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Satsar på bodar på Nääs 
2010-05-27 KULTURONOJE  
Kan man tova en friggebod eller bygga en i halm och 
lera? Och vad ryms egentligen på femton kvadrat?  
Svaret på de här frågorna och många fler, ges på 
utställningen Bod 2010 som öppnar på Nääs nu på 
lördag den 29 maj.  
 
Utställningen manifesterar fusionen mellan byggnadsvård 
och hemslöjd i Västra Götaland, samtidigt som den vill 
inspirera till att bygga nytt med traditionella material och 
metoder. 
 
Friggeboden trettioårsjubilerar och Byggnadsvård Nääs och 
hemslöjden i Västra Götaland hittar nya samarbetsformer. 
Detta firas med en utställning om och med femton kvad-
ratmeter stora hus, byggda i traditionella, 
lokalproducerade material och med gamla tekniker.  
Så kan utgångsläget för utställningen Bod2010 
sammanfattas.  
 
Men Sveriges första bod-utställning rymmer mycket mer 
än så. 
– Det blir ett eldorado för alla som är det minsta 
intresserade av slöjd, byggande och hållbara material och 
metoder, säger Björn Ohlén som är projektledare för 
Bod2010. 
 
Byggnadsvård Nääs är sedan länge en institution när det 
gäller gamla hus. Till högkvarteret Källnäs, som ingick i det 
forna Slöjdlärarsemineriet vid Nääs, har ägare av gamla 
hus och andra intresserade vänt sig sedan starten för 
drygt tjugo år sedan, för att ställa frågor och ta del av 
personalens gedigna kunnande inom området.  
 
Granne med Byggnadsvård Nääs har 
hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland sitt kontor. De 
har som uppgift att stimulera intresset för slöjd och 
konsthantverk, vilket sker bland annat med hjälp av 
utställningar på museerna och andra aktiviteter runt om i 
länet.  
 
Det gemensamma projektet Bod2010 är avstampet för ett 
efterlängtat samarbete mellan de båda närbesläktade 
verksamheterna. 
 
Allt som allt ingår ett fyrtiotal bodar i utställningen, där 
såväl arkitekter, konsthantverkare, lokala 
materialproducenter, snickare och studenter vid HDK, som 
tänkta användare visar upp sina idéer. Några bodar 
kommer att byggas under utställningens gång för att visa 
på tekniker som att bygga i halm och lera. 
 
– Bod2010 är både en katalysator för samarbetet mellan 
slöjd och byggnadsvård och ett tillfälle för lokala 
producenter att visa upp sig, menar Björn Ohlén.  
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