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RUBB o STUBB 

Vad kan en sådan utställningstitel antyda? Att vad som helst kan 

komma med på utställningen? Ja, i alla fall vad gäller material 

och ämnen. Att några bemålade stubbar kommer med kan vi 

med säkerhet utlova.  Men vad rubbet består av får bli en 

överraskning. Förutom vad ni kan läsa ut av bilderna på 

vernissagekort och affisch. 



 

Trä, Trådar och Trash var titeln på vår förra gemensamma 

utställning våren 2017 på Ekebyhovs slottsgalleri. Vår första 

tillsammans, far o döttrar. Och i någon mån håller vi nog alla tre 

på med allt av detta, även om vi var och en gärna intresserar oss 

lite mer för något ämne. Åsa för trådar, Elin för ”trash”, dvs 

Återbrukskonst / Re:Art och Olle för trä, 

Elin och Olle är båda med i Skrotgruppen, en konstnärsgrupp som 

arbetar med återbruk. Åsa och Olle är med i Huddinge 

KonstnärsKlubb, som driver eget galleri i Flygeln och Galleri 

Garaget på Fullersta gård i Huddinge. Alla tre är vi aktiva vid 

Hagalunds Tvätterimuseum i Vårby, Sveriges enda tvätterimuseum. 

Åsa och Elin som tvätterskor och Olle som föreståndare och 

museets grundare. 

Åsa (f.88) har en mångårig textilutbildning vid Sätergläntan, 

Institutet för slöjd och hantverk i Leksand, och vid Handarbetets 

vänner, HV skola, i Stockholm. Nu verksam som slöjdlärare. Elin 

(f.72) är kulturvetare, också med gedigen textil utbildning och 

även hon verksam som slöjdlärare. Olle (f.48) har sedan 1970-talet 

verkat som konstnär, författare och museiföreståndare, om vintern 

gärna i skulpturkamp med snö och is. Har varit svensk mästare i 

snöskulptur och byggt en Art Suite vid Icehotel i Jukkasjärvi. Olle 

och Elin har tillsammans byggt världens största skulptur av frusna 

långkalsonger.  Olle och Åsa har tillsammans byggt snöskulptur i 

Björnparken Orsa Grönklitt. 

Olle har tidigare ställt ut på Kretsen tillsammans med Huddinge 

Konstnärsklubb (1995) och liksom Elin tillsammans med 

Skrotguppen (2014).  I Södertälje Konsthall har Olle deltagit i 

samlingsutställningen Träsmak (2006) och 2014 i 

Rådhuset/Södertälje Konstförening med separatutställningen 

”Kompisar från förr”. I början på 00-talet (2001,2002,2004) deltog 

Olle (tills. med Svenerik Jakobsson alt. Werner Näslund) i Södertäljes 

Isskulpturfestivaler. Olle är också medlem i Skulptörförbundet. 
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