SLÖJDAREN
Nr 2 * 2022

NORRBOTTENS LÄNS
HEMSLÖJDSFÖRENING

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Vårdagjämning, sommartid, dagarna blir ljusare och snart har vi ljust dygnet runt.
Vad kan vi mer begära? Pandemin är över
och vi får träffas igen, även med försiktighet.
Jag längtar efter alla slöjdaktiviteter som
kommer att hända denna sommar och alla
slöjdare som jag kommer att få träffa. Slöjdandet är stort i vårt län. Vi har en stor guldgruva
som kan förse oss med kunskap och inspiration.
Jag ser speciellt fram emot Stora Nolia i augusti
och Hemslöjdens dag den 3 september, som jag
hoppas firas i hela länet. Dessutom kommer en slöjdhelg
i Kiruna i september och en stickkurs med Anna Bauer.
Jag tror att ryggsäcken kommer att bli full, bara att ta fram ur när mörkret,
höstkvällarna och vintern är på gång igen. Men först ska vi ha en lång, härlig
och solig slöjdsommar.
Elise Tullnär Nilsson
Ordförande

Adress
Norrbottens läns hemslöjdsförening
Box 261
971 08 Luleå
Bankgiro: 5864-1887

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.

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, 070-346 54 27
janb8252@gmail.com

Vi är medlem i Hemslöjden (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund)
Utgivning 2022 (manusstopp)
Nr 1.
28 jan (14 jan)
Nr 2.
6 maj (22 april)
Nr 3.
26 aug (12 aug)
Nr 4.
18 nov (4 nov)

För adressändringar kontakta
medlemsregistret@hemslojden.org

Redaktör
Jeanette Bergman Weihed
070-372 48 28, jeanette@weihed.se

Sociala medier
Instagram: norrbottenslanshemslojd
Facebook: facebook.com/norrbottenshemslojd
Webbsida: norrbottenshemslojd.se

Omslagsbild
Handvävarna i Västerbottens utställning utanför
textilrummet på Västerbottens museum i Umeå.
Foto: Christina Kolmert

2

FLITIGA FINGRAR
I Övertorneå har vi ordnat ”flitiga fingrar med Gudrun” på torsdagar vid tolv
tillfällen. Sju personer har deltagit och vi
har ägnat oss åt en mängd olika tekniker,
bl.a. stickning, virkning, flamskvävning,

diamantbroderi och målning. Trevligt att
prova på olika tekniker och att äntligen
få träffas!
Gudrun Kron

MAILGRUPPER
För att snabbt nå ut med information till medlemmarna mellan numren av Slöjdaren
finns det flera mailgrupper. Anmäl dig med din e-postadress om du vill ha information. Mycket trevligt kan hända som du annars riskerar att missa.
Boden
Kalix
Luleå
Piteå

monicavirding@hotmail.com eller sivbjohansson31@gmail.com
lisbet.espling@kalix.se
ulrika.bos.k@gmail.com
christina.kolmert@gmail.com

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.
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F OTO : U L R I K A B O S K E R T T U

SLÖJD PÅ STORA NOLIA
6–10 AUGUSTI 2022 I PITEÅ
Efter två år med inställda Noliamässor får
vi äntligen bjuda in er till försäljning av
norrbottnisk hemslöjd.
Noliamässan ger oss en möjlighet att
sprida slöjdglädje till personer som ännu
inte är medlemmar. Den utgör också en
mötesplats för oss medlemmar. Norrbottens län är stort och här får vi tillfälle att
möta slöjdare från alla delar av regionen.

som vi varit i tidigare år, är under reparation så vi har i stället erbjudits plats 468
i hall 4.
Alla medlemmar som är intresserade av
att vara med är välkomna att anmäla sitt
intresse till Elise Tullnär Nilsson så fort
som möjligt men senast måndag 6 juni,
för att underlätta planeringen. Så snart
du anmält dig kommer du att få att övrig
information som behövs.
Denna gång kommer vi att ta en avgift
på 10 % på det var och en säljer, som kommer att användas för att täcka omkostnader. Eftersom vi i år har en mindre monter
än tidigare är vi tvungna att begränsa
antalet deltagare och försäljningsobjekt.
Naturligtvis gör vi vårt bästa för att få en

Försäljning av slöjd
Hemslöjden öppnar sin ”affär” under Nolia. Förra mässan fick vi mycket ros för vår
medverkan och för att hemslöjdsaffären
öppnade under dessa dagar.
Elise Tullnär Nilsson och Evy Nyberg
håller i försäljningsaktiviteterna. Hall 3,

4

bredd på utbudet och att butiken speglar Norrbotten.

vi vackra blommor som vi monterar på
träpinnar.

