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Slöjdaren ges ut av Norrbottens läns hemslöjds
förening och utkommer med fyra nummer per år. 
Välkommen att kontakta redaktören om du vill annon
sera eller medverka. Författare ansvarar själva för 
innehållet, men vi förbehåller oss rätten att redigera 
artiklar och inlägg.
Vi är medlem i Hemslöjden (Svenska Hemslöjds-
föreningarnas Riksförbund)
Utgivning 2021 (manusstopp) 
Nr 1. 5 feb (22 jan) 
Nr 2. 7 maj (23 april) 
Nr 3. 27 aug (13 aug) 
Nr 4. 19 nov (5 nov)
Redaktör 
Jeanette Bergman Weihed 
070372 48 28, jeanette@weihed.se
Omslagsbild  
Virkade mormorsrutor som väntar på att sättas ihop till 
en filt. Läs mer på sidan 5. Foto: Christina B Engman.

Adress 
Norrbottens läns hemslöjdsförening  
Box 261 
971 08 Luleå 
Bankgiro: 5864-1887
Kontakt 
Ordförande Elise Tullnär Nilsson, 073-047 11 25, 
ordforande@norrbottenshemslojd.se 
Sekreterare Cecilia Falk, tel. 073-041 29 19 
sekreterare@norrbottenshemslojd.se 
Kassör Jan Bos, 070346 54 27 
janb8252@gmail.com
För adressändringar kontakta  
medlemsregistret@hemslojden.org
Sociala medier 
Instagram: norrbottenslanshemslojd 
Facebook: facebook.com/norrbottenshemslojd 
Webbsida: norrbottenshemslojd.se

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Våren är på gång, trots att jag vaknade idag 
den 22 april med flera centimeter nysnö och 
minusgrader. Ett litet bakslag efter att ha kunnat 
njuta av solen i flera dagar. Visst har vi ännu 
nästan 40 cm snö och isen ligger halvmetertjock 
och det råder fullt skoterföre. Inga vårblommor 
här ännu, men de kommer!

Första sprutan har jag fått, och innan vi 
öppnar i Kulturhuset Gamla Apoteket inför 
sommaren, har jag också fått den andra sprutan. 
Livet går vidare.

Hemslöjdens dag infaller i år lördag den 4 september. 
Planeringen har börjat och som ni säkert vet är årets tema ull. Men 
eftersom linodlingsprojektet 1 kvm lin har blivit så populärt har temat utökats till att 
omfatta både ull och lin. Det är därför dags att börja planera för slöjdaktiviteter med 
båda dessa fantastiska textilfibrer. Hemslöjdens dag går ju väldigt bra att fira utomhus 
med gott om plats.

Jag önskar er alla en kreativ slöjdsommar! Håll ut!
Elise 

Ordförande
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AKTIVITETER I LÄNET
På grund av de restriktioner som fortfarande råder så finns det väldigt få aktiviteter 
planerade. Därför finns inte heller något kalendarium i detta nummer utan endast en 
sammanfattning av de aktiviteter som finns. Till kurserna krävs anmälan och dessa är 
också mer utförligt beskrivna på s. 6 och framåt. Till slöjdträffarna krävs ingen anmälan.

Håll kontakt med de som är kontaktpersoner på din ort. En lista på dessa finns på 
sista sidan. Och gå med i de lokala mailgrupperna där de finns.

22 maj. Kurs: Korgflätning med Marie 
Karlsson – fläta din egen korg av sälg och 
vide. Gültzauudden, Luleå kl. 9.00–16.00.
29–30 maj. Kurs: Gran- och tallrots-
korgar. Mjedsjön, Boden kl. 10–17.
12 juni. Världsstickningsdagen i Piteå. 
Ta med ditt handarbete, ev. picknick, så 
gör vi det tillsammans. Vi ses utanför 
Kaleido kl. 11–13. Inställt vid dåligt 
väder.
12–13 juni. Kurs: Växtfärgning av 
ullgarn. Trångfors, Boden kl. 10–17.
19 juni. Kurs: Trädgårdsslöjd – roliga 
saker till kruka och rabatt. Mjedsjön, 
Boden kl. 10–17.

