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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 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)
Redaktör 
Jeanette Bergman Weihed 
070372 48 28, jeanette@weihed.se
Omslagsbild  
Slöjdverkstan på Nolia var välbesökt. Här tillverkas 
metspön. Foto: Barnens mamma.

Adress 
Norrbottens läns hemslöjdsförening  
Box 261 
971 08 Luleå 
Bankgiro: 58641887
Kontakt 
Ordförande Elise Tullnär Nilsson, 073047 11 25, 
ordforande@norrbottenshemslojd.se 
Sekreterare Cecilia Falk, tel. 073041 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
Ännu en sommar är på väg att lämna oss. Det 
känns nu som att det finns lite höst i luften, 
i alla fall här hos oss.

Vi har för bara någon dag sedan kommit 
hem från Stora Nolia. Det var fantastiska 
dagar med många besökare, glädjen att få 
träffa så många slöjdvänner och skapa nya 
kontakter. Det tar flera dagar att smälta.

Ulrika Bos Kerttu med slöjdvänner bjöd in 
barn att komma och slöjda, allt ifrån fågelholkar 
till tygtryck. Jag har ingen siffra på hur många barn 
det var, men det var fullt kring borden hela tiden. När 
barnen spikade fågelholkar tyckte utställarna intill att de stör-
de, men då flyttade fågelholksbyggarna ut. Allt är möjligt!

Ett stort tack till alla som gjorde barnslöjden möjlig! Förhoppningsvis är alla 
deltagande barn blivande slöjdare.

Nu ser vi närmast fram emot slöjdträffen i Kiruna den 9–11 september. Det ska 
bli spännande med nya kunskaper och ny inspiration. Allt gott till er alla!

Elise Tullnär Nilsson 
Ordförande
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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.

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 informa-
tion. Mycket trevligt kan hända som du annars riskerar att missa.

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

HÖNSESTRIK MED ANNA BAUER
Kursen med Anna Bauer blev inställd på 
grund av covid men nya datum är fredag 
23 september i Piteå och 24–25 september 
i Boden. Det finns ännu några platser kvar 
till kurserna. Är du intresserad av mer 

information om Anna och kurserna läs 
Slöjdaren 2021 nr 4, 
https://norrbottenshemslojd.se/slojdaren/

Anmälan: senast 4 september till  
ulrika.bos.k@gmail.com
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SLÖJDVERKSTAD PÅ NOLIA 
Det finns hopp för slöjdens framtid! 
Omkring 125 slöjdintresserade barn från 
6–7 års ålder till ungefär 12 år köade för 
att få prova olika slöjdtekniker i hårda och 
textila material. Slöjdverkstan höll öppet 
fyra timmar varje dag under Nolias fem 
dagar i Piteå. Första dagen skapade barnen 
mönster i potatis och trä som de sedan 
tryckte med textilfärg. Det blev många 
vackra egendesignade dukar. 

Tovningen var populär. Såpakastrullen 
hade fullt med ullfyllda tesilar till ullbollar 

som träddes på tråd eller syddes ihop till 
granna fåglar. Tur att det inte regnade för 
fågelholkstillverkningen blev förvisad 
utomhus på grund av starka barnarmar 
som energiskt spikade ihop holkar på lö-
pande band. Även en lite mer tidskrävande 
teknik som att väva garndockor på kartong 
lockade deltagare som blev mycket nöjda 
med sina broscher och bandvävarna fick 
fina nyckelringar med sig hem. Ljuskoppar, 
kapsyler och skruvkorkar kommer kanske 
i framtiden att hamna i barnhänder och 
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bli till vackra blommor med hjälp av en 
tålig sax. Vackra vikta askar av färggranna 
reklamblad och starkt papper resulterade i 
fina små förvaringsgömmor. 

De flesta av barnen var flickor och de 
kunde hantera både hammare och slöjd-
kniv. Av färsk sälg täljde de pennor som de 
dekorerade med skurna mönster och färg. 
Även fiskespö lockade flest flickor som 
barkade spöämnen av färsk sälg som sedan 
dekorerades med kniv och färg och fick 
lina, tyngd, flöte och krok. Karottunder-
lägg av svartris i linnevarp kommer att bli 

gåvor till bland annat mormor och farmor, 
som tycker om slöjdpresenter, enligt de 
unga tillverkarna.

Anstormningen till slöjdaktiviteterna 
var så stor redan första dagen att det inte 
fanns tid för den materialavgift på 30 kr 
som var planerad, så hemslöjdsföreningen 
bjöd på verksamheten. Handledare var 
hemslöjdsföreningens medlemmar.

Verksamheten sponsrades av Länshem-
slöjdskonsulenten, Region Norrbotten och 
Sparbanken Nord – Framtidsbanken.