Slöjdverkstad för barn och unga
Varje dag kommer olika slöjdaktiviteter att
arrangeras i ytterligare en monter, bredvid
försäljningsmontern. Det är Ulrika Bos
Kerttu som ansvarar för den.
I slöjdverkstaden får barn och unga mellan 7 och 15 år prova på olika slöjdtekniker
tillsammans med hemslöjdsföreningens
medlemmar. Barn under 11 år kommer i
sällskap med vuxen.
Deltagarantalet är begränsat till max
7–8 per grupp, och det är två slöjdgrupper
parallellt. Material, verktyg och två hand
ledare finns i slöjdverkstan.
Material finns till självkostnadspris,
30 kr per barn för ett två timmarspass.
Man bokar plats vid slöjdverkstaden i
Hall 4, från 15 minuter innan aktiviteten
börjar.

Tisdag 9 augusti kl 12–14 och kl. 15–17
Väv band – i bandgrindar väver vi band
som du kan använda till nyckelring eller
ryggsäcksdekoration.
Tälj blyertspenna – vi får förborrade färska grenar, eller borrar själv, som vi trycker
blyertsstift i. Stiftet fastnar i den torra grenen som du mönstrar med kniv och pensel,
och du har en personlig blyertspenna.
Onsdag 10 augusti kl 12–14 och kl. 15–17
Vik ask – av vackra kraftiga papper viker vi
askar och lock som vi dekorerar med tyger
och garner.
Fiskespö – vi tillverkar eget personligt
fiskespö av träslana, lina, krok och tyngd,
du kan tälja mönster på slanan eller måla
den.
Knyt risunderlägg – i linnevarp knyter vi
in små knippen björkris och upprepar till
underlägget blir lagom långt. Underlägget
smyckar vi med trasor och garn.

Program för slöjdverkstaden:
Lördag 6 augusti kl 12–14 och kl. 15–17
Tygtryck – vi trycker mönster på små
dukar med trästämplar och potatis.
Skär tryckstämpel – vi skär tryckstämplar av potatis eller en träbit som vi sedan
använder till att trycka mönster på tyg.

Sponsorer av slöjdverkstaden: Region Norrbotten och Sparbanken Nord – Framtidsbanken

Söndag 7 augusti kl 12–14 och kl. 15–17
Tova fågel – av färgad ull och ljummet
såpvatten formar vi de grannaste fåglar,
kanske med ögon av pärlor.
Fågelholk – av tillsågade träbitar snickrar
vi fågelholkar med hammare och spik, vi
dekorerar med färg.

Information slöjdverkstad:
Ulrika Bos Kerttu,
e-brev: ulrika.bos.k@gmail.com
Anmälan försäljning:
Elise Tullnär Nilsson,
tel: 073-047 11 25,
e-brev: elise.tullnar-nilsson@telia.com

Måndag 8 augusti kl 12–14 och kl. 15–17
Hallelujadolls – vi väver små garndockor
på vävplattor av kartong med en varp av
fyra trådar och du har vävt en egen personlig brosch.
Ljuskopps- och kapsylblomma – av ljuskoppar, kapsyler och skruvkorkar klipper

Alla är varmt välkomna till våra
a ktiviteter på Nolia!
Elise, Evy och Ulrika
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F OTO : H E N N Y T E G S T R Ö M , L U L E Å KO M M U N S S TA D S A R K I V

ANNA GUSTAFSSON
MED STORT G
Anna Gustafsson (1860–1944) var länsmejerskan som åren runt 1900 betydde
mycket för lantbrukshushållen. Hon var
också verksam med att utveckla länets slöjd
och skapade försörjningsmöjligheter till
slöjdande länsbor.
Anna var verksam i Norrbotten mellan
åren 1892 och 1929 – en handlingskraftig
kvinna i en mansvärld. Hon kallades för
Fröken G eller Stora G, kanske för att hon
var en storvuxen kvinna. Man kan läsa i
en skrift ”Fröken G är sannerligen en av de
dugligaste karlar vi har här i Norrbotten”.
Yrken som i början av 1900-talet ansågs
lämpliga för kvinnor var bland annat lärare,
fotograf och mejerska. Anna gick mejeri
skola och blev 1892 anställd av Norrbottens
läns Hushållningssällskap som länsmejerska,
en motsvarighet till dagens mejerikonsulent.
År 1911 grundade Anna Gustafsson
motsvarigheten till dagens Norrmejeriet.
Man kan säga att Anna var länets första
hemkonsulent. Hon arbetade för att stärka
och utbilda lantbrukarfamiljerna och
speciellt kvinnorna i djurskötsel, men
även i trädgårdsskötsel, ekonomi, vävning
och handarbete. Anna Gustafsson var en
mångsysslare som såg sitt arbete som ett
kall. Hon hade vuxit upp i en lantbruks
familj utanför Lidköping.
Till Luleås 300-årsjubileum år 1921
arrangerade Anna den stora hemslöjdsutställningen på Gültzauudden. Hon arrangerade dessutom studieresor, höll föredrag
och skrev artiklar samt arrangerade kurser,
bland annat vävkurser och ambulerande
kurser i växtfärgning, På sina resor runtom
i länet köpte hon in slöjdalster som nu
förvaras i museets samlingar för oss hem
slöjdsvänner att inspireras av.
Anna ingick i den dräktkommitté som
skapade en folkdräkt för Norrbotten. Det