24 juni. Slöjdträff i Piteå på Pensionatet, 
Malmgatan kl. 13–15. Inställt vid dåligt 
väder.
8 juli. Slöjdträff i Piteå på Pensionatet, 
Malmgatan kl. 13–15. Inställt vid dåligt 
väder.
5 augusti. Slöjdträff i Piteå på Pensio-
natet, Malmgatan kl. 13–15. Inställt vid 
dåligt väder.
19 augusti. Slöjdträff i Piteå på Pensio-
natet, Malmgatan kl. 13–15. Inställt vid 
dåligt väder.
21–22 augusti. Kurs: Färga ullgarn 
med svamp. Trångfors, Boden kl. 10–17.

SLÖJDAREN I FÄRG
På föreningens webbplatsen norrbottenshemslojd.se ligger de senaste numren av 
Slöjdaren. Därifrån kan du ladda ner tidningen och se bilderna i färg.

LULEÅ KNITTERS
Träffas fortsatt digitalt varje måndag från kl. 
17 och så länge ni vill. 
Bli medlem i Facebook gruppen för mer 
information och för att få länken till de 
digitala mötena: www.facebook.com/groups/
luleaknitters
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1 KVM LIN – FRÅN FRÖ TILL FIBER
Projektet 1 kvm lin syftar till att få fler att 
upptäcka glädjen i slöjden och görandet, 
samt att öka medvetenheten kring dagens 
textila produktion och konsumtion.

Projektet startade i Västra Götaland 
våren 2020, vilket resulterade i att drygt 
700 personer var med och odlade lin. I år är 
projektet nationellt och alla hemslöjds-
föreningar och regionala hemslöjdskonsu-
lenter bjuder in till att odla – från norr till 
söder, från frö till fiber. 

I Norrbotten har fler än 80 personer 
anmält sig till projektet som nu är full-
tecknat. Varje deltagare får en liten fröpåse 
och odlingsinstruktioner. Vi kommer 
att rapportera här i Slöjdaren från olika 
lin odlingar i länet och de olika momenten 
i projektet.

Med projektet vill vi väcka intresse för 
linet. När man får insikt i vad textil är, som 
i detta fall en liten påse med frö som växer 
och blir en urstark fiber, så kommer man 
att uppskatta textil mer, se på handdukarna 

på loppmarknaden på ett annat sätt och 
sätta textil i ett större sammanhang. Vi 
ville också få fler att upptäcka glädjen och 
nyttan i slöjden, glädjen av att göra tillsam-
mans och att göra själv.

För att så och skörda följer vi samma 
tider som för spannmål, så i maj–juni och 
skörda cirka tre månader senare. De långa 
ljusa nätterna gör att linet växer till sig fint. 

I projektet kommer vi att prova på 
alla moment från sådd till tråd. Linet ska 
hinna växa, det ska ryckas, torka, frörepas, 
rötas och torka igen innan det är dags för 
beredning. 

Målet för en del är att binda en vacker 
linkrans och för andra att genomföra alla 
moment i linberedningen för att slutligen 
spinna garn som kan bli inslag i en väv.

Projektet i Norrbotten är ett sam-
arrange mang mellan Norrbottens läns 
Hemslöjdsförening och Länshemslöjds-
konsulenterna i Region Norrbotten.

Ulrika Bos Kerttu
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FILTAR AV VIRKADE MORMORSRUTOR
Kommer ni ihåg de här filtarna? Min äldsta 
moster, Iris, måste ha inspirerat mig och 
definitivt lärt mig hur man virkar dessa 
rutor, som sedan sätts samman till en filt. 

Ett av mina tydliga barndomsminnen 
är hur jag får hjälpa henne att kombinera 
ihop de många färglada rutorna till en 
filt som hon sedan gav till något av sina 
syskonbarn. Sedermera fick även nästa 
generations barn en egen filt. Hon virkade 
av restgarner. Ja, någon gång måste hon ha 
köpt garn förstås, men ingen garnstump 
fick förfaras! 

