Borås 2012-03-19
PRESSINFORMATION

I Skålaknallens spår

- snibbaskålar, dryckesbollar och svarväsker
Borås Museum 1 april – 18 november
Söndag 1 april öppnas Borås Museums sommarutställning som i år kretsar kring Sjuhäradsbygdens ”skålaknallar”. Vi följer knallen från tillverkningen vid svarven hemma på gården,
genom den farofyllda resan ut i landet och in i de stugor där han sålde sina varor. Utställningen bygger på boken ”Vackert svarvat – skönt målat” av Svening Svenningson och visar en
mängd vackra föremål ur skålaknallens fässing.
Skålaknallar kallas de gårdfarihandlare som tillverkade och sålde svarvade träprodukter. I några
områden i Sjuhäradsbygden har svarvningen varit särskilt framträdande. Genom bygdens unika
handelsprivilegier kunde skålaknallarna resa land och rike runt och sälja sina varor, vilket idag syns i
museernas gömmor runtom i hela Sverige.
Föremålen i utställningen visar den stora variation produkter skålaknallarna tillverkade – trätallrikar,
olika former av askar och dryckeskärl, skålar, tunntappar, ljusstakar, spinnrock m.m. Föremålen berättar
om människors liv och seder, hur man åt och drack, om folktro och magiska symboler. De flesta
föremål kommer från Borås Museums samlingar, kompletterat med inlån från andra museer och
privatsamlare.
Utställningen bygger på Svening Svenningsons bok ”Vackert svarvat – skönt målat – folkkonst ur
skålaknallens fässing under tre sekler”. I början av 2000-talet inventerade han svarvade föremål i
Sverige och Norge. Genom att studera former, mönster och material, framkom nya kunskaper som
kastar ett nytt ljus över skålaknallarnas stora produktion och långväga handelsresor. Många föremål som
man tidigare ansett vara lokalt tillverkade visade sig ha sitt ursprung i Sjuhärad.
I museets entré ställer nutida hantverkare ut svarvade produkter till försäljning. Under utställningsperioden arrangeras bl.a. ett föredrag med Bengt af Klintberg och ett seminarium om svarvning.
Hanterkspedagog Peter Kondrén kommer också demonstrera svegsvarvning i utställningen vid flera
tillfällen.

Pressvisning fredag 30 mars kl 10.00 på Borås Museum.

Vid pressvisningen medverkar författare Svening Svenningson
Pressbilder finns att ladda ned på Borås Museums hemsida: www.boras.se/borasmuseum, klicka på
presslänken eller via utställningssidan.
För mer information, kontakta intendent Eva Blomqvist, tel. 033-35 89 56, 0768-88 89 56,
eva.blomqvist@boras.se