var den så kallade 1912 års dräkt med influenser från nationalromantikens dräkter
i Dalarna. Den finns i en grön variant för
Torne- och Kalix älvdalar, en brun för Lule
älvdal och en blå för Pite älvdal. Dräkterna
är fortfarande omtyckta även om en ny
dräkt skapades 1956 i en grövre kvalitet,
med mindre broderier och mer lokal
prägel.
Under Norrbottens läns Hemslöjdsförenings 140 år har många starka kvinnor
varit verksamma med att utveckla länets
slöjd till slöjdarnas försörjning och kundernas lyst, men den största av dem all är
utan tvekan Anna Gustafsson.
Vill du veta mer om Stora G:s verksamhet i Norrbotten kan du läsa Eva Gradins
uppsats om Länsmejerskan Anna Gustafsson.
Antikvarie Karin Tjernström, Arkivcentrum Norrbotten, höll en föreläsning
om Anna Gustafsson i början av året. Stort
tack till henne för den intressanta föreläsningen och för att vi fick bekanta oss med
Anna Gustafsson!
Ulrika Bos Kerttu
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ANNUS HORRIBILIS
I mars visade Norrbottens museum en
mycket fin utställning med konst av Brita
Weglin. De flesta konstverken hade broderi
som gemensam nämnare, även om många
av tavlorna var gjorda i en blandning
av tekniker.
Utställningens titel Annus horribilis
(hemskt år) syftar på året då pandemin
bröt ut och samtliga verk gjordes med utgångspunkt i de funderingar om framtiden
och de rädslor som uppstod i samband
med den. Även miljöförstöring och hotet
mot livsvillkoren på jorden är ämnen som
inspirerat till verken.

Brita kommer från en by utanför Alfta
i Hälsingland men är bosatt i Luleå sedan
1979. Hon har varit verksam som konstnär
i många år och har vunnit en mängd internationella priser, tilldelats flera stipendier
och har medverkat i många utställningar.
Brita är också känd för oss inom hemslöjden för de uppskattade kurserna i dokumentärt broderi som hon hållit.
Läs mer om Brita och hennes konst på
britaweglin.se och följ henne på Instagram
under namnet brita.weglin.art för att se
mer av vad hon gör.
Jeanette Bergman Weihed
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SLÖJDHELG I KIRUNA

Vi hoppas du tycker programmet är spännande och att du vill delta i helgen.
Välkommen med din anmälan!

Program
Fredag 9 september 2022
Incheckning på vandrarhemmet
14.00–15.30 Besök på Konstmuseet i
Norr, Stadshustorget 1
16.00–16.30 Kaffe Malmfältens Folkhögskola
16.30–18.30 Workshop
18.45–19.45 Middag
Kväll
Medlemsmöte, information,
prat och slöjd
Lördag 10 september
8.00–9.00
Frukost
9.00–12.00
Kurs, förmiddagskaffe
12.00–13.00 Lunch
13.00–17.00 Kurs, eftermiddagskaffe
17.30–
Middag, eget val
19.30–
Köpa-byta-sälja, slöjd, prat
Söndag 11 september
8.00–9.00
Frukost
9.00–12.00
Kurs, förmiddagskaffe
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Kurs
14.15
Avslutning och utställning
15.30–
Besök på Ateljénord, konsthantverksbutik

Datum: 9–11 september
Plats: Malmfältens Folkhögskola, Kiruna
Kostnad: Medlem i hemslöjdsförening
1100 kr, övriga 1325 kr. I kostnaden ingår
workshop och kurs, varm mat på fredag,
lunch på lördag och söndag samt förmiddags- och eftermiddagskaffe. Lördag
middag står deltagarna för själva. Materialkostnad kan tillkomma.
Boende: Rum för 15 personer är reserverade, 5 dubbelrum och 5 enkelrum, vid
STF Vandrarhem. Logi bokar du själv och
betalar direkt till STF, tel. 0980-675 00.
Vandrarhemmet ligger på Malmfältens
folkhögskola och vi har fått specialpris.
Ange Slöjdhelg vid bokning. Dubbelrum

för två personer inkl. frukost, sänglinne
och handduk, egen toalett, delad dusch, TV
och tillgång till kök, bastu och allrum.
Tvåbäddsrum för två gäster två nätter kostar 1480 kr. Enkelrum för en gäst två nätter
kostar 1240 kr. Avgiftsfri avbokning fram
till två veckor innan ankomst, därefter
debiteras hela kostnaden för första natten.
Anmälan: senast 1 augusti till
ulrika.bos.k@gmail.com
Glöm inte att ange eventuell allergi.
Information: ulrika.bos.k@gmail.com,
070 348 08 65.
Arrangörer: Norrbottens läns Hemslöjdsförening i samarbete med Malmfältens folkhögskola, Kiruna, och Region Norrbotten.

