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Låt tusen tyger tala

FÖRENINGEN LAPPHEXORNA bildades 1987 av Åsa Wettre, 
textilkonstnär och författare till flertalet böcker. Namnet 
Lapphexorna är en lek med ord, inspirerat av den sex-
hörniga tyglappen, hexagonen, som ofta används inom 
lappsömnad.
 I dag har föreningen drygt tvåhundra medlemmar 
som träffas ungefär en gång i månaden. I  lokalen vid 
Prästgårdsängen i Göteborg. Där har föreningen stu-
diecirklar för medlemmarna och träffas för att kvilta 
tillsammans. 
 Elisabet Südow Nordlund, Lapphexa sedan elva år, 
vill få fler att kvilta, eftersom det är en sådan varierad 
hobby:
 – Du kan sy allt från nyckelringar till stora dubbel-
sängtäcken med denna teknik. Det är bara fantasin som 
sätter gränser.
 Förutom att vara med i en förening rekommenderar 

hon att kviltare söker sig vidare på nätet:
 – Där finns en fantastisk internationell ”community” 
på nätet, där du kan hitta hur mycket inspiration som 
helst i alla möjliga stilar, från traditionell lapptäckssöm-
nad till mer minimalistiska verk och även mycket art 
quilts, som ibland är så bra att de kan ses som fri textil 
konst.
 Den 22 april var det vernissage för föreningens första 
jubileumsutställning Låt tusen tyger tala i Blå Ställets 
konsthall i Angered. Under utställningsperioden hölls 
workshops med föreningens medlemmar och föreläs-
ningar av textilkonstnärer så som Henriette Ousbeck, 
Anna Nordström och Katriina Flensburg. 
 Fotografierna är från utställningen på Göteborts 
Stadsbibiloteket nu i augusti, och visar exempel på bred-
den, från konstkviltar till mer traditionella lappsömnads-
tekniker.

I år firar kviltföreningen Lapphexorna att de funnits i 30 år, en anmärk-
ningsvärd och härlig ålder. Det har föreningen firat på flertalet sätt, 
bland annat med gratis workshops och fina utställningar, både i april 
och under augusti på Göteborgs Stadsbibliotek.
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Till vänster: Frost av Florence 
Dahlman. Inspirerad av internet, 
sydd i olika gråvita tyger dekore-
rade med pärlor.

Nedan vänster: Lavaspår I - IV, 
av Alou Karlgren. 

Till höger: Färgband av Britt 
Stigebrandt.

Bilden på föregående sida visar 
många små kviltade kvadrater 
från Lapphexornas utmaning 
inför 30-årsjubileet: Min plats i 
staden i formatet 30 x 30 cm. 
1150 av besökarna röstade på 
sin favorit, och Ulrika Bernts-
sons bidrag vann. Hennes kvilt 
fick 320 röster och heter Sys-
ter Estrids gata och syns som 
nummer två i nedre raden från 
vänster. Hon har tagit ett foto på 
sitt höghus från 1950-talet och 
gjort ett utsnitt där hennes eget 
fönster finns med. Det var många 
som uppskattade både bildval 
och teknik.


