
 

Varma sommarhälsningar från Mabbas! 
Den vackra och somriga bilden överst i denna hälsning kommer från föreningen 
Täcklebo Broderiakademi som grundades av konstnären Elsa Agélii 1993. Föreningen 
instiftade 2011 Världsbroderidagen som infaller den 30 juli varje år. En dag då män 
och kvinnor i olika åldrar samlas runt om i Sverige och i världen för att brodera, 
ofta kring ett tema. Frölunda kulturhus visade under den gångna våren broderier 
skapade av gruppen Textila äventyr, en lokalgrupp inom Broderiakademin. Temat var 
Mitt Göteborg. Se ett broderi från utställningen längst ned. 

Förra året samarbetade Täcklebo Broderiakademi med Livrustkammaren om en 
broderitolkningsutmaning baserad på museets samlingar. Resultatet av det projektet 
visas nu i sommar i utställningen Broderier tolkar kungliga dräkter, t.o.m. 14 augusti. Se 
ett broderi från utställningen längst ned.  



 

Inför årets Världsbroderidag lördagen den 30 juli har Hemslöjden bjudit in oss alla 
att göra egna tolkningar av föremål som finns i deras bildsamlingar i Digitalt 
museum. Hemslöjdens samlingar i Digitalt museum är ett samarbete mellan 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och Nämnden för hemslöjdsfrågor. 
Bilderna kommer att samlas i ett digitalt bildspel. Se mer under Länkar. 

När det gäller hösten förbeder styrelsen dels ett fysiskt studiebesök till Hallwylska 
museet och dels två föreläsningar som kommer att genomföras digitalt. Den ena 
föreläsningen sker i samarbete med Riksantikvarieämbetet och handlar om  
katastrofförberedelser i arkiv och bibliotek. Den andra handlar om projektet Stadens 
ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930. Projektet har beviljats 
ett stort bidrag av Vetenskapsrådet för digitalisering och tillgängliggörande av 
kulturarvssamlingar. Se mer under Länkar. Håll utkik efter mer information om 
programmen, datum och klockslag i e-posten och på hemsidan. 

Vi önskar alla våra medlemmar en fortsatt skön sommar! 

Styrelsen i Mabbas 

 

 
 
BILDKÄLLOR 

Bilden överst från Täcklebo Broderiakademis medlemssida. Foto: Täcklebo Broderiakademi.  
I collaget ovan till vänster ett broderi utfört av Barbro Lindgren som visas i Livrustkammarens 
broderiutställning 19 juni – 14 augusti 2022. Foto: Livrustkammaren, Helena Bonnevier/SHM.  
Till höger i collaget ett broderi som visades i utställningen Mitt Göteborg på Frölunda kulturhus 2 
april – 8 maj 2022. Foto: Textila Äventyr/Frölunda kulturhus.  
 

LÄNKAR 

Broderier tolkar kungliga dräkter i Livrustkammaren: 
https://livrustkammaren.se/start/utstallningar/broderiutstallning-2022/ 

Täcklebo Broderiakademi: https://tacklebony.wordpress.com/ 

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund: https://hemslojden.org/ 

Hemslöjdens samlingar i Digitalt museum: digitaltmuseum.se/owners/S-HS 
Lägg upp ditt broderi på sociala medier med taggarna @hemslöjden och #världsbroderidagen2022. 

Stadens ansikten: https://stadsmuseet.stockholm.se/utforska/stadsmuseet-forskar/stadens-
ansikten/ 

 