Hemslöjdsföreningen arrangerar i september en slöjdhelg på Malmfältens Folkhögskola i Kiruna. Fredag eftermiddag börjar
med workshop och på lördag och söndag
blir det kurser.
Helgen inleds med guidad visning av
utställningarna på Konsthall i Norr i Kirunas nya stadshus. Vi får också en kortare
föreläsning om stadsflytten.
Boende finns reserverat på STF:s
vandrarhem som finns på folkhögskolan.
Där finns frukostservering för boende men
varken lunch eller middag. Därför erbjuder
hemslöjdsföreningens medlemmar i Kiruna hemlagad mat och fika för att deltagarna
ska få extra slöjdtid.
På söndagen efter kurshelgen besöker
de som önskar Ateljénord, konsthantverks
butiken. Vi får då en specialvisning av
medlemmar som också berättar om butiksflytten till nya staden.
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Kurser och workshoppar

flest anmälningar genomförs och det blir
ca 8–9 deltagare per kurs. Kursen i rotslöjd
pågår hela helgen
Välj mellan följande workshops och
kurser. Kurserna och lärare presenteras
närmare på följande sidor.

Årets kurser har stor bredd med både
hårda och textila tekniker. Vi hoppas de
ska tilltala många. Kurserna är föreslagna
av föreningens medlemmar i Kiruna.
Kostnaden är generöst subventionerad
av hemslöjdsföreningen som hoppas att
många vill delta och umgås i glada slöjdvänners lag och inspireras av nya tekniker
och material.
Du väljer en kort workshop på fredag
eftermiddag och en längre kurs som
pågår hela lördagen och söndagen. Gör
ett förstahandsval, ett andrahandsval
och ett tredjehandsval. De kurser som får

Kurs fredag–söndag:
Rotslöjd
Workshoppar, fredag:
Kinesiskt syetui, Smycken, Skarvsöm,
Syväska, Tälj en tomte, Fläta en liten korg
Kurs lördag–söndag:
Ekotryck-växttryck, Gränslösa smycken,
Påsöm, Yllebroderi och sashiko

Rotslöjd, kurs fredag–söndag

Kinesiskt syetui, workshop

Du får lära dig att binda en korg av
björkrötter och hur man behandlar och
rensar, klyver, påbörjar samt binder
mönster och avslutar en korg. Kurs både för
nybörjare och erfarna rotslöjdare.
Lärare: Gunnel Eriksson, Botsmark

I Kina gjorde man syetuin i papper där
man förvarade nålar, broderitråd, tygbitar,
pappersmönster och personliga saker. De
tillverkades i handgjort papper och var
praktiska och lätta att ha med sig.
Lärare: Siv Johansson, Boden

Smycken, workshop

Du kan välja att göra mellan halssmycke i
järntråd, örhängen av järntråd och kristall
eller en brosch med en egen vald bild!
Lärare: Lena Lundgren-Sandström, Piteå
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Skarvsöm, workshop

Syväska, workshop

Tälj en tomte, workshop

Fläta en liten korg, workshop

Prova på skarvsöm och sy en liten nål
dyna. Ett roligt sätt att ta tillvara småbitar
av kläde. Förr använde skräddare ofta
restbitar från uniformer och gjorde kuddar
i skarvsöm.
Lärare: Karin Olofsson, Luleå

Av vadmal och kläde syr vi en syväska som
vi fodrar med bomullstyg och dekorerar
med vackra dekorationsband och en
lädertopp. Sömmarna sys på symaskin som
finns att låna.
Lärare: Ingrid Nordlund, Kiruna

Vi täljer i färskt trä. Vi går igenom grundläggande grepp och tips samt pratar kniv
och material. Inga förkunskaper krävs. Alla
kan tälja!
Lärare: Lena Gustafsson, Kiruna

Vi flätar en liten korg med rak kant eller
uddkant. Till korgarna använder vi remsor
klippta av mjölk- eller juiceförpackningar.
Tekniken är densamma som vid näver
flätning.
Lärare: Marina Källvik, Kiruna
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Ekotryck, växttryck, kurs

Yllebroderi och sashiko, kurs

Gränslösa smycken, kurs

Påsöm, kurs

Vi trycker på tyger av ull, siden, bomull och
lin. Du får lära dig att förbereda tyger för
växttryck (tygerna förbereds olika beroende på om de är växt- eller proteinbaserade)
och att göra vackra tryck med växter.
Lärare: Siv Johansson, Boden

Mönster i kläde appliceras på vadmal och
dekoreras med plattsöm, kaststygn och
knutar i ullgarn, moulinégarn, lingarn.
I traditionell och modern japansk sashiko
förstärks och lappas bomulls- och linne
kläder med förstygn i geometriska mönster.
Lärare: Ulrika Bos Kerttu, Luleå

Du får jobba med många olika material och
tekniker. Ett axplock av idéer finns i bilden.
Knappar, sötvattenspärlor, stenar, kedjor,
konservburkar m.m. – allt går att använda!
Lärare: Lena Lundgren-Sandström, Piteå

Brodera rosor och andra blommor med
inspiration från DalaFloda. Sy till exempel
en liten väska, maschma eller kudde. Eller
varför inte brodera på ett plagg som du
redan har.
Lärare: Karin Olofsson, Luleå
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FÖREDRAG: SAORI

F OTO : K I R S I M A N N I .

