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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 2023 (manusstopp) 
Nr 1. 3 feb (20 jan) 
Nr 2. 5 maj (21 april) 
Nr 3. 25 aug (11 aug) 
Nr 4. 17 nov (3 nov)
Redaktör 
Jeanette Bergman Weihed 
070372 48 28, jeanette@weihed.se
Omslagsbild  
Ecotryck gjort i samband med slöjdhelgen i Kiruna, 
9–11 september. Läs mer om den på sidan 14. 
Foto: Eva Öhrling.

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
Där jag bor har den första snön kommit i natt och 
det ligger blankis på sjön. Det här är första tecknet 
på den kommande vintern. Jag går min morgon-
promenad och känner hur kallt det redan är om 
händerna. 

Det får mig att tänka på en vante som jag 
vill lyfta fram: Lovikkavanten fyller 130 år. Den 
vanten har värmt många händer och uppskattas för 
sin klassiska, tåliga och praktiska design.

Denna design kom till tack vare en missnöjd kund. 
Lovikkavantens skapare hette Erika Aittamaa, född i 
Junosuando 1866, men flyttade sedan till Lovikka. År 1892 
stickade Erika det första paret vantar som kom att bli förlagan 
till den berömda Lovikkavanten.

Kvinnorna i Lovikka husmodersförening började sticka vantarna enligt Erikas 
traditionella sätt, både med garnet och broderiet. De har tagit fram ett märke som borgar 
för att det är en äkta Lovikkavante som du köper eller äger. I nästa nummer av Slöjdaren 
kommer Lovikka husmodersförening att berätta hela historien om Lovikkavanten. Det ser 
jag fram emot.

Vinterhälsningar från 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

KORTA FILMER OM NORRBOTTEN PÅ UR PLAY

Våren 2022 besökte Utbildningsradion 
Norrbottens museum och spelade in ett 
antal berättelser från Norrbotten till sin 
föreläsningsserie ”Ur samtiden – Läns-
museerna berättar”. 

I nio avsnitt berättar medarbetare 
på museet om allt ifrån 1912 års 
norrbottensdräkt och en filbunke 
från Vittangi, till Norrbottens läns 
arbetsstugor och det tidigare fängelset 
Vita duvan. Samtliga filmer (se 
listan till höger) kan ses på UR Play: 
urplay.se/serie/220038-ur-samtiden-
lansmuseerna-berattar

• Vita duvan (6 min)
• Maunoskåpet (7 min)
• En filbunke från Vittangi (6 min)
• Fotograf Lea Wikström (10 min)
• Spridningen av järn bland jägare-sam-

lare i det arktiska området (19 min)
• 1912 års Norrbottensdräkt (26 min)
• Stridbara Siri Holm – en konservativ 

pionjär (13 min)
• Aareavaara – Norrbottens (hittills) 

äldsta boplatser (20 min)
• Norrbottens läns arbetsstugor (11 min)
• Filflaskan från Porsnäs (6 min)
• 100 meter graffiti från 1991 (9 min)



4

TRE INTENSIVA DAGAR MED HÖNSESTRIK
I slutet av september besöktes Piteå och 
Boden av Anna Bauer som är en av svensk 
sticknings superkändisar. Hon gav två 
kurser i Hönsestrik, en endagskurs i Piteå 
och en tvådagarskurs i Boden. 

Anna Bauer är den som har återupprät-
tat hönsestrik i Sverige och hon har publi-
cerat flera böcker och häften med mönster. 
Anna bor i Göteborg, är textilkonstnär, 
färgar garner och håller kurser i bland 
annat hönsestrik. Just nu turnerar hennes 
fantastiska utställning Knitstart my heart i 

södra Sverige. Anna har också en master-
examen i textil konst från Högskolan för 
design och konsthantverk i Göteborg.

Här nedan kommer två rapporter från 
Annas kurshelg i Norrbotten.

Vad är egentligen hönsestrik?
Är det kanske något som hönsen sprätter 
omkring i rabatten?

Alla som var unga på 1970-talet kanske 
kommer ihåg danskan Kirsten Hofstätter 
som startade en slags stick-revolution i 
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protest mot alla exakta mönster, krångliga 
beskrivningar och tråkiga färger.

Kirsten introducerade vilda mönster 
med massor av olika figurer och bjärta 
färger som bröt med hur dåtidens textil-
industri tyckte att vi skulle klä oss. Hon 
tyckte att glädjen att själva få vara kreativa 
kommit i skymundan, och hon ville att 
barn skulle få upptäcka färgglädjen och 
kunna skapa från tidig ålder, så det fick inte 
vara för svårt. 

Kirsten inkluderade också en politisk 
aspekt i sina stickade plagg: ”Kvinno-
rörelsen skall drivas med stickorna”. 

Namnet hönsestrik är självironiskt och 
anspelar på hönshjärnor, hönsskvaller 
m.m. som stod för en nedsättande värde-
ring av kvinnor. Hon tyckte att det var dags 
att uppvärdera stickningen på ett enkelt 
sätt som alla kunde ta del i.

