takkrona. Med bakgrund som ett traditionellt 
hantverk från Finland så har himmeli idag blivit 
ett modernt konsthantverk. En himmeli kallas för 
oro i Sverige. Är det något du känner dig orolig 
för? Skapa en himmeli mot din oro! 

 
Formen på en himmeli kan variera stort, från enklare konstruktioner med mycket tomhet till 
konstrika och mer komplicerade skapelser. Det traditionella materialet som användes till 
himmeli är halm men du kan tillverka din himmeli av det material som du själv vill, så länge 
materialet har en form likt ett rör. Exempel på material som du kan använda dig av är sugrör, 
vass, plåtrör och pasta.  

Fördjupning och inspiration 
I bondesamhället var halm ett material som var enkelt att få tillgång till eftersom att det 
vanligen odlades på åkrarna. Bruksföremål som tillverkades i halm var exempelvis flätade 
korgar att förvara säd, mjöl och gryn. Större föremål såsom stolar, dörrar, vaggor och till om 
med likkistor var också något som tillverkades. I Sverige användes halmen speciellt i 
samband med juletid. Det fanns en tro på att halm förde med sig lycka. Fram till sekelskiftet 
var det vanligt att ta in halmen och lägga ut på golvet i stugan på julkvällen innan julmaten. 
På så vis skulle nästa års skörd bli bättre. En annan form av halmslöjd var att tillverka 
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julkronor. Dessa hängdes vanligen upp över julbordet där värmen från ljusen på bordet fick 
halmkronan att röra sig av värmen. Julkronan användes även vid jul till att dansa kring innan 
julgranens tid. 
 
För att få inspiration till hur du själv kan utforma din himmeli, kolla 
in konstnären Eija Koski som är den enda himmelisten i världen 
som skapar konstformen himmeli på heltid. Om du slår in 
sökorden himmeli och halmkrona kan du också finna bra 
inspiration. 
 

Tillsammanskrona 
 
Tillverka en takkrona tillsammans och håll oro borta! Alla skapar 
sin girlang som sedan blir en del av den gemensamma takkronan. 

Du behöver  
- färsk gren som är mjuk och formbar eller något annat 

material som kan formas till en ring 
- material format likt ett rör till exempel sugrör, pasta, halm, 

plåtrör eller vass 
- tråd 
- återbruksmaterial, presentpapper, godispapper, tygtrasor, 

yllelappar, ull, vykort, tidningar, aluminiumburkar, 
presentsnören, papperssnören, bär mm. 

- sax 
- nål 

Så här gör du 
Forma ett material till en ring och snurra samman med tråd. 
Knyt trådar tvärs över ringen så att det bildar ett nät. Knyt också i trådar för att kunna hänga 
upp tillsammanskronan i. 
  
Mät upp tråden till en så lång tråd som du önskar att din girlang ska vara. Gör en knut på 
tråden och trä på en nål. Samla material som du vill använda till din girlang. Du kan till 
exempel börja med en tygbit längst ner på girlangen för att få ett ordentligt stopp. Fyll 
därefter på tråden med vad du önskar tills du har omkring 5-10 cm kvar av tråden. 
  
Knyt fast din girlang i ringen eller i 
någon av trådarna som bildar nätet 
inuti ringen. Alla girlanger får olika 
uttryck och olika längd. Alla har 
gjort sin del av konstverket som blir 
till en härlig helhet! 
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Uppskattad tidsåtgång: 1,5 - 2 timmar 
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Himmeli 
 

Till en kub behöver du 
  

- 12 lika långa rörformade material, till exempel sugrör 
- tråd 
- en nål eller en bit ståltråd (böj på mitten och använd som nål) 

 

  

Så här gör du 
Trä upp sugrören på tråden och knyt ihop 
enligt beskrivningen nedan.  
  
Häng upp som den är, gör flera, kanske i 
olika storlekar och bygg spännande 
strukturer. Dekorera med pärlor, 
knappar, papper, garntussar ...  
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