Saori är en fri japansk vävteknik, du
väver med skaparglädje, nyfikenhet och
utan regler ”målar” du med garn. Saori
är en meditativ form av vävning där det
personliga uttrycket är viktigare än raka
stadkanter.
– Varför skall vi försöka efterlikna
vad en maskin väver säger Misao Jo som
skapade tekniken och filosofin saori.
Föreläsaren Kirsi Manni, Siljansnäs, är
utbildad textil- och vävlärare med examen
från Göteborgs universitet. Hon har mer
än 20 års erfarenhet av utbildningar och
behärskar traditionella vävtekniker såväl
som Saori frivävning. Vi får se exempel på
tyg och plagg i saorivävning.
Tid:

Lördag 14 maj
kl. 10.00-11.30
Lokal:
IOGT–NTO, Köpmantorget 7, Luleå
Kostnad:
Gratis
Anmälan:
Senast 9 maj till ulrika.bos.k@gmail.com
Begränsat deltagarantal.
Arrangörer: Handvävare i Norr i samarbete med Länshemslöjdskonsulenterna
Region Norrbotten
Välkommen!
Ulrika Bos Kerttu

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

12

KÖP – BYT – SÄLJ

FOLKDRÄKTSMARKNAD
En möjlighet för dig som vill köpa, byta,
sälja eller förändra din dräkt. Det gäller
dräkter av alla slag – nytt eller slitet, för
stort eller urvuxet, från när och fjärran.
Du ansvarar själv för försäljningen av
de plagg du väljer att sälja under dagen.
För den som vill finns möjlighet att låna ett
marknadsbord med tygtak.
Dräktrådet finns på plats och svarar
gärna på frågor.

Är du
intresserad?
Boka ditt marknadsbord
senast 13 juni genom
Elisabet Martinsson:
elisabengt@telia.com
0920-22 21 80

Folkdräktsmarknaden är en del av Spelmansstämman som
pågår 17–19 juni på Friluftsmuseet Hägnan i Gammelstads
Kyrkstad. Obs! Vi håller till utomhus och entrén till Spelmansstämman kostar 50 kronor. Den betalas även av dig som
deltar på folkdräktsmarknaden.

PLATS: Hägnan, Gammelstads kyrkstad
TID:
18 juni, 12.00–16.00
Ett samarrangemang mellan Norrbottens museum, Folkdansringen Övre Norrland, Länshemslöjds
konsulenterna Region Norrbotten och Norrbottens läns hemslöjdsförening. Folkdräktsmarknad – Köp, byt sälj
är ett initiativ av Dräktrådet i Norrbottens län – en intressegrupp för folkdräktsfrågor.
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F OTO : B O G D A N G I U Ş C Ă

1 KVM LIN
NORRBOTTEN
Kanske har du erfarenheter av linodling
sedan tidigare eller så blir det här första
gången? Oavsett tidigare erfarenheter är
du varmt välkommen att delta i projektet
1 KVM LIN!
Allt som behövs för att kunna medverka
är 1 kvadratmeter odlingsyta och linfrön.
Lin är en underbar växt som länge både
klätt och mättat människan och vi vill att
fler ska få lära känna den blå lilla blomman
bättre.
Förra året deltog 108 personer från
Norrbotten i projektet. Under våren och
sommaren sådde, odlade och ryckte vi vårt
lin för att sedan prova på kransbindning,
linberedning och att spinna med slända
och spinnrock.
Under årets 1 KVM LIN kommer vi
att erbjuda tillfällen under hösten då vi
kan ses och fördjupa oss i linet med temat:
”Linet och slöjden”. Mer information om
höstens kurstillfällen kommer att skickas
ut framöver!