Fredagens kurs i Piteå hade 17 del-
tagare. Vi fick först en föreläsning om 

Motstående sida till vänster: Anna Bauer var en myck
et inspirerande kursledare. 
Övriga bilder: En salig blandning av inspirerande alster 
från både Anna och kursdeltagarna.
Foto: Christina Kolmert och Cecilia Falk.
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hönsestriks historia och sedan var det 
dags att frossa i färger och mönster hela 
dagen under sakkunnig ledning. Det blev 
pingviner, skalbaggar, blommor och fåglar 
om  vartannat. 

Bordet var fyllt med nystan i de mest 
skiftande färger– bara att blanda vilt 
efter eget huvud. Märk väl, man behöver 
inte heller sticka två likadana vantar – de 
kan mönstras helt olika men ha samma 
färgsättning, eller ha samma mönster 
men olika färgsättning. Eller var helt och 
hållet olika.

Vi gick alla hem fyllda av inspiration 
och idéer. De flesta hamnade nog i soffan 
med en stickning. Så mycket roligt man 
kan ha med fina garner, mönster och 
färger, och vilken ynnest att få ta del av 
Annas kunskaper. Vilken tur att Anna 
reser runt i Sverige och håller kurs för oss 
”stick-nördar”. En sådan här dag lever man 
på länge!

Christina Kolmert

Även stickning var politik

Minns ni 1970-talet när allt var politik och 
vår uppgift som ungdomar var att proteste-
ra? ”Ropen skalla, daghem åt alla!” ”USA ut 
ur Vietnam!” Det var då hönsestrik föddes 
i Danmark, då när allt skulle ifrågasättas 
och befrias. Ja, även stickningen skulle 
befrias från regler och tvång, traditioner 
och garnbolag.

Och protesterna har väl aldrig känts 
mer aktuella än idag för det är fortfarande 
krig i världen, om än i andra länder. På 
1970-talet var det hippies och gröna-våg-
are, idag brinner planeten och vi måste 
konsumera mindre, släcka lamporna och 
rädda vår jord. 

Anna Bauer inledde kurshelgen i Boden 
med ett bildspel som berättade historien 
om hönsestrik – hur, vad och varför. Hon 
hade också med sig sina böcker och mäng-
der av stickade prover, ett veritabelt hav av 
ull och vi drunknade i färger. 
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VÄLPUBLICERAD
Annas böcker finns att köpa både på Adlibris och 
Bokus, men de kan också finnas på ditt närmaste 
bibliotek:
Bauer, Anna, 2019. Hönsestrik – a love story: 
sticka mönster på ditt sätt. Roos & Tegnér, Malmö.
Bauer, Anna, 2020. Hönsestrik forever: sticka fritt 
med färg och fantasi. Roos & Tegnér, Malmö.
Bauer, Anna & Zethraeus, Eva, 2021. Färga garn 
och sticka: naturligt med växter, svampar, lavar och 
löss. Polaris fakta, Malmö.
Nu i december kommer hennes nästa bok ut: 
Bauer, Anna, 2022. Kofta och klänning. Sticka och 
sy dina egna kläder. Bokförlaget Polaris.
På Annas hemsida www.annabauer.se kan du se 
mer av hennes produktion, utställningar, hennes 
fanzine Smörhönan m.m.

Sedan satte vi i gång med stickandet och 
lärde oss under tiden att inte vara rädda för 
färger, att inte vara bundna av att allt ska se 
perfekt ut. Den vänstra vanten behöver inte 
vara lik den högra. Motiv och bårder väljs 
helt fritt.

Precis som i andra hantverkskur-
ser berättades det under arbetet också 
historier. Vi var elva kvinnor från Kiruna, 
Arvidsjaur, Vidsel, Kalix och Luleå med 
rötter från olika ställen, så allt från recept 
på kangoskakor till forna tiders kvinno-
öden kom på tal. Vi drömde också om 
en midnattssolsträff på Luossavaara till 
sommaren …

Under arbetet fick vi många tips av 
Anna hur vi kan välja färger som lyfter 
och kontrasterar mot varandra. Av Ulrika 
Bos Kerttu, hemslöjdsföreningens studie-
organisatör, fick vi veta mer om Sashiko 
och Märta Stina-stickning, ämnen som 
kommit på tal under vårt stickande. 

Till den andra kursdagen skulle vi ha 
tänkt ut ett motto som vi ville sticka in 
på våra vantar eller på framtida hönse-
strik-tröjor. ”Ta vara på tiden”, ”Lev nu”, 
”Rädda planeten” var några personliga 
och politiska budskap som skulle kunna 
stickas mellan färgglada mönsterbårder. 
Allt är ju fortfarande politik, precis som på 
1970-talet.

Vad lärde vi oss då? Jo, vi lärde oss att 
inte vara rädda för färger och ovanliga 
färgkombinationer. För det finns inga 
måsten, inga regler! Det finns bara stor 
skaparglädje – och ett intensivt budskap 
om fred på jorden.