Först tror jag att hennes syskon fick 
filtar. Jag vet att mamma fick virkade filtar 
att ha i bilen, som överdrag. Små barn fick 
lite mindre filtar. Vuxna och tonåringar 
lite större. Filtarna överlevde det mesta. Jag 
tror att de äldsta som finns kvar, och an-

vänds, måste vara minst 90 år. Min moster 
var född 1894 och jag är född 1945.

Det är ett mycket meditativt hantverk, 
som kan göras framför TV:n och man tager 
vad man haver och kombinerar ihop de fär-
ger som man tycker passar. Hittills har jag 
lyckats knåpa ihop två filtar i babystorlek, 
till mina vänners barn och barnbarn, men 
jag kommer nog att fortsätta virka ett tag 
till. Kanske får mina egna barnbarn en filt 
någon dag – om jag är uthållig. Tillräckligt 
med ullgarn har jag nog. Man behöver 
alltid en extra filt över eller under sig. 

Och så blir jag glad när jag virkar. 
Konceptet är enkelt och arbetet är lätt att 
ta med sig. Det ger en viss tillfredsställelse 
att kunna skapa något som kan användas i 
vardagen!

Christina B Engman, Piteå
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Trädgårdsslöjd – roliga saker till kruka och rabatt
Du får lära dig att tillverka dekorationer av mossa, pinnar och kottar från naturen och 
ståltråd att binda med. Monica har förberett allt material som finns på plats. Vi slöjdar 
utomhus.

Plats: Mjedsjön, Boden.
Tid: Lördag 19 juni kl. 10–17.
Kursledare: Monica Virding, Mjedsjön.
Kostnad:  550 kr för medlem i Norr-

bottens läns Hemslöjds-
förening, 650 kr för övriga. 
Max 7 deltagare.

Material: Kostnaden är 200 kr, betalas 
på plats.

Ta med: Bra morakniv eller slöjd-
kniv. Sekatörer och andra 
verktygen finns att låna. Ta 
med lunchlåda, mikro finns.

Anmälan: Senast 4 juni till  
ulrika.bos.k@gmail.com 

Arrangör: Norrbottens läns Hem-
slöjdsförening.

KURSER
Trots pandemin planeras det för några 
spännande kurser under sommaren. De 
flesta utomhus. Läs om kurserna här och 
skynda att anmäla dig!

Covid-19. Vi följer utvecklingen och 
spridningen av covid-19 i samhället 

och utgår från rekommendationer 
från Folhälsomyndigheten. Alla 
arrangemang anpassas till rådande läge 
och rekommendationer. Detta kan komma 
att påverka starten, eller formen, för 
arrangemangen.
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Korgflätning med Marie Karlsson 
– fläta din egen korg av sälg 
och vide

Vi lär oss om materialet norrbottnisk sälg 
och vide. När är det bäst att ta och vilka 
grenar passar bäst att fläta med. Vi flätar 
varsin revbenskorg och testar även att göra 
lite prydnader som hjärtan eller växtstöd 
om vi får tid. Inga förkunskaper krävs.

Plats:  Gültzauudden, Luleå. Vi 
träffas vid entrén mitt uppe 
på udden.

Tid:  Lördag 22 maj kl. 9.00–
16.00. Startdatum för kursen 
är preliminärt och kan 
komma att ändras beroende 
på antalet anmälda.

Kursledare: Marie Karlsson är slöjdare, 
konstnär och kursledare och 
bor i Kalix.

Kostnad: 1 000 kr.
Ta med:  Sekatör eller vass kniv om 

du har och stora påskläm-

mor av plast eller metall-
klämmor. Annars finns det 
några på plats att låna. Egen 
lunch och fika.

Anmälan: Anmälan till Studieför-
bundet Vuxenskolan, 
arr nr 71580.

Arrangör: Studieförbundet Vuxensko-
lan, Luleå, Norrbottens läns 
Hemslöjdsförening.

Gran- och tallrotskorgar
Du får lära dig att tillverka rotkorgar. 
Monica har rensat och blötlagt rötter och 
plockat grankvistar till stomme så att 
kursdeltagarna snabbt kommer igång med 
korgarbetet. Vi slöjdar utomhus.