Ulrika Bos Kerttu
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SAORI – JAPANSK VÄVFILOSOFI 
Alla kan väva saori enligt japanskan 
Miso Jo som skapade tekniken. Ju mindre 
vävkunskap desto lättare är det att ta till sig 
vävfilosofin. 

Handvävare i Norr har haft Kirsi Manni 
från Siljansnäs som inspirerande föreläsare 
som även vi medlemmar i hemslöjdsför-
eningen var inbjudna till. Kirsi är utbildad 
vävlärare och har stor erfarenhet av tekni-
ken som hon har fördjupat sig i bland annat 
på några resor till Japan.  

Saori är inspirerande och fri teknik, för 
en erfaren väverska kan tekniken medföra 
problem då man får väva allt som vävun-
dervisningen lärt oss att undvika, blanda 
fritt material och grovlekar, hål och hoppor 
ingår i tekniken, väva ojämnt och ojämna 
stadkanter. 

I saori, som i alla textila slöjdtekniker, 
ska vi respektera materialet som är odlat, 
skördat, berett och färgat, därför är garnet 
värdefullt, vi ska också respektera arbetet 
för tiden är en investering och resultatet är 
unikt, och det glömmer vi slöjdare ofta.

Dagen arrangerades med ekonomiskt 
bidrag av Länshemslöjdskonsulenten, 
Region Norrbotten i samarbete med Hand-
vävare i Norr. 

Tack för en trevlig och inspirerande 
föreläsning!

Ulrika Bos Kerttu F
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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.k.nilsson@norrbotten.se

www.norrbotten.se/hemslojd
www.facebook.com/hemslojdnorrbotten
www.instagram.com/hemslojdnorrbotten 
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SLÖJDHELG I KIRUNA
Det finns fortfarande några platser till 
hemslöjdsföreningens arrangerade Slöjd-
helg fredag–söndag 9–11 september på 
Malmfältens Folkhögskola i Kiruna. Hel-
gen inleds med guidad visning av utställ-
ningarna på Konsthall i Norr i Kiruna nya 
stadshus, vi får även en kortare föreläsning 
om stadsflytten.  

På fredag eftermiddag erbjuder vi flera 
två timmars workshopar och lördag–
söndag långkurser. Kursprogrammet finns 
utförligt presenterat i Slöjdaren 2022 nr 2 
https://norrbottenshemslojd.se/slojdaren/

Anmälan: senast 28 augusti till  
ulrika.bos.k@gmail.com

VÄV2022
Vävmässan VÄV2022 äger rum i Halmstad 
22–24 september. Där bjuds på föreläsningar, 
utställningar, demonstrationer av vävtekniker, 
kurser, bussutflykter, mingel kvällar, försäljning 
av vävrelaterat material och givetvis tillfällen att 
umgås med likasinnade.

Mässan arrangeras av Svenska Väv rådet 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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HEMSLÖJDENS DAG 
I PITEÅ
Lördag 3 september kl. 12.00–14.30 firar vi 
Hemslöjdens dag på Piteå museum. 

Det blir en liten höstmarknad för 
färdigt hantverk, material, böcker m.m. Vi 
visar olika sätt att slöjda, både mjukslöjd , 
repslagning, nålbindning och att tälja i trä, 
och visar på olika tekniker. Hur gör man 
t.ex. lyfta maskor, hur kantar man en kofta? 
Om du har problem med stickbeskrivning 
eller annat så ta med! Kanske vi kan hjälpa 
dig. Dessutom säljer North wool company 
sina egna, fantastiska garner!

Fika finns till försäljning! Ta gärna med 
intresserade vänner. Vi vill gärna bli ännu 
fler medlemmar!

HÅRDSLÖJDSTRÄFF PÅ SESKARÖ
Första helgen i september arrange-
rar Länshemslöjdskonsulenterna 
Region Norrbotten en hårdslöjds-
träff på Seskarö, 27 km sydost om 
Haparanda. Under dagarna slöjdar 
vi tillsammans med skickliga 
slöjdare och hantverkare, kursmo-
menten passar både för nybörjare 
men även för dig som har erfaren-
het av att arbeta med hårdslöjd 
sedan tidigare. 

Helgens slöjdkurser leds av: 
Bengt-Erik Nilsson (bildhuggare, 
motorsågsskulptör och förgyllare 
ifrån Umeå), Molly Sjöstam (slöj-
dare från Gräsmyr, Västerbotten 
med fokus på karvsnitt och må-
leri), Helena Åberg (slöjdare från 
Stigtomta, Nyköpings kommun, 
specialiserad på klyvning av svep 
och brädor, speciellt i furu) och Thomas 
Distler (båtbyggare från Umeå, föreläser 
om båtbygge och hantverkstekniker på 
gammalt vis). 