Cecilia Falk

Motstående sida till vänster: En av Anna Bauers 
böcker tillsammans med kursdeltagarnas påbörjade 
arbeten. 
Motstående sida till vänster: En färgexplosion i garner 
och stickade alster.
Ovan till höger: En av Annas koftor.
Foto: Christina Kolmert och Cecilia Falk.
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FOTON: ANNIK A SVONNI JOSBR ANT.

KORGPARAD PÅ HEMSLÖJDENS DAG
I år firades Hemslöjdens dag i Luleå på 
Norrbottens museum med en utställning 
av korgar från när och fjärran och visning 
av korgtillverkning.

Besökarna möttes vid ingången av en 
stor och vacker korg som mest liknar en 
brud krona (1). Den heter också Krona, och 
är tillverkad i Vietnam av palmbladsspröt 
bundna på en stomme av ståltråd inom 
ett svenskt biståndsprojekt. Flera svenska 
formgivare deltog i projektet, och formgi-
varen av just denna korg härstammar från 
Tärnaby i Västerbotten.

Utmed den långa väggen i utställ-
ningsrummet fanns mängder av korgar 
uppställda; på bord, under bord, på pallar 
och uppåt väggarna. Nästan femtio korgar 
kunde beundras. Korgarna har de olika 
ägarna gjort själva, fått eller köpt.

Ville man se tillverkning av korgar så 
kunde man stanna till vid ett bord där Lena 
Eriksson slöjdade med säv. En bunt långa 
gröna strån med små bruna blommor i 
toppen är utgångsmaterialet till korgarna.

Lena berättar: ”Säven växer i vatten. 
När den har skördats ska den torka. Sedan 

lindas den in i t.ex. ett blött lakan. Då blir 
den fuktig och väldigt seg och böjlig. Säv 
passar till tekniker som binda eller fläta.”

På sitt slöjdbord hade Lena också materi-
al för att visa rotslöjd, då tunna björkrötter 
binds till korgar för olika användningsom-
råden. I den samiska slöjdtraditionen görs 
saltflaskor som är väldigt tätt bundna. Med 
lite grövre rötter och med knutar mellan 
varven kan man göra korgar för bl.a. osttill-
verkning. Björkens ris kan också användas 
för korgbindning (6). Då sys varven ihop 
med glesa stygn av starkt garn.

Vid nästa slöjdbord visade och berättade 
Owe Eriksson om sin korgtillverkning. 
Hans runda korg i sälg är konstruerad av 
tre millimeter tjocka hyvlade ämnen (kall-
lade löv) som går från bottenplattan upp till 
överkanten. Handtaget och överkanten har 
dekor sydd med tunna björkrötter. Allt är 
ihopsatt utan spik eller skruv. 

Tove Antonisen hade med sig en 
trädgårdskorg av furuspån. Den användes 
många år av hennes svärmor för frukt och 
grönsaker, men nu finns det garn och olika 
handarbeten i korgen.

1 2
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FOTON: JE ANET TE BERGMAN WEIHED.

På en lång käpp utmed väggen (2) hängde 
en björkrotskorg, små korgar av halm och 
en kasse som är flätad med klippta remsor 
av mjölkpaket – samma teknik som i flätade 
näverkorgar. Längre bort på samma bord 
fanns näverkorgar i samma teknik. Den 
största näverkorgen, från Överkalix, är flätad 
med näverremsor på snedden med kanten 
och handtaget förstärkta med björk rot.

Förutom korgar från Sverige fanns 
korgar från många andra delar i världen, 
bl.a. Ecuador, Nepal, Ryssland, Danmark, 
Polen, Estland, Finland, Zambia och Syd-
afrika. Korgarna från Zambia är bundna av 
växtmaterial som liknar gräs. Olika ljusa 
och mörka trianglar och små rutor bildar 
mönster i de tätbundna korgarna. En liten 
svart och röd korg från Sydafrika (4) är 
flätad av telefonkablar. En korg med lock 

från Ecuador (5) är vackert dekorerad med 
mönster. En flätad spånkorg från Finland 
har handtag i båda kortändarna. En sådan 
brukade användas till att ha fårull i när 
man ska spinna garn.

Utställningens största korg är en flätad, 
gammal och lite trasig tvättkorg av furu-
spån som är nästan en meter lång. Den 
allra minsta korgen (4) är mindre än en 
barnhand och bunden med sytråd runt 
smala remsor av vridet tidningspapper. 
Den får lätt plats i fickan.

En fråga som kom upp under dagen var: 
”Måste en korg ha handtag?” Vårt svar var 
att på den här korgdagen får också skålar, 
fat och burkar med lock vara med så länge 
de är tillverkade av material som går att 
fläta, binda och vrida.