Plats:  Mjedsjön, Boden.
Tid:  Lördag 29 maj och söndag 

30 maj, kl. 10–17.
Kursledare: Monica Virding, Mjedsjön.
Kostnad:  700 kr för medlem i Norr-

bottens läns Hemslöjdsför-
ening, 800 kr för övriga. 
Max 7 deltagare.

Material: Kostnaden för material är 
200 kr, betalas på plats.

Ta med: Bra morakniv eller slöjd-
kniv. Övriga verktyg finns 

att låna. Björk- och tallrötter 
finns. Ta med lunchlåda, 
mikro finns.

Anmälan: Senast 14 maj till  
ulrika.bos.k@gmail.com

Arrangör: Norrbottens läns Hem-
slöjdsförening.
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Färga ullgarn med svamp
Du får lära dig beta garnet med alun, och 
att samla svamp som kan användas till 
färgning. Det finns också torkad svamp 
som vi kan använda. Garnet är ett tvåtrå-
digt ullgarn och du får med dig omkring 
två hekto garn hem. Vi är mestadels 
utomhus.

Plats:  Trångfors, Boden.
Tid:  Lördag 21 augusti och 

söndag 22 augusti kl. 10–17.
Kursledare: Siv Johansson, Boden.
Kostnad:  1 050 kr för medlem i Norr-

bottens läns Hemslöjdsför-
ening, 1 200 kr för övriga. 
Max 7 deltagare.

Material: Kostnad, inklusive ullgarn 
är 250 kr, betalas på plats.

Ta med: Oömma kläder, tvåtrådigt 
ullgarn om du har, lunch-

låda (mikro finns).
Anmälan:  Senast 30 juli till  

www.sv.se/norrbotten 
sök på Färga ullgarn och 
skriv i meddelandefältet om 
du är medlem i Norrbottens 
Läns Hemslöjdsförening.

Arrangör:  SV, Boden i samarbete med 
Norrbottens läns Hem-
slöjdsförening.

Växtfärgning av ullgarn

Du får lära dig att beta garnet i alun, att 
samla och koka ur växter för att få fram 
färgbad. Vi använder växter som finns i 
omgivningen samt en del torkade färg-
växter. Inga kemikalier kommer att använ-
das. Garnet är ett tvåtrådigt ullgarn. Du får 
med dig omkring två hekto garn hem. Vi 
är mestadels utomhus.

Plats:  Trångfors, Boden.
Tid:  Lördag 12 juni och söndag 

13 juni kl. 10–17.
Kursledare: Siv Johansson, Boden.
Kostnad:  1 050 kr för medlem i Norr-

bottens läns Hemslöjdsför-
ening, 1 200 kr för övriga. 
Max 7 deltagare.

Material: Kostnad, inklusive ullgarn, 
är 300 kr, betalas på plats.

Ta med: Oömma kläder, tvåtrådigt 

ullgarn om du har, lunch-
låda (mikro finns).

Anmälan: Senast 28 maj på www.sv.se/
norrbotten 
Sök på växtfärgning. Skriv i 
meddelandefältet om du är 
medlem i Norrbottens läns 
Hemslöjdsförening.

Arrangör: SV, Boden i samarbete med 
Norrbottens läns Hem-
slöjdsförening.

F
O

T
O

: 
S

IV
 J

O
H

A
N

S
S

O
N

F
O

T
O

: 
S

IV
 J

O
H

A
N

S
S

O
N



9

F
O

T
O

: 
E

V
A

 Ö
H

R
L

IN
G

ALLA BLIR SÅ HIMLA GLADA NÄR DE FÅR SLÖJDA!
Under vintern har ett arbete pågått med att 
kartlägga den verksamhet som alla med-
lemsföreningar erbjuder barn och unga. 
Kartläggningen genomfördes av Anny 
Liivamäe som också skrivit rapporten.

Fler än femtio föreningar har intervjuats  
och rapporten sammanfattar en mängd oli-
ka aktiviteter som arrangeras. Omkring två 
tredjedelar av de deltagande föreningarna 
erbjuder verksamhet för barn och unga. 
Det vanligaste är aktiviteter på barnens fri-
tid, och då ofta på loven, och fokus verkar 
framför allt vara på barn i åldern 7–14 år.

