
2022 är tredje året som jag är internationell representant 
i EQA (European Quilt Assocation). EQA är en förening 
där 19 europeiska länders kviltföreningar ingår, 
och varje år medverkar vi med en utställ-
ning på Festival of Quilts. Arbetet består 
av att vara med och hänga vår utställ-
ning, bemanna vår monter och sedan 
se till att allt plockas ned. 

I år var temat för utställningen 
Diversity, vilket betydde att varje land 
bidrog med en kvilt som skulle spegla 
landet samt vara bland det bästa vi har. 
Sverige hade med en gul och blå kvilt sydd 
av Simone Steuxner kallad  Golden Hour, som 
du kan se på framsidan av den här tidnigen, och också en 
detalj av här ovan. Simone själv beskriver sin kvilt så här: 
”Min originaldesign. Jag har alltid velat göra ett täcke i 

gult och blått och den här designen verkade perfekt för 
det. Inspirationen kom från de vardagliga händelserna i 

livet. Det är ett helt tygtäcke, med maskin- och 
handapplicerade delar. Svarowski-kristaller 

och kanter förstärker täcket. När det var 
över hade kriget i Ukraina precis börjat. 
Må detta täcke representera den gyl-
lene timmen av frihet och fred, min 
önskan för världen!”

Varja år i augusti
Själva eventet Festival of Quilts hålls 

 varje år i augusti i Birmingham, England 
och pågår i fyra dagar. I år höll man till i fyra 

hallar, hall 6–9. Själva mässområdet är otroligt stort men 
det ligger vägg i vägg med både flygplatsen och tågstatio-
nen så det är inga svårigheter att ta sig dit. Själv så flög 
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Kviltfest med mångfald
TEXT OCH FOTO: ANITA FINELL

Efter pandemiåren var det äntligen dags för ett 
besök på Festival of Quilts i Birmingham.
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Simone Steuxners kvilt  Golden Hour (detalj) representerade Sverige i EQA-utställningen. Du ser hela kvilten på tidningens framsida.
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Hatched, Simone Steuxners tävlingsbidrag i kategorin ”Traditional”. Även grupper kan tävla, här Gustav Klimts Tree of life av Wrekim 
Creation Textile group, som består av 28 medlemmar.

Life’s a beach av Cabin Creew, en grupp på åtta personer. Birgitta Jandenfeldt tävlade i kategorin ”Mo-
dern” med Campanula rotundifolia (detalj).

Danny Amazonas 
ställde ut sina 
färgsprakande 
kollagekviltar i 
montern bredvid 
EQA.
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jag till London för att sedan ta snabbtåget, som tog dryga 
timmen, till Birmingham. Hem flög jag via Amsterdam.

Breda gångar och luftiga hallar
På grund av Covid var det breda gångar och väldigt luftigt 
i mässhallarna. Så det var lätt att både se och foto grafera 
kviltar utan att behöva trängas. Även runt butikerna var 
det gott om utrymme. Det var märkbart att både  Covid 
och Brexit har satt sina spår. Det var färre utländska 
kviltar som bidrog i tävlingarna. Sverige representera
des av bara två stycken, Birgitta Jadenfeldt i kategorin 
”Modern” med kvilten Campanula  rotundifolia (eller 
Blåklockor, som du kan se och läsa mer om på föregående 
uppslag), och Simone Steuxner i kategorin ”Traditional” 
med kvilten Hatched.

Kviltarna som deltog i de respektive tävlingarna var 
av skiftande kvalitet – allt från nybörjare till expert – så 
man ska inte vara rädd för att skicka in ett bidrag. Det 
finns även en kategori för grupper, så varför inte sy något 
tillsammans med er lokalgrupp och skicka in, vore inte 
det kul? Det finns även en kategori för sy två personer 
tillsammans.

Även butikerna var märkbart färre än normalt. Kan
ske har Brexit satt sina spår även här, det saknades bland 

annat butiker från Holland och Frankrike. Men det var 
trots detta ingen brist på butiker och varor, jag räknade 
till ca 200 utställare.

Unika kollagekviltar
Förutom alla tävlingskviltar så var det utställning av 
grupper och enskilda kviltare. I montern bredvid vår 
hade Danny Amazonas utställning, det var otroliga färg
sprakande kviltar. Danny gör unika kollage kviltar ge
nom att hitta rätt tygbit och placera den på rätt ställe, 
precis som att lägga ett pussel. 

Ni ser några av vinnarkviltarna här ovan, resten pre
senteras på vår hemsida.

Förutom alla utställningar, tävlingar och butiker 
finns det gott om  kurser samt mindre workshops på runt 
en timme för den som besöker Festival of Quilts. Nästa år 
går eventet av stapeln 3–6 augusti och jag hoppas att jag 
får träffa några av er där!

Är du intresserad av tävla? Gå in på Festival of 
Quilts hemsida: www.thefestivalofquilts.co.uk

In the midnight garden,  
Caroline Nixon. Pris för ”Over-
lay Thread Mastery”.

Spirit of Adventure, Paula Steel. 
Vinnare, ”Modern Quilts”.

Typhoon , Janneke de Vries-Bodzinga. Pris för ”Excel-
lence in Machine Quilting”.

Golden Days, Mandy Johnson och Sandy 
Chandler. Vinnare, ”Two Person Quilts”. 

Fractured Light (detalj), Lynda Jackson. Pris för ”Excellence in Long-
arm Quilting”. 

12 RIKSTÄCKET NR 136 · VINTERN 2022