Christina Lindmark
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SY- OCH HANTVERKSMÄSSAN 2022
Äntligen blev det dags för en sy- och 
hantverksmässa igen efter två års 
hämmande restriktioner! Det var många 
som drogs till Älvsjö den sista helgen i 
oktober. På plats fanns de flesta större 
garnbutiker, symaskinstillverkare och 
tygbutiker, men också en mängd mindre 
företag med många inriktningar.

Det märks att stickning är mycket 
populärt just nu. Jag såg många nya 
garnförsäljare som lät spinna garn från 
egna får. Ett företag hade dessutom tagit 
fram garnnystan från olika fårraser så att 
man kunde känna skillnaden mellan garn 
från finullsfår, gotlandsfår, jämtlandsfår, 
svärdsjöfår osv. Mycket upplysande!

Det fanns också många som sålde garn 
som var handfärgat i mindre kvantiteter, 
ofta av merinoull och ibland med 

inblandning av silke. Överlag är det tydligt 
att fler och fler väljer att sticka av garner av 
hög kvalitet.

På mässan fanns också flera företag 
som sålde tyger. Det verkar som att det åter 
börjar bli populärt att sy själv efter, som 
jag tycker, några års minskande intresse. 
Men nu tycks det som att det framför allt 
är stickade tyger som är populära. Det 
har också dykt upp några svenska företag 
som säljer genomtänkta sömnadsmönster. 
Glädjande!

Men utöver detta så fanns i princip alla 
textila slöjdtekniker representerade på 
mässan. Många montrar erbjöd besökarna 
att prova på. Själv blev jag mest sugen på 
att prova knyppling. Kanske kan vi få till 
något kurstillfälle framöver.

Jeanette Bergman Weihed

MIDNIGHT SUN KNITLAN
Hemslöjdsföreningen har gjort en projektansökan till en 
stickaktivitet med samiskt tema i Jokkmokk. Midnight Sun 
KnitLAN erbjuder kurser, föreläsningar, midnattsolsstickning 
och besök till kultur i Jokkmokk. Under förutsättning att för-
eningen får det sökta bidraget kommer en mer utförlig annons 
om Midnight Sun KnitLAN i nästa nummer av Slöjdaren. 
Boka gärna redan nu in första helgen efter midsommar, tors-
dag 29 juni till söndag 2 juli 2023.
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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 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

JOKKMOKKS MARKNAD
TORSDAG-LÖRDAG 2-4 FEBRUARI

Hemslöjdsföreningen kommer att delta med en monter i Kaitumgården.  
Årets tema på utställningen är sjalar och halsdukar i vävning, tovat, stickat,  
virkat m.m. Det kommer att finnas slöjdlitteratur och hemslöjdsalster att köpa.
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KURS: LÄR DIG NÅLBINDA
Nålbindning är en uråldrig garnteknik att 
sy öglor för att skapa plagg. I våra nordiska 
grannländer har man hittat nålbundna 
plagg ända från stenåldern medan i 
Sverige de äldsta funna plaggen är från 
 medeltiden. 

Nålbindning har varit allmän i hela Sve-
rige men har genom århundradena mer och 
mer försvunnit till förmån för stickning 
och virkning.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, 
Rådstugatan 6c, Luleå
Datum: Lördag–söndag 25–26 feb 2023, 
kl. 10–16 båda dagarna
Ledare: Christina Lindmark, Luleå, tidiga-
re hemslöjdskonsulent
Ta med: 4-tr ullgarn eller det ullgarn du 
har. Nålen ingår i kurskostnaden

Kostnad: 1050 kr för medlem i hemslöjds-
förening och 1200 kr för övriga 
Anmälan: sv.se
Information: kontakta Christina Lind-
mark 073-072 78 56
Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan 
och Norrbottens läns Hemslöjdsförening i 
samverkan

KURS: SASHIKO – DEKO-
RERA OCH LAGA KLÄDER
Vi lär oss att dekorera och laga favorit-
jeansen eller en trasig blus med sashiko, de 
enklaste upp-och-ner-stygn. Vi syr med 
bomulls- eller lingarn i vackra färger.

Sashiko är en 1000 år gammal broderi-
teknik som härstammar från norra delarna 
av Japan. Förr förstärkte, lappade och 
lagade brandsoldater, fattiga bönder och 
arbetare sina slitna blåkläder i sashiko. 

Plats: Gamla Apoteket, Jokkmokk
Datum: Lördag–söndag 11–12 mars 2023, 
lördag kl. 10–17 och söndag kl. 9–15
Ledare: Ulrika Bos Kerttu, Luleå
Ta med: Tyg, sy- och knappnålar, bomulls- 
och lingarn, sax och linjal
Kostnad: 700 kr för medlem i hemslöjds-
förening och 850 kr för övriga
Anmälan: Senast 24 februari till:  
ulrika.bos.k@gmail.com

Arrangörer: Norrbottens läns Hemslöjds-
förening, Gamla Apoteket och Region 
Norrbotten
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SLÖJD OCH FORM NORRBOTTEN
I Galleri Foajén på Regionhuset i Luleå 
visas till och med den 6 december en foto-
utställning: Slöjd och Form Norrbotten. 