Undersökningen visar också att i stort 
sett ingen förening kräver medlemskap för 
barn och unga för att de ska kunna delta i 
verksamheten, och kostnaden för aktivi-
teterna är generellt väldigt låga. Prova-på 
och drop-in i samarbete med andra, samt 
mycket av lovverksamheten, är ofta gratis.

I rapporten finns också ett antal förslag 
och rekommendationer till vidare arbete 
som riksförbundets styrelse och förbunds-
stämman nu ska ta ställning till.

Om du är intresserad av att läsa hela 
rapporten finns den att ladda ner på 
hemslojden.org/2021/04/alla-blir-sa-
himla-glada-av-att-slojda/

Elise Tullnär Nilsson

MAILGRUPP I PITEÅ
För att bättre nå ut med information mellan numren av Slöjdaren finns i Piteå en 
mailgrupp. Du som är medlem bör finnas med här så att du får information löpande. 
Om du har ändrat mailadress eller inte har anmält dig, hör av dig och meddela aktuell 
adress till christina.kolmert@gmail.com

MAILGRUPP I BODEN
Vi ska försöka starta en mailgrupp för att nå ut med information mellan numren av 
Slöjdaren. Om du vill vara med så skicka ett mail till monicavirding@hotmail.com 
eller sivbjohansson31@gmail.com

MAILGRUPP I LULEÅ
Vill du mellan numren av Slöjdaren ha extra information om slöjdhändelser i din 
närhet, kan du anmäla din e-postadress till ulrika.bos.k@gmail.com  
Mycket trevligt kan hända mellan utgivningen av Slöjdaren.
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FRÅN AX TILL LIMPA 
– ELLER FRÅN LAMM TILL VANTE
Vårens tid innebär att naturen pånyttföds. 
Blommor, fjärilar, fågelungar kommer 
till världen. Även lammen ser världen för 
första gången. 

Förra veckan besökte jag vänner på en 
fårgård i Maskaure, sydväst om Arjeplog. 
Där går Gotlandsfåren för det mesta ute 
och går in i sitt skydd när det behövs, t.ex 

för att lamma i små egna kättar. Vid mitt 
besök fanns två två-veckors lamm som nu 
släpptes ut ur kätten. De skuttade runt och 
verkade njuta av det fria livet , trots tunga 
regnvåta, snöflingor. Vilken livsglädje! 

Där fanns också tre små dagsgamla 
lamm och senare väntas ytterligare ett 
tjugotal lamm under den närmaste tiden. 

FOTO:CHRISTINA KOLMERT
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Jag fick med mig hem tre stora säckar ull 
från höstklippningen av grå och svart ull. 
Nu sitter jag och drömmer om stunder vid 
spinnrocken, och sedan att få använda det 
härliga garnet till stickning, krokning eller 
nålbindning. Kanske växtfärga.

Min plan är att spinna ullen okardad. 
För många år sedan såg jag en helt un-
derbar, mjuk och luddig sjal som någon 
stickerska gjort på Gotland. Är det något av 
er läsare som har provat? Hör gärna av er!

Ullen från Gotlandsfåren har decime-
terlånga glansiga fibrer, men väldigt lite 
bottenull eftersom man avlat bort den för 
att få fina skinn med hög glansighet och 
jämn lock. Det gör ullen svårspunnen på 
spinnerierna och det blir mycket spill.

Ull till annat än garn
Apropå spill – tänk vilken oerhörd mängd 
svensk ull som kasseras bara för att får-
ägarna får så lite betalt för den. För många år 
sedan träffade jag en bonde vid sin fårhage 
på gotländska Fårö. På min fråga om han 
hade lite ull att sälja skrattade han sorgset 
och sade att det mesta, 60 kilo, hade han fört 
ut i skogen, hällt på diesel och tänt på… 

Men ullen kan ändå i värsta fall 
användas som kompost åtminstone. ”Lin 
blir gull, ull blir mull”. Det finns numera 
ett nytt ulltvätteri, Ullkontoret, på Gotland 
där man har flera utvecklingsprojekt på 
gång, bl.a. att armera betong med ull. 