Fullständig information finns att 
tillgå på: formstarknorrbotten.se/slöjd-
hantverk-norrbotten/hårdslöjdsträff-på-
seskarö-2-49
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31 aug, 18.00. Föreläsning:
Korgar från vårt avlånga land
Helena Åberg, slöjdare och  
fd länshemslöjdskonsulent i Sörmland, 
tar oss med på en korgresa genom 
Sverige och visar exempel på en 
mångfald korgar i olika tekniker,  
material och funktion.

17 sept, 13.00:
Föreläsning om rotslöjd
Fia Kaddik föreläser det samiska  
kulturarvet och vad moder jord ger 
oss i gåva i form av slöjd material för 
att vi ska kunna tillverka bruksföremål 
som håller i tid och rum.

Hemslöjdens dag! 3 sept, 11–16:
Korgdag
Korgmingel för korgälskare och korg
ägare. Ta med och visa upp korgar 
som du gjort, fått eller köpt.

Norrbottens läns hemslöjdsförening 
visar korgar från när och fjärran,  
i olika tekniker och material.

Utställning samt 
korgprogram 
på Norrbottens  
museum!

Tom 2 okt:

Älskade korg
Om korgens historia, framtid 
och vårt förhållande till ett av 
världens äldsta hantverk.  
I utställningen visas även korgar  
från Norrbottens museums 
samlingar och lokala slöjdare.

Vandringsutställning producerad av Sörmlands 
museum i samarbete med Skånes Hemslöjdsför-
bund och Östergötlands läns hemslöjdsförening.
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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

Planeringsmöte/slöjdkväll 13 september 18–20 i Torpet vid Hembygdsgården i Boden. Vi 
bestämmer tillsammans vilken verksamhet vi ska ha under 
höstterminen. Välkommen!

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

Inga aktiviteter anmälda

Haparanda Saara Pekkarinen 0922-688 10, +358 442 921 970 
saara.pekkarinen@svefi.net

Handarbetscafe Handarbetscafé på Svefi fortsätter som vanligt med start 16 
augusti, kl. 17–19. Alla är välkomna!

Julmarknad Preliminärt planeras för julmarknad på torget den 27 november. 
För mer information kontakta Saara Pekkarinen.

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

Slöjda tillsammans Onsdagar, kl. 13–16 jämna veckor och kl. 18–21 udda veckor, start 
14 september, uppehåll v. 43, kulturhuset Gamla Apoteket.

Hantverksgruppen Måndag 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 december 
kl. 15.30. Kulturhuset Gamla Apoteket. Vi träffas för att inspire-
ras och förbereda framtiden tillsammans.

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

Inga aktiviteter anmälda

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

Slöjdhelg 9–11 september. Läs mer i förra numret av Slöjdaren och på s. 7.
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.

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. 
Bli medlem i Facebook gruppen för mer information.

Mjukslöjdsträffar Stadsbiblioteket 9 oktober, 6 november, 4 december 12–15. 
Norrbottens museum 25 september, 23 oktober, 20 november och 
18 december, 12–15. På museet finns det möjlighet att köpa fika.

Slöjdcirkel/slöjdträff Onsdagar jämna veckor med start 21 september, i Missions-
kyrkans lokal, ingång från Skeppsbrogatan, i samarbete med 
Studieförbundet Bilda. Kl. 10–12 cirkel och 13–15 öppet hus för 
alla intresserade. Du kan vara med på veckans tema eller ta med 
eget arbete.
Höstens teman: 
Brodera! Vi broderar på ylle, på stickat ja, vad vi vill!
Virka! Olika virktekniker , flerfärgsvirkning, smygmaskvirkning, 
dubbelvirkning.
Torrnålstovning.
Olika sticktekniker.

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

Medlemsträffar Söndagarna 25 september, 30 oktober och 20 november, kl. 15–18 
i Vuxenskolans lokal,  Furunäset.

Hemslöjdens dag Lördag 3 september kl. 12.00–14.30, Piteå museum. Se notis på 
sidan 8.

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

Inga aktiviteter anmälda

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 
Flitiga fingrar

Torsdagar kl. 12.00–14.30 med början 1 september och fram till 
advent. Vuxenskolans lokaler. Ingen avgift, ingen föranmälan, 
alla är välkomna. Ta med eget handarbete. Ledare Gudrun Kron.
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FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Norrbottens Läns 
Hemslöjdsförening norrbottenslanshemslojd

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.

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 återbetal-

ning.

Resebidrag vid kurser
Föreningens medlemmar kan ansöka om resebidrag för kurser som ordnas inom Norr-
bottens 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