I utställningen presenteras elva slöjdare 
och hantverkare som är hemmahörande i 
länet med fotografier tagna av fotografen 
Simon Eliasson. Bilderna som visas är ett 
urval från projekten ”Hej Slöjdare” och 
”Formstark Norrbotten”.

Dessa projekt riktade sig till yrkes-
verksamma utövare under pandemin med 

målsättningen att stötta deras verksam-
heter och bidra till att skapa ökad digi-
tal  synlighet.

Projekten initierades och drevs av Slöjd- 
och Formkonsulenterna Region Norrbot-
ten och Resurscentrum för Konst. 

Simon Eliasson är frilansande fotograf 
och journalist i Luleå med kandidatexamen 
i journalistik med inriktning bildjournalis-
tik. Bilden ovan visar Lena Viltok.
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SLÖJDHELG I KIRUNA
Helgen 9–11 september drog ett gäng 
kvinnor från Norrbotten, nya och gamla 
medlemmar i Hemslöjdsföreningen, till 
sina medsystrar (och en välkommen med-
broder) i Kiruna för att skapa, lära, njuta 
och språka.

Det här var helgen när allt hände: Valet 
som kanske skulle ändra Sverige till det 
bättre eller sämre. Helgen när höstsolen 
sken varje dag på de lysande höstfärgerna. 
Helgen då fullmånen lyste röd om natten 

medan morgondimman låg över fjällen i 
fjärran. 

Allt hände i staden som är både gammal 
och ny, där marken skälver av sprickor-
na från gruvan och från byggena i nya 
bostadsområden.

När några av oss steg av Norrtåget från 
kusten möttes vi av ett imponerande stort 
trähus som sakta, sakta flyttades från sitt 
ursprungliga läge till LKAB:s område för 
kulturhus. Vi och en grupp små försko-
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lebarn stirrade med vidöppna ögon – allt 
kan hända i Kiruna, staden som lever av sin 
gruva som i sin tur äter upp den, kvarter 
för kvarter.

Malmfältens folkhögskola tog emot oss 
med bra kurslokaler, god mat och perfekt 
nattlogi. Ställde man sig på tå ute på gården 
såg man de snöklädda fjälltopparna, men vi 
var mest inomhus för alla brann av iver att 
kasta sig över sina valda slöjdteman. 

Tyvärr blev inte alla teman som studie-
organisatören Ulrika Bos Kerttu samman-
ställt av, vilket många beklagade. Men då 
måste det ju bli fler slöjdhelger!

Första kursdagen inleddes med en 
rundtur i nya centrum – en bra bit från 
”gamla” staden som ju egentligen inte alls 
är så gammal (jo, förvirrande). Kultur- och 
förvaltningschef Lennart Lantto guidade 
oss runt i det runda stadshusets inklusive 
Konsthall i Norrs alla våningar. 

En bättre guide kan inte finnas; han 
var med från stadshusets tillblivelse, från 
beslutet om arkitektur och material till 
dagens byggnad. Och han kunde berätta 
om Hjalmar, disponent Lundbohm ni vet, 

stadens grundare, som nu än en gång måste 
flytta från sin gravplats till ett nytt ställe – 
för vilken gång i ordningen minns jag inte.

Rundturen innefattade också ett besök 
på konsthantverksbutiken Ateljénord där 
en av delägarna berättade om butiksflytten 
och verksamheten. De är idag sex aktiva 
som äger och säljer i butiken. En fin yllefilt, 
komponerad av Gunnel Tjäder, med torne-
dalska allmogemönster fångade våra ögon 
bland mycket annat fint.

Vi hann också med ett kort besök på 
konsthallen Aurora och fick en snabb vis-
ning av utställningen Fragment som med 
konstföremål från kommunens samlingar 
vill visa hur ”det förflutna påverkar när nya 
individuella och kollektiva berättelser om 
platser skapas”.

Så började slöjdandet. Fredagen bjöd på 
två timmars prova-på som gav en försmak 
av temat. Korgflätning av remsor från 
mjölkkartonger som vi klippt och skarvat 
innan. Vi flätade, drog, vek, flätade om och 
lärde oss hur tekniken fungerade. Eller 
borde ha fungerat – fingrarna var stela, 
kartongen hal, men, ja! Vi såg embryon till 
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färdiga alster och förstod hur näveraskar 
flätas, tampas och viks. Annika, ledaren, 
var både kunnig och tålmodig! 

Andra täljde tomtar under Lena 
Gustafssons ledning och visade stolta upp 
en parad av små, fina snidade tomtar med 
toppiga röda luvor. En försmak av julen! 

Karin Olofsson, Luleå, ledde en 
workshop i skarvsöm; Användbart och 
snyggt både till nåldynor, väskor och 
mycket annat! 

Siv Johansson från Boden lärde ut kon-
sten att vika ett kinesiskt syetui, en mapp 
med många fack och fint omslag. 