Tvätta ull
Att tvätta ullen i större skala är inte enkelt. 
Om du själv ska tvätta råull kan du lägga 
den i en potatissäck eller liknande och 
låta ligga i ett rejält vattenbad med riktigt 
varmt vatten och tvålflingor, ulltvättmedel 
eller schampo.

Det finns olika skolor om huruvida man 
ska tvätta ullen innan man kardar och 
spinner den eller efter. Alltför förorenad ull 
är inte rolig att arbeta med och redskapen 
blir smutsiga. Men särskilt gotlandsullen 
är mycket känslig för olika slags tryck och 

filtar sig väldigt lätt när man tvättar sitt 
spunna garn. Man ska inte krama eller röra 
för mycket, utan bara låta ullen eller garnet 
simma omkring.

I en artikel i Hemslöjd 2021/2 finns en 
intressant artikel om Sandra i Göteborg 
som arbetar med att göra madrasser av ull. 
Miljövänligt, återvinningsbart och snällt 
mot kroppen. Det finns också flera projekt 
för att tillverka mattor av den slitstarka 
Gotlandsullen. En känd svensk klädtillver-
kare, Fjällräven, har satsat på att tillvarata 
svensk ull och tillverka fina ullplagg. 
Tyvärr är priserna rätt höga, men kvalite-
ten är fantastisk. 

Länkar till ull
Om du själv vill ha tag på olika slags ull 
finns numera Ullförmedlingen där köpare 
och säljare kan hitta varandra. En härlig 
möjlighet att hitta nya, spännande sorter, 
t.ex. gotlandsull, jämtlandsull, finull, 
åsenull m.m.

Man kan också hitta många ullsorter via 
Etsy. Där finns många fårgårdar som säljer 
till exempel Shetland, Jacobs, Corridale, 
Wensleydale, mohair m.m. som man kan 
blanda den svenska ullen med för att få 
andra egenskaper.

Men glöm inte att det finns många får-
gårdar här i Norrbotten som kan sälja sin 
råull och även färdigspunnet garn .Riktigt 
lokal producerat!

Om du vill läsa mer om ull har Hem-
slöjdens förlag producerat ett mycket bra 
teknikhäfte Om ull av Annkristin Hult.
Där finns massor av bra information om 
fårraser, hantering av ull, kläder m.m.

Christina Kolmert

Ullkontoret 
www.ullkontoret.se/ULLKONTORET/Start.html
Ullförmedlingen 
ullformedlingen.se
Ytterligare läsning och länktips 
hemslojden.org/fa-kunskap/om-ull/
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TEXTIL I KURDISTAN
Inte visste jag mycket om Kurdistan och 
det kurdiska folket när jag och en kollega 
för några år sedan deltog i ett Unescopro-
jekt i irakiska Kurdistan. Vi var där i två 
veckolånga perioder, dels i Duhok och 
Zakho i norr nära turkiska gränsen, dels i 
söder i Suleimanya. I det här området bor 
omkring fem miljoner kurder varav många 
varit flyktingar i Sverige undan Saddam 
Husseins regim. 

Landskapet vi åkte igenom från flyg-
platsen var till en början flackt, men snart 
kom vi upp i bergen. De bruna bergen, som 
bara är gröna några veckor om året när det 
regnar, är viktiga för kurderna. På samma 
sätt som skogarna är viktiga för oss svensk-
ar. Bergen ger skydd och frihet. Dit åker 
man på helgerna med barnen, gör upp eld, 
leker och har picknick. Det fina man ville 

visa oss var alltid bergen. I bergen bor ännu 
några få nomadfolk med sina får, men här 
har bombningarna varit som intensivast.

Vi befann oss i Västerlandets vagga – i 
vad som var Mesopotamien, Babylonien, 
ochNineve i dalarna mellan floderna Eufrat 
och Tigris. Här föddes vårt skriftspråk, 
men vi såg just inga historiska minnesmär-
ken. Kanske såg det ut på den tiden så som 
det ännu ser ut i de bergsbyar som inte 
bombats till spillror. Jag tänkte mig inte att 
västerlandets vagga skulle vara så präglat av 
våld, inte bara under de senaste decennier-
na utan genom årtusenden. Man säger att 
flodvattnet i Tigris tidvis varit rött av blod.