Fröer och anmälan
Anmälan är öppen mellan 1 mars och
10 maj. Kort därefter skickas en liten påse
med linfrön ut till den adress du anger i
anmälan.
Anmäl dig genom att skicka namn och
adress till: info.hemslojden@norrbotten.se
Frågor
Har du frågor eller funderingar, kontakta
oss gärna på någon av nedanstående
adresser:
Norrbottens läns Hemslöjdsförening:
ulrika.bos.k@gmail.com
Region Norrbotten Länshemslöjdskonsulenterna: info.hemslojden@norrbotten.se

VÄV2022
Vävmässan VÄV2022 äger rum i Halmstad
22–24 september. Där bjuds på föreläsningar,
utställningar, demonstrationer av vävtekniker,
kurser, bussutflykter, mingelk vällar, försäljning
av vävrelaterat material och givetvis tillfällen att
umgås med likasinnade.
Mässan arrangeras av Svenska Vävrådet i
samarbete med Kultur i Halland – Slöjd, Region
Halland och Destination Halmstad.
Läs mer och anmäl dig på
www.vav2022.se
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HÅRDSLÖJDSTURNÉ
– TÄLJA MED KNIV OCH YXA!
Platser och datum
Luleå 15 maj
Gällivare 22 maj
Arvidsjaur 12 juni
Tid: 09.00–15.30
(inklusive lunch och fikapaus)

Här får du lära dig grunderna i att arbeta
med trä på ett uråldrigt sätt. Vi arbetar med
material direkt från skogen och väljer ut ett
ämne som är rätt för det föremål och den
form som ska slöjdas. Du får lära dig grunderna inom form, funktion och hållfasthet.
Slöjdandet görs sedan med skärande
verktyg så som kniv, bandyxa och yxa.
Slöjd handlar också om att skapa
skönhet, både till vardag och till fest. För
att få en så bred bild som möjligt så ingår
även en introduktion av mönsterskärning
(karvsnitt).
Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med hårdslöjd. Momenten
passar både nybörjare och dig som har
erfarenhet av hårdslöjd sedan tidigare.
Kursdagen leds av hantverkaren och
träskulptören Peter Karbin som är boende
och verksam på Seskarö, Haparanda.
Det är begränsat antal platser och
kursen är kostnadsfri. Kursen finansieras
med extra statliga medel.

Anmälan
Det går att anmäla sig till samtliga träffar
via: info.hemslojden@norrbotten.se
Ange namn, mejladress och telefonnummer och vilken ort du önskar delta på.
Anmälan är bindande, återbud lämnas
senast fem dagar innan kursstart.
Arrangör
Slöjdkursen arrangeras av Länshemslöjds
konsulenten Region Norrbotten i
samarbete med Peter Karbin, Träkraft.
Medarrangörer och samarbetspartners är
ABF Överkalix, KKV Luleå, Arvidsjaurs
Hembygdsförening, Gällivare museum.
Läs mer: formstarknorrbotten.se/
slöjd-hantverk-norrbotten/täljturné-2022

Varmt välkommen att delta!
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SLÖJDHANDLEDARTRÄFF I ÖSTERSUND
I april månad genomfördes den första
slöjdhandledarträffen i Östersund. Den
arrangerades av hemslöjdskonsulenterna
i Region Jämtland Härjedalen och deltagarna kom från de fyra nordligaste länen
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
och Jämtland.
Det är planerat att träffen ska återkomma årligen och den riktar sig till utövare
på både hobbynivå och professionell nivå
inom slöjd och hantverk, och som arbetar
med målgruppen barn och unga.
Från Norrbotten deltog Eva Örling
(Luleå), Jessica Hendler (Boden), Kristien

Kappers (Vuollerim), Solveig Labba (Övre
Soppero) och Sofia Öberg (Luleå) och Linnea Nilsson (hemslöjdskonsulent Region
Norrbotten).
Om du är intresserad av att anordna slöjd
aktiviter för barn och unga, eller kanske
redan gör det och vill delta i fortbildning
och nätverkande framöver höra gärna av
dig till:
Linnea Nilsson, Länshemslöjdskonsulent
Region Norrbotten.
E-brev: linnea.k.nilsson@norrbotten.se
Tel.: 073-059 12 20

16

STORT INTRESSE FÖR KLÄDBYTARDAG

F OTO N : L I N N E A N I L S S O N

För någon helg sedan arrangerades en
klädbytardag på Vetenskapens hus i Luleå.
Intresset visade sig vara enormt och kön
ringlade lång för att få komma in och
botanisera bland alla kläder.
Klädbytardagen ordnades i samarbete
mellan Lumire, deras second hand-butik
Samlat och Naturskyddsföreningen och
deras partners. Man hoppas genom samarbetet att öka intresset för hållbarhet och
cirkulär ekonomi. Och de många besökarna, närmare 350 personer, visar väl på att
det finns ett stort intresse.
På plats deltog även Marie Karlsson
(bilden till höger) från Kalix för att hjälpa
besökarna med enklare reparationer och
ändringar av gamla plagg. Marie gav också
tips och inspiration på hur man kan lappa
och laga på kreativa sätt.
Förhoppningsvis blir det fler klädbytardagar om du missade tillfället denna gång.
Du hittar ett utförligare reportage om
dagen på www.lumire.se/succe-forstora-kladbytardagen
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MUSEIRUNDA I MINIATYR
Piteå museum
Här på Piteå museum visas nu den unika
utställningen om fynden i Gråträsk. Det
har varit ett svårt arbete att få hit utställningen, både dyrt och tidskrävande. Missa
inte den!
Gråträskfyndet är ett av de största
metalldepåfynden som gjorts i Norrbotten.
Det hittades 1897 av två bönder intill den
lilla sjön Tjautjer, strax söder om Gråträsk.
Drygt 1300 föremål hittades på platsen och
fördes i omgångar till Historiska museet i
Stockholm.
Föremålen kommer från bland annat
Ryssland, Baltikum och Frankrike och har
nedlagts på platsen i omgångar under mer
än 600 år. De flesta forskare är idag överens
om att det rör sig om en metalldepå vid en
samisk offerplats.
På museets övervåningen finns en
fin utställning om duktiga och driftiga
kvinnor i Piteås historia som också är väl
värd ett besök.