Ingrid Nordlund, Kiruna kom med 
symaskin, vadmal och kläde i flera färger 
och lärde oss att tillverka syväskor som vi 

dekorerade med flera rader vackra färg-
granna band.

Lördagen började med god och riklig 
frukost innan nästa slöjdtema började. 
Ulrika Bos Kerttu inspirerade en grupp i 
yllebroderi och sashiko, tekniker som re-
sulterade i färgstarka alster – och slitstarka! 
Sashiko är en gammal lagningsteknik från 
Japan – något som Ulrika lärt sig på plats. 
Hennes vackra blus och byxor visade vad 
man kunde åstadkomma.

I lektionssalen intill fanns Karin 
Olofsson med ett gäng som broderade 
påsöm, också en gammal teknik med 
rötter i Dala Floda där blomsterbroderier i 
ullgarn funnits i säkert 100 år. Vi dök ner 
bland färgglada blommor och blader och 
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skrattade under arbetets gång åt många 
härliga historier.

I kemisalen fanns en grupp som tryckte, 
kokade, rullade, pressade – ja, vad gjorde 
de inte med blad, löv, tygbitar och kemika-
lier! Det var Eco tryck, eller växttryck, som 
en grupp provade på under Siv Johanssons 
ledning, med härliga resultat som bevarar 
sommarens former.

På lördagskvällen fanns det tillfälle för 
den som ville att sälja tyg, armband, vantar, 
mössor … så vackra! Naturligtvis fortsatte 
vi sedan med våra slöjdteman på söndagen. 
Dagarna avrundades med en utställning av 
allas alster. Till sist försökte vi sätta ord på 
vad helgen gett oss: kunskaper, skapargläd-
je, gemenskap, vänner, lust …

Kirunagängets organisationsförmåga 
var suverän, allt från hämtningar vid tåget 

till mat, kaffe, fika, nycklar. Allting fung-
erade perfekt. Men man anar att de måste 
ha dragit en lättnadens suck när helgen var 
över för det var en stor arbetsinsats som 
de gjorde! 

Så drog vi hemåt. För luleågruppen som 
kommit med tåg skulle en ersättningsbuss 
vänta vid stationen 16.05 eftersom tåget var 
inställt. Men en kvart före avgång meddela-
des att bussen också var inställd och nästa 
buss var fullbokad. Så de med biljetter fick 
tillbringa en natt på nya Scandic hotell, 
inklusive stor hotellfrukost och hemresa 
påföljande dag 16.05! 

Allt som en påminnelse om att trans-
porter i Norrbotten inte precis varit val-
rörelsens fokus. Tur att en slöjdare aldrig är 
handfallen eller sysslolös!

Cecilia Falk
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NY KONSULENT I NORRBOTTEN
Från och med 1 januari 2023 ändras titeln 
på Region Norrbottens länshemslöjdskon-
sulent till Slöjd- och formkonsulent och 
samtidigt utökar regionen från en till två 
anställda på positionen. Sofia Öberg blir 
regionens andra slöjd- och formkonsulent 
tillsammans med Linnea Nilsson.

Sofia tillträder alltså tjänsten från 
1 januari och hon kommer närmast från 
tjänsten som projektledare för Formstark 
Norrbotten, projektägare Resurscentrum 
för konst. Detta är ett projekt som arbetat 
med att främja yrkesverksamma konst-
hantverkare, slöjdare och formgivare samt 
skapa nya samarbeten, produkter och 
tjänster med besöksnäringen. 

Hon har en kandidatexamen i möbel- 
och produktdesign från London Metro-
politan University och en masterexamen i 
design för barn och barnkultur från HDK 
– Högskolan för design och konsthantverk 
vid Göteborgs universitet. Sofia har tidigare 
arbetat på Norrbottens museum som 
projektledare och programproducent och 
har under några år drivit eget företag med 
uppdrag inom utställningsproduktion, 
inredning och projektledning.

–Jag ser väldigt mycket fram emot att bli 
en av två slöjd- och formkonsulenter och 
att få fortsätta utveckla och främja slöjd- 
och formområdet i Norrbotten, säger Sofia.

SLÖJD- OCH FORMKONSULENTERNA
Norrbottens läns slöjd- och formkonsulenter finns inom Region Norrbotten på enheten 
Kulturfrämjande verksamhet. Om du vill komma i kontakt med dem kan du maila dem 
på info.hemslojden@norrbotten.se eller kontakta direkt:

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

Sofia Öberg
e-post: sofia.oberg@norrbotten.se

www.norrbotten.se/hemslojd
www.facebook.com/hemslojdnorrbotten
www.instagram.com/hemslojdnorrbotten
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LULEÅBIENNALEN
Just nu och fram till 15 januari 2023 pågår 
Luleåbiennalen 2022 – Hantverk & Konst 
som arrangeras i Konstfrämjandets regi. 
Årets biennal inkluderar förutom samtids-
konst även hantverk som vävning, same-
slöjd, stickning, halmslöjd m.m.