Bergen må vara gråbruna, men den 
examensdag som vi var med på sprakade 
av färg. Den kurdiska dräkten (som är 
förbjuden i Turkiet) är unik i färgprakt 
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och skönhet. Jag fick en kvinnodräkt till 
avsked och den finns nu i kvinnofören-
ingen Esperanzas dräktsamling. Kollegan 
fick en mansdräkt med tillhörande stickad 
mössa. Mansdräkten är vävd av gethår och 
midjebandet är stickat.

Vi hade egentligen inte riktigt tid att 
leta souvenirer eller hantverk, och vi kunde 
ingen kurdiska, bara det obligatoriska tack. 
En enda gång lyckades vi ta oss till en liten 
affär med textilier och efter den obliga-
toriska koppen hett te spanade jag in ett 
par hemstickade sockor i ett hörn. Annars 
fanns här mest tyger, ofta av konstfiber. 
Men sockorna var fint handstickade av ett 
härligt tjockt ullgarn. Och ull måste det 
finnas gott om med tanke på alla får vi såg.

Väl hemkommen hittade jag det 
 kurdiska textilmuseet på webben:  
www.kurdishtextilemuseum.com. Tyvärr 
kom vi aldrig dit. Museet är ett ideellt 
projekt som utöver att vårda sina sam-
lingar också bedriver olika projekt där 

äldre lär ut traditionella hantverk till nästa 
generation. 

Främst handlar det då om vävtekniker 
som t.ex. kilim i vilken man gör handvävda 
mattor och bonader i starka färger, eller 
vävda tyger, jajim. Men där undervisas 
också i traditionellt broderi, ullbearbetning 
och tovning, klädsömnad och stickning, 
och man producerar band, sockar, vantar, 
åsneselar och mycket annat.

När man söker på kurdish knitting på in-
ternet hittar man en rik mönsterskatt. Där 
finns en omfattande symbolik i mönstren 
– fruktbarhet, vatten, boskap, sol, rikedom. 
Jag gjorde även ett försök att sticka vantar 
inspirerade av den kurdiska stickningen.

Jag kommer numera på mig själv med 
att noga studera de vackra mönstren på 
orientaliska mattor som vänner råkar ha. 
Så spännande det vore att lära sig mer om 
det säkert tusenåriga symbolspråket bakom 
former och färger!

Cecilia Falk (text och bild)
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TILL ALLA KONTAKTPERSONER I LÄNET!
Det är nu länge sedan vi träffades eller hörde av varandra. Därför vill jag bjuda in 
till en digital träff på Zoom måndag den 10 maj kl. 19.00.
Då får vi möjlighet att dela med varandra vad vi slöjdar på, hur vi tänker på fram-
tiden, vad vi gör i föreningen och vad som händer i riksförbundet. Dessutom kan 
vi dela information om kurser som är på gång, även digitala sådana.
Jag tror att vi har massor att prata om. Hoppas att du vill vara med!
Anmäl dig till sekreterare Cecilia Falk (cecilia.k.falk@gmail.com), senast 9 maj, 
så kommer du att få en länk till mötet.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig på tel. 073-0471125 
eller mail: elise.tullnar-nilsson@telia.com
Välkommen!

FIN DONATION TILL 
NORRBOTTENS MUSEUM
Doris Wiklund, som nu bor i Kiruna, 
började väva redan vid fem års ålder och 
fortsatte sedan genom hela livet. Hon har 
skrivit fyra böcker och forskat kring gamla 
svenska vävnader, och i 35 år undervisade 
hon också i vävning.

Nu är Doris 90 år och har skänkt hela 
sitt textila livsverk till Norrbottens muse-
um. Samlingen omfattar böcker, skisser, 
mönsterritningar, utställningsplanscher 
och fotografier. I samlingen finns också 
insamlade äldre tygprover, främst från 

Norrbotten, men även mönster till sådant 
som Doris själv komponerat. Dessutom 
finns mönster och skisser till knyppling, 
konstsömnad, folkdräktsömnad, skinn-
sömnad, tenntrådsömnad, flamskvävning 
och bandvävning.