Vilka skatter vi har på museerna runt
omkring oss, både i Norrbotten och i
Västerbotten. Glöm inte att se dig omkring
i dem du har nära. Eller gör en utflykt! Här
kommer några axplock från nätet och från
besök i verkliga livet.
Gammlia
Under en utflykt till Umeå före påsk hann
jag med ett besök på Västerbottens museum, Gammlia. Där finns just nu flera fina
utställningar förutom de permanenta.
Jag vill särskilt göra reklam för den
textila avdelningen en trappa ner, där det
finns kläder från olika tidsepoker. Utanför
salen visar Västerbottens handvävare sina
alster som är mycket inspirerande för alla
som äger en vävstol.
På en vägg i museet finns ett enormt
lapptäcke med sprakande färger och kloka
budskap i allsköns olika tekniker. Täcket är
gjort som ett samarbetsprojekt.
I maj öppnar en utställning om keramikern Stig Lindberg (1916–1982) som var
född och uppvuxen i Umeå. Hans kanske
mest älskade servis är Berså, och hans stora
produktivitet och experimentlusta har
gjort honom till en av våra mest folkkära
formgivare.

Norrbottens museum i Luleå
På Norrbottens museum i Luleå pågår fram
till 1 maj en vävutställning. Med utgångspunkt i traditionella vävtekniker har textilkonstnär Stina Edin skapat vävda världar.
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Motsatt sida: Det stora lapptäcket.
Ovan: Från textilutställning.
Till höger: Handvävarna i Västerbottens utställning
utanför textilrummet.
Samtliga bilder: Västerbottens museum på Gammlia.
Foto Christina Kolmert.

Arbetet rör sig mellan bild och skulptur,
det analoga och digitala, lek och allvar och
är en utvidgad form av vävning där hon rör
sig in och ut ur väven och vävstolen.
Under april och maj visas ett urval
av Bo Renbergs samlade produktion av
träskulpturer och träreliefer. Dessa är
huvudsakligen gjorda av björk, asp och
furu som funnits tillgängligt i Råtorp, det
kronotorp där Bo Renberg föddes och där
hans farföräldrar fick sin bärgning. Där har
också merparten av träverken blivit till.
Gällivare konsthall
I Gällivare konsthall visas 29 april till
31 maj en färgsprakande utställning med
Sune Uusitalos kläder. Själen gör ett gläd-

jeskutt när man ser dem. Missa inte den
utställningen!
Christina Kolmert
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LEGENDARISKA KVINNOR
En snöig kväll i april samlades omkring
tjugo handarbetande damer på Swensbylijda för att lyssna på f.d. hemslöjdskonsulenten i Västernorrlands län Ulrika Bos
Kerttu som visade bilder och berättade om
två legendariska kvinnor: Märta Stina Abrahamsdotter och Kajsa Brita Karlsdotter
som båda bodde i Anundsjö med omnejd.

Märta Stina Abrahamsdotter (1825–
1903) kardade, spann och färgade garn som
hon sedan stickade ovanligt mönstrade
bl.a. fälltäcken av. Hon använde en speciell
bunden teknik, som idag kallas Märta Stinas teknik, och stickade runt på egengjorda
stickor i rönn. Märta Stina ansågs vara lite
annorlunda av människorna i bygden. Hon
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var ensamstående, försörjde sig på egen
hand och skötte hela hushållet själv.
Brita-Kajsa Karlsdotter (1816–1915)
skapade på ålderns höst ett fritt sömsätt
som blev upphovet till Anundsjösömmen. Hon broderade mängder av dukar,
paradhanddukar och huvudkläden i
denna stil och många av dem har bevarats.
Brita-Kajsa Karlsdotter var gift och mor till
elva barn. Hon märkte sina dukar med sitt
monogram, födelseår, det årtal hon sydde
alstret samt ÄRTHG – äran tillhör Gud.
Det finns bevarade dukar som är märkta
med årtalet 1914. Hon var då 98 år, men
broderade ännu!
Det här var fantastiska kvinnor för sin
tid, som med små resurser skapade stora
konstverk, som visar på hög kvalitet och
uppfinningsrikedom, i det som förr betraktades lite föraktfullt som kvinnogöra.