Det finns ett omfattande program med 
uställningar, läranderum, performances 
och workshops på flera platser i länet. Läs 
hela programmet här: luleabiennalen2022. 
konstframjandet.se/program/

Regionens Slöjd- och formkonsulent 
samarbetar med Luleåbiennalen för att 
arrangera läranderum. Detta är workshops 
som sker både fysiskt och digitalt. Ett 
tillfälle har redan varit och först ut var 
samiska dräktmästaren Anna Stina Svakko 
(bilden ovan till vänster). Då samlades 
vi på Galleri syster runt samiska stygn. 
Läs mer om detta event här: luleabienna-
len2022.konstframjandet.se/program/
samiska-stygn/

Anna-Stina Svakko, sameslöjdsmästare, 
tog oss via bilder och berättelser med till ett 
möte med samiska stygn och vi fick också 
prova på. Med naturmaterial som ull och 
silke i kombination med respekten för tra-
ditionell kunskap samlades vi till ett trevligt 
möte med samisk inspirerat broderi.

Anna-Stina Svakko bor i Porjus och 
arbetar heltid med samisk slöjd, design 
och konst i företaget Astu Design. Hon har 
bland annat sytt drygt 350 samiska tradi-
tionella dräkter. Föreläsningar och kurser 
är också en viktig del av företagandet. De 
senaste åren har hon återigen börjat arbeta 
mer konstnärligt.

Fler läranderum finns inplanerade. Om 
du vill titta på hantverk finns utställningar 
med sådant bland annat på Havremaga-
sinet i Boden (bilden ovan till höger) och 
Luleå konsthall. Läs mer i programmet 
på webben.

Linnéa Nilsson
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HÅRDSLÖJDSNÄTVERK NORRBOTTEN
Under 2022 har vi påbörjat arbetet med 
att starta upp ett hårdslöjdsnätverk för 
Norrbotten. Vi har besökt Haparanda, 
 Gällivare, Överkalix, Arvidsjaur och 
Luleå där vi arrangerat och genomfört 
hårdslöjds träffar. 

Under träffarna har personer deltagit 
som är intresserade av att arbeta med 
hårdslöjd, både på hobbynivå och som 
yrkesverksamma utövare. Träffarna ses 
som en start i att framgent bygga upp och 
skapa ett nätverk för personer som utövar 
hårdslöjd i Norrbotten.

I september avslutades årets insatser 
med en gemensam hård slöjdshelg på 
Seskarö. Under helgen deltog 24 personer 
från länet i åldrarna 16–72 år.

Helgens slöjdkurser leddes av Bengt- 
Erik Nilsson, bildhuggare, motorsågs-
skulptör och förgyllare ifrån Umeå, Molly 
Sjöstam, slöjdare boende i Gräsmyr, Väster-
botten, med fokus på karvsnitt och måleri, 
Helena Åberg, slöjdare från Stigtomta, 
Nyköpings kommun, med specialitet 
klyvning av svep och brädor i furu, samt 
Thomas Distler, båtbyggare från Umeå som 
föreläste om båtbygge och hantverkstekni-
ker på gammalt vis. 

Arbetet med att bygga upp ett nätverk 
för hårdslöjd kommer att fortsätta under 
2023. Insatserna har finansierats med extra 
statliga medel som Slöjd-och formkonsu-
lenterna tilldelas av Statens Kulturråd.

Linnéa Nilsson
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LULESAMISKA VANTAR I 
JOKKMOKKSTRADITION
Stockholms läns hemslöjdsförening kommer att ordna 
en stickhelg den 21–22 januari 2023, i Stockholm, med 
Erika Nordvall Falck. 

Ytterligare information kommer inom kort i deras 
kalendarium på webben. 

Tipsa gärna dina bekanta i Stockholmstrakten!
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UNGA HÄNDER-
STIPENDIAT 
I samarbete med projektet Formstark 
Norrbotten utlystes under våren 2022 ett 
stipendium riktat till yrkesverksamma 
utövare i Norrbotten inom slöjd, form, 
konsthantverk och design i åldrarna 
19–35 år. Stipendiet är på 35 000 kronor 
och tilldelades Isak Pirak, Jokkmokk, 
Emmelie Stuge, Jokkmokk, och Petronella 
Edlund, Arjeplog. Projektperioden pågår 
mellan september 2022 och februari 2023.

En av stipendiaterna, Isa Pirak, 
presenterar sig så här: ”Mitt namn är Isak 
Pirak och jag är 26 år och uppvuxen och 
verksam i Jokkmokk. Jag är en duojar 
(hantverkare) i traditionell samiskt 
konsthantverk. Jag är av en släkt som har 
en lång tradition av duodji, då både min 
far och farfar arbetat med detta hantverk. 
Min farfar Lars Pirak var en framgångsrik 
slöjdare och konstnär och livnärde sig 
enbart på sina händer och är min stora 
inspiration till mitt skapande. 