Redan till sommaren hoppas Norrbot-
tens museum kunna anordna en utställ-
ning med material från samlingen. Kanske 
kan vi när utställningen blir av gemensamt 
besöka utställningen. Håll utkik i följande 
nummer av Slöjdaren!
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INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Återbud till kurser
För kurser som ordnas i föreningens regi gäller följande vid återbud:
• Om du lämnar återbud minst 4 veckor innan kursen återbetalas kursavgiften.
• Om du lämnar återbud mellan 4 veckor och 2 veckor innan kusen återbetalas hälften 

av kursavgiften.
• Om du lämnar återbud senare än 2 veckor innan kursen återbetalas ingen kursavgift.
• Skulle du bli sjuk och inte kan vara med så kontaktar du kassören angående 

återbetalning.

Resebidrag vid kurser
Föreningens medlemmar kan ansöka om resebidrag för kurser som ordnas inom 
Norrbottens läns Hemslöjdsförening. 

Förutsättningen för att få bidraget är att enkel färdväg till kursen överstiger 10 mil. 
Bidraget är 4,50 kronor per mil för den del av resan som överstiger 10 mil enkel färdväg. 
Kontakta kassören för att få en blankett.

Övrigt
• Föreningen har nolltolerans mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier. 

En handlingsplan finns.
• Föreningen får verksamhetsbidrag av Region Norrbotten.

Se sidan 2 för kontaktuppgifter

BLI MEDLEM !
Bli medlem direkt på Hemslöjdsföreningens hemsida. 
Där fyller du i namn och adressuppgifter.  
Besök hemslojden.org/engagera-mig/bli-medlem/  
eller följ qr-koden här intill.

KONTAKTA LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTEN
Norrbottens länshemslöjdskonsulent finns inom Region Norrbotten på enheten 
Kulturfrämjande verksamhet. Om du vill komma i kontakt med konsulenten hittar du 
kontaktuppgifterna här:

Linnea Nilsson
tel: 0920-28 49 19
e-post: linnea.a.nilsson@norrbotten.se

www.norrbotten.se/hemslojd
www.facebook.com/hemslojdnorrbotten
www.instagram.com/hemslojdnorrbotten 
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KONTAKTPERSONER

Arjeplog Rigmor Laestander 070-373 42 78 
riggan-45@hotmail.com

Arvidsjaur Ellenor Nilsson 070-699 15 91 
ellenor.nilsson51@gmail.se

Boden Monica Virding 070-644 46 21, monicavirding@hotmail.com
Siv Johansson 070-626 51 36, sivbjohansson31@gmail.com

Gällivare–Malmberget Tomas Åberg 070-310 15 91  
tomas.h.aberg@gmail.com

Haparanda Saara Pekkarinen 0922-688 00, +358 442 921 970 
saara.pekkarinen@svefi.net

Jokkmokk Elise Tullnär Nilsson 073-047 11 25  
elise.tullnar-nilsson@telia.com

Kalix Lisbet Espling 070-653 43 57 
lisbet.espling@kalix.se

Kiruna Margareta Spett 0980-177 54, 070-258 54 39 
margareta.spett@gmail.com

Luleå Christina Lindmark 073-072 78 56, christina.lindmark@telia.com
Ulrika Bos Kerttu 070-348 08 65, ulrika.bos.k@gmail.com

Pajala Anne-Maj Gunnelbrand 076-820 87 12 
roger.gbrand@telia.com

Piteå Christina Kolmert 070-577 52 91, 0911-682 65 
christina.kolmert@gmail.com

Älvsbyn Birgitta Forsman 070-339 22 10, 0929-212 01 
birgitta@handelshusetab.se

Överkalix Katarina Karlsson 070-272 28 47 
jakobgarden@gmail.com

Övertorneå Gudrun Kron 070-328 74 83 
kron.gudrun@gmail.com

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Norrbottens Läns 
Hemslöjdsförening norrbottenslanshemslojd


