
Tretton väldigt fina bidrag fick vi in och det var ingen lätt 
uppgift för vare sig juryn eller de besökande som skulle 
välja publikens val.

Jag, som tog emot bidragen hemma allteftersom, har 
tittat på dem många gånger och funderat på om kvilten 
föreställde en tänkt utsikt helt ur fantasin, eller utsikten 
från fönstret hemma eller i sommarhuset. En utsikt från 
ett gammalt kärt minne eller en önskedröm. Jag kunde i 
alla fall konstatera att ingen hade avbildat en trång stads
gata med grå hus, utan allas tankar har gått till trädgår
den eller naturen. 

Jag passade på att höra mig för hos de tre kviltare som 
vann priserna vad som inspirerat dem.

På spaning mot skogen
Första pris och publikens val tog Gunilla Appelgren hem 
med sin välsydda och detaljrika kvilt. Det är Gunillas 
lilla westie Esther som sitter i fönstret hemma och spa
nar ut mot skogen. Kanske kommer det något spännande 
djur förbi? Kanske någon fågel som bor i en av holkarna? 
Det ser så mysigt ut inomhus med lampan tänd och saint
paulior i fönstret. Gunillas vinnarkvilt ser du också på 
framsidan av tidningen.

Andra pris vanns av Rae Johansson. Hennes otroligt 
vackra kvilt visar skogen vid deras sommarhus i siluett 

mot en brinnande solnedgång. Rae har så skickligt ”må
lat” solnedgången och himlen i en teknik med lager på 
lager av tunna tyger.

Rofylld natur
Ulla Skansén vann tredje pris med sin rofyllda bild av na
turen vid havet på Ingarö där hon bor. Här brukar hon 
ofta vandra, och jag kan riktigt känna lugnet och stillhe
ten när jag tittar på kvilten.

Ta gärna en titt på alla tävlingsbidragen. De finns på 
hemsidan, medlemsavdelningen, fotoalbum.

En utmanande utmaning
TEXT OCH FOTO: KARIN PERSSON

Äntligen! Inte trodde vi väl när vi tidigt på våren 2020 presenterade 
vår utmaning ”Från mitt fönster” att det skulle dröja drygt 1 ½ år 
innan vi kunde visa bidragen och utse vinnarna. Men nu i oktober 
blev det äntligen dags, och det blev en uppskattad utställning i Umeå.

Gunilla Appelgren. Rae Johansson. Ulla Skansén.

De tretton kviltarna var 
en del av den uppskat-
tade utställningen 
vid årsmötet i Umeå. 
Se alla bilderna på 
Riktäckets hemsida!
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