Jag arbetar främst i materialen trä och 
horn men använder även material såsom 
stål, silver, skinn och läder. Mitt komman-

de projekt kommer handla om konstverket 
Stuorra Niibi som översätter till storkniv 
men även kallad för huggare, den kniven 
är traditionell för dom nordligare samerna 
och har en kluven dohppo (slida) i 4 delar 
av 2 horn vilket gör den tekniskt svår att 
få ihop, det alstret kan verkligen pröva en 
skicklighet och förståelse för hornet. 

Mitt mål med projektet kommer vara 
att ha en färdig produkt men även en del 
historisk information kring detta alster och 
hur den görs i grundare form.”

Linnéa Nilsson

SÄLJES
Jag säljer 12 kraftiga blixtlås, 
25–185 cm långa, från Gusum. 
Passar till ryggsäck, presen-
ning, tältkåtor m.m. 
4 st 25 cm, 2 st 70 cm, 
3 st 145 cm, 3 st 180–175 cm. 
Säljer dem alla tillsammmans 
för 400 kronor.
Christina Kolmert 
tel. 070-577 52 91
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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

Kurs i bandvävning Kurs i bandvävning för barn från 8 år i Hembygdsgården(gamla 
prästgården) i Arvidsjaur, 19–20 nov kl. 11. Kostnad 50 kr, lunch 
och fika ingår. Anmälan till Marianne Paulsson

Stickcafé Startar inom kort i hembygdsgården (gamla prästgården), 
 torsdagar kl. 12.

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

Luleåbiennalen Läs mer under Luleå och på sidan 19.

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

Hantverkscafé 22 november och 6 december kl. 18.30–20.30 i gamla Prästgården 
i Gällivare

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

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, 
kulturhuset Gamla Apoteket.

Hantverksgruppen Första måndagen i varje månad kl. 15.30. Kulturhuset Gamla 
Apoteket. 

Jul i vårt hus Vi firar in julen med start 27 nov kl. 12.00. Öppet med försäljning 
av slöjd och bakverk samt olika aktiviteter fram till 8 jan 2023. 
Öppet alla dagar men reducerat öppethållande under storhel-
gerna. Hör av Er till kulturföreningen Gamla Apoteket för mer 
information om tider och aktiviteter.

Stickcafé 16 november och 14 december kl. 18.00–20.30 på SUC/Samernas 
utbildningscentrum. Erika Nordvall Falck visar ett kort bildspel 
med områdesvantar, dessutom handledning och fika.
Läs mer: samernas.se/index.php/project/stickkafe-med-erika-
nordvall-falck/
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.

Kurs i vanttraditioner 26–27 november på SUC/Samernas utbildningscentrum, under 
ledning av Erika Nordvall Falck. Max 10 deltagare. Läs mer på 
samernas.se/index.php/project/stickkurs-med-erika-nordvall-
falck/

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

Inga aktiviteter anmälda

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 
och ibland på onsdagkvällar på Norrbottens museum. Bli medlem 
i Facebook gruppen för mer information.

Mjukslöjdsträffar Stadsbiblioteket 5 februari, 5 mars, 2 april, 30 april, 28 maj, 12–15. 
Norrbottens museum 22 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april, 
14 maj, 12–15. På museet finns det möjlighet att köpa fika. Änd-
ringar kan förekomma.

Slöjdcirkel/slöjdträff Onsdagar jämna veckor i Missionskyrkans 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. Ändringar kan 
förekomma.
25 jan: krokning
8 och 22 feb: Märta-Stina-stickning. Ledare Ulrika Bos Kerttu.
8 mars: krokning, forts.
22 mars och 19 april: brodera på ylle
3 och 31 maj: väva band

Stickhelg i Råneå 25–26 februari på Meldersteins herrgård. Plats för 22 stickare, 
under ledning av Erika Nordvall Falck. För mer information och 
anmälan kontakta Ulrika.jonsson@hepp.nu

Luleåbiennalen Pågår till 15 januari 2023. För första gången har dörrarna öppnats 
till hantverk som en del av konstbiennalen. Bland annat finns 
verket Områdesvantar i Luleå konsthall, en del av Erika Nordvall 
Falcks samling av traditionella vantar från länet. Missa inte heller 
Doris Wiklunds arbete kring gamla vävnader från länet, som lyfts 
fram såväl på Havremagasinet som i Luleå konsthall. Läs mer på 
luleabiennalen2022.konstframjandet.se och på sidan 19.
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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.

SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.

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 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, kl. 15–18 i 
Vuxenskolans lokal,  Furunäset.

Julmarknad 10 december i Piteå museum. Vill du sälja? Hör av dig till Lena 
för anmälan och frågor: lenals@telia.com eller 070-565 67 73. 
Först till kvarn! Deltagare hjälps åt före, under och efter 
 marknaden, att ställa iordning lokalen.

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 Torsdagar kl. 12.00–14.30. November ut i Vuxenskolans lokaler 
och med början 20 januari på ABF. Ta med ditt handarbete och ett 
mellanmål och delta i vår gemenskap.


