
 
i samarbete med Karl-Everts Busstouring 

 
Resa till Hallands Konstmuseum i Halmstad Torsdag 14 oktober 2021 
 
Avresa kl 08.00 gate 14 Resecentrum i Trollhättan. Vi åker direkt till Skårs gård där vi 

skall dricka kaffe och äta smörgåsbuffé ( lite olika bröd,pålägg och grönsaker). Därefter 

fortsätter vi  till Hallands Konstmuseum i Halmstad, där vi skall titta på 2 utställningar: 

 

Märta Måås-Fjetterström – Vävda gestalter   och  Sven Gillsäter fotoutställning                                                                                                         

    
 

Bildtexter:  

Märta Måås-Fjetterström, Odins jakt (detalj), 1907. Kulturhistoriska föreningen i Lund. 
 

Sven Gillsäter i fågelskådargömslet, utan årtal. Fotograf okänd. © Pia Gillsäter och Björn 

Gillsäter 

 

Märta Måås-Fjetterström – Vävda gestalter (1873-1941) textila gärning 

är exceptionell i svensk formgivnings- och hantverkshistoria. Hon säkrade de 
svenska väverskornas hantverksskicklighet för framtiden och skapade mönster som 
fortfarande är internationellt eftertraktade.Märta Måås-Fjetterström var verksam i en 
tid då det blev möjligt för kvinnor att utbildas och skaffa sig en profession. 
Konsthantverk och slöjd var ett naturligt fält för kvinnor att utforska och nydana, 
speciellt de textila traditionerna. Genom internationella hantverks- och 
industriutställningar kom formgivare och entreprenörer som Annie Frykholm, Elsa 
Gullberg och Märta Måås-Fjetterström att uppmärksammas och utgöra eliten inom 
svensk design under den epok vi kallar Swedish Grace och lång tid därefter. 



Sven Gillsäter (1921-2001) har utifrån sin unika insats som fotograf och folkbildare 

kallats en svensk Attenborough. Hans fotografier, filmer och Tv-program berättar om 

djurens värld och situation från 1960-talet och framåt. Genom barnböcker samt 

föreläsnings- och bildspelsturnéer lärde han flera generationer människor världen 

över att värna om och respektera vår sköra miljö. Gillsäter var 1971 med och 

startade den svenska avdelningen inom WWF och var därefter dess ständige 

ambassadör.    

 Hallands Konstmuseum huserar idag ett större antal fotografier av Sven Gillsäter, 

men även kollegan Lennart Olsons hela fotografiska arkiv. 

2021 skulle Sven Gillsäter fyllt 100 år och den svenska avdelningen inom WWF fyller 

50 år. Hallands Konstmuseum vill genom utställningen om Sven Gillsäter lyfta 

fotografi och miljöfrågor samt WWF:s arbete idag. 

 Efter besöket åker vi till Lizzies cafe för att äta middag. Efter en fin dag så är vi åter 

i Trollhättan ca kl.18.15     

Pris: 810 kronor per person   
 

Ingår: Bussresa, Kaffe och smörgåsbuffé  
 Inträde Hallands konstmuseum och guidad visning  

Middag inkl måltidsdricka, kaffe med tillbehör  
   

Anmälan till: Resekommittén på månadsmötet måndagen 6 september 2021 därefter 
till Karl-Everts Busstouring Tel: 0520-32543 vardagar mellan kl 09.00-17.00.  
Sista anmälningsdag 24 september  
 
Obs! Har ni behov av specialkost p.g.a. allergier ber vi er meddela detta direkt vid bokningen av 
resan. 
 

Betalningen oss tillhanda senast den 1 oktober 2021.  
För inbetalning var vänlig betala via bankgiro 453-6629. Var god ange: Namn, 
adress, resans namn, datum för resan.  
 
Om ni önskar läsa vår GDPR policy så sänder vi den per post till Er. Ni kan även läsa vår GDPR 
policy på vår hemsida:  www.karlevertsbusstouring.se 
 

Hjärtligt välkomna 
 

 

 

 

 Aktiva Seniorer 

gm 
Karl-Everts Busstouring__________________________________________________________________________ 

Postadress  Telefon mail    info@karlevertsbusstouring.se           Bankgiro 
Kardanvägen 9 0520-325 43    453-6629   
461 38 Trollhättan                                     
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