Ulrika berättade mycket levande om
dessa kvinnor och deras liv, och om hur
framsynta människor lyckades få tag i
deras alster, som på så sätt bevarades till eftervärlden. Det var fascinerande att lyssna
till hur de kunde försörja sig själva på sina
hantverk, trots fattigdom och missväxt.
Vi är skyldiga ett stort tack till alla
eldsjälar som sett till att vi ännu idag får ta
del av dessa mönster att bli inspirerad av
och att använda i vårt eget knåpande.
Förutom ett fint föredrag bjöd kvällen
också på ett förträffligt fika som jourhavande Svensbydamer stod för denna kväll.
Swensbylida är verkligen en av pärlorna i Pitebygden! Tack vare hängivna
människor i byn två mil utanför Piteå finns
här en topprustad hembygdsgård, där allt
kan hända.
Christina Borgh Engman

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 6 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
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Arjeplog

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

Inga aktiviteter anmälda
Arvidsjaur

Marianne Paulusson
070-564 97 82

Inga aktiviteter anmälda
Boden

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

Inga aktiviteter planerade Vi har inga planerade möten eller aktiviteter, men vi tar gärna
emot önskemål och förslag på aktiviteter från våra medlemmar.
Välkommen att höra av dig till någon av oss kontaktpersoner.
Gällivare–Malmberget

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

Inga aktiviteter anmälda
Haparanda

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

Handarbetscafé

Tisdagar kl. 17–19 på Svefi. Från och med 18 januari.

Jokkmokk

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

Slöjda tillsammans

Onsdagar under sommaren, 8 juni till 31 augusti, kl. 13–16,
slöjdar vi tillsammans i kulturhuset Gamla Apoteket.

Lapptäcksgruppen

Tisdagar, kl. 18–21 (t.o.m. 31 maj). Kulturhuset Gamla Apoteket.

Slöjda tillsammans

Onsdagar, kl. 13–16 jämna veckor (t.o.m. 18 maj) och kl. 18–
21 udda veckor (t.o.m. 25 maj). Kulturhuset Gamla Apoteket.

Sommarutställning

Utställning med slöjd och konst från Jokkmokk och några andra
delar av Norrbotten, 6 juni till 10 september. Öppet vardagar
kl. 10–18, lördagar kl. 10–16 och söndagar kl. 12–16.

Världsstickdagen

Lördag den 11 juni, kl. 13–16. Kulturhuset Gamla Apoteket.
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Kalix

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

Inga aktiviteter anmälda

Kan du tänka dig att vara kontaktperson i Kalix? Hör i så fall av
dig till Elise Tullnär Nilsson 073-047 11 25,
e-post: elise.tullnar-nilsson@telia.com

Kiruna

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

Medlemsträffar

Sista tisdagen i varje månad, kl. 18, i Vuxenskolans lokaler.

Luleå

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

Luleå Knitters

Stickträff varje måndag kl. 17–20, i lobbyn på Clarion Hotel Sense
eller digitalt. Bli medlem i Facebookgruppen för mer information.
Där framgår också om träffen är fysisk eller digital.

Mjukslöjdcafé

Söndagar 15 maj kl. 12.00–15.00
på Norrbottens museum.

Slöjdcirkel/slöjdträff

Onsdagar jämna veckor, i Missionskyrkans lokal, ingång från
Skeppsbrogatan, i samarbete med Studieförbundet Bilda.
Kl. 10.00–12.00 kurs och 13.00–15.00 öppet hus för alla intresserade. Du kan vara med på veckans tema eller ha med eget arbete.
4/5 och 18/5
Vi provar på att karda och spinna.
Ändringar kan förekomma!

Pajala

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

Inga aktiviteter anmälda
Piteå

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

Medlemsträff

Söndag 22 maj kl. 15–18 i Vuxenskolans lokal, Furunäset.

Världsstickdagen

Lördag 11 juni. Ta med ditt handarbete så gör vi det tillsammans.
Vi ses utanför Kaleido kl. 11–13. Föreningen bjuder på fika.
Inställt vid olämpligt väder. Välkomna!

Älvsbyn

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

Inga aktiviteter anmälda
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Överkalix

Katarina Karlsson 070-272 82 47
jakobgarden@gmail.com

Inga aktiviteter anmälda
Övertorneå

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

Handarbetsträffar

Torsdagar kl. 12 med början 1 september. Vuxenskolans lokaler.
Ingen avgift, ingen föranmälan, alla är välkomna. Ta med eget
handarbete. Finfint tillfälle att komma igång med något nytt eller
att återupptäcka gamla tekniker.

RANA TILL SALU
Ranan är vävd i Risudden kanske på 1950eller 1960-talet. Måtten är 140 × 87 cm och
fransen är 15 cm lång.
Om du är intresserad av att köpa ranan
hör av dig till:
Karl-Gustaf Snabb
Söderhamn
073-915 42 54 eller
kalle1940@hotmail.com

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.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER
Norrbottens Läns
Hemslöjdsförening

norrbottenslanshemslojd
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