
 
 

Paraplyprojekt under temat 
”Kulturskaperiet  - Innovativa insatser 
inom kultur för utveckling av landsbygd” 
 
Speedprojekt "Att virka en sjö" 

Speedprojektet drivs av Trolska skogen som har beviljats 49 776 kr inom paraplyet 
"Kulturskaperiet" som ligger under Utveckling Hälsingebygdens Insatsområde 6. Kultur & 
Kulturarv. 

Syfte 
Syftet är att skapa ett roligt sammanhang som minskar ensamheten och som gör det möjligt att 
bygga ett nytt kontaktnät med vänner trots isolering i hemmet. Ett nytt forum där intresse för 
hantverk kan växa och kunskaper utbytas utan fysiska möten. Virkning är en enkel hantverksmetod 
som de flesta kan lära sig grunden i kanske skapas början till en ny virkande generation. 

Mål 

Målet är att 200 virkare deltar ifrån minst 7 landskap. Att 20 personer av dem är personer med 
utländsk bakgrund 5 ungdomar under 30 år 

Nya samarbeten knyts under projektet med garnleverantör och föredragshållare. Vi ser den virkande 
gruppen som ett nytt kultursamarbete och -evenemang över gränserna. 

Ett nyskapande kulturellt arrangemang äger rum genom projektets genomförande. 

För att se på det färdiga konstverket tas inte betalt. Konstverket kommer vara placerat i Trolska 
Skogen som mellan vissa tider tar betalt av besökare för att gå teatersagan. När sagan inte spelas kan 
besökare besöka konstverket utan biljett. Vi tror dock att konstverket kommer ha en positiv effekt på 
antalet besökare till sagan eftersom konstverket under sin tillblivelse gjort fler personer uppmärksam 
på Trolska Skogen som plats.  

Kanske kan också den virkade sjön ses som en del kommersialiserande kulturarvet genom att den 
drar fler besökare till platsen. Kan andra utveckla vår idé och skapa nya typer av besöksmål på andra 
plaster som behöver fler antal gäster? 

Kakorna som skickas med i virkningspaketen är lokalt bakade av det närliggande bageriet och flera år 
i rad utsedda till Sveriges godaste. Kan bageriet öka sin försäljning genom virkkakor, eller inbakade 



 
 
traditionella virkmönster från orten i så kallade lyckokakor?  Kan det kallas att kommersialisera 
kulturarv? 

Genom de olika föredragen och mellan gruppmedlemmarna sker ett överförande av kunskap och 
kompetens inom traditionellt lokalt hantverk. 

Aktiviteter 

1, Inbjudan i socialamedier som bjuder in alla intresserade att delta i projektet. Inbjudan går ut på 
flera språk i sociala medier. De som vill vara med skickar sin postadress till vår mail.  

2, Virkpaket med instruktioner på olika språk, garn, virknål, kakor och adresserad postpåse skickas till 
alla som vill vara med. 

3, Kommunikation med virkarna sker via nätet eller per post för de som inte har tillgång till internet.  

Virtuella virkgrupper där man möts via skärm sätts upp och genomförs. Deltagarna får en inbjudan till 
en viss dag och tid och loggar själv in om de vill delta. Uppmuntran att träffas i mindre grupper via 
skärm skapas där deltagarna bestämmer egna tider. 

Vi bjuder in föreläsare till det virituella virkkafeet, någon som visar en viss virk-teknik, berättar om 
virkandets historia och en föredragshållare som berättar om folktro i Hälsingland. Här finns utrymme 
för deltagarna att själva hålla föredrag för varandra eller önska teman på föredrag. Hur virkar man i 
Afghanistan eller bjuds in. Här finns oändliga möjligheter och alla deltagare får komma med förslag. 

4, Virkarna skickar tillbaka sina plättar till skogen. 

5, Vi virkar ihop dem alla och sätter upp den virkade sjön på platsen. 

6, Processen visas med bilder i soc. media. Och i de virituella virkgrupperna eller via post om man 
inte har tillgång till internet. 

7, Trolska Skogen bjuder in alla deltagare  via post och e-post när pandemin är över. Mat, musik och 
umgås att vid konstverket firar att pandemin är över och det vackra folkkonstverk vi alla gjort 
tillsammans. 

Kontaktperson 
Helena Brusell, projektledare för Speedprojektet 
info@trolskaskogen.se 
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