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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  
Den äkta Lovikka-vanten firar 131 år i år. Läs mer på 
sidan 12. Foto: Vilma Hjärtström.

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
Gott Nytt år!

Nej, jag har inte blivit senil eller tappat något 
annat men här i min kommun så har vi tide-
räkningen före och efter vintermarknaden. 
Tiden börjar när marknaden är över. I år är det 
2–4 februari. Då händer allt.

Vi har längtat och väntat att nu blir det. Vän-
ner, säljare, slöjdare andra hantverkare samlas 
gör affärer, byter skinn och annat material, pratar 
om allt som hör till. Det är verkligen folkfest. 

Vi i kulturhuset Gamla Apoteket har öppna dörrar 
för allt. Kom in, se på våra produkter från Luleå, Piteå, 
Arvidsjaur och naturligtvis från vår egen kommun. Elina Nygårds 
har en egen utställning en trappa upp. Den är verkligen sevärd och vi serverar kaffe, te 
och smörgåsar.

Norrbottens läns hemslöjdsförening är också med och finns i lokalen Lyckan som 
finns i Kaitumgården, väldigt nära marknadsområdet. En stor textilskylt visar vägen.
Välkommen hit! 

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 information. 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

KONTAKTPERSONSTRÄFF
Efter en lång paus under pandemin blir det nu äntligen en kontaktpersonsträff. 
Den äger rum söndagen den 26 februari i Överkalix på Föreningshuset, Skolga-
tan 4. Vi börjar kl. 12.00.

Alla kontaktpersoner är välkomna, men öven övriga medlemmar och intres-
serade.

Temat för dagen är Vifast Björklund. Hur många är vi inte som gått i hans 
lära? Elisabeth Hällström kommer och berättar om hans liv och gärning.

Under dagen pratar vi dessutom om slöjdandet i Norrbotten. Vad har du för 
tankar och frågeställningar? Vad kan vi göra gemensamt för att lyfta slöjden? 
Vad gör vi idag? Vad händer inom hemslöjdsrörelsen, både lokalt och nationellt?
Jag hoppas att det ska bli trevlig och intressant dag. Föreningen bjuder på smör-
gås och kaffe eller te.
För att vi ska veta hur många smörgåsar vi ska göra behöver ni anmäla er 
 s enast måndag 20 februari till Elise Tullnär Nilsson, tel. 073-047 11 25  
eller elise.tullnar-nilsson@telia.com

Ha det gott, och hoppas att vi syns i Överalix!
Elise Tullnär Nilsson
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ÅRSSTÄMMA 2023
Piteå lördag 18 mars kl. 11.00
Plats: Piteå museum

Samtliga medlemmar är välkomna till föreningens årsstämma! Kom och var med 
och påverka vad föreningen ska göra framöver. Sedvanliga mötesförhandlingar 
enligt föredragningslistan nedan. 

Stämman inleds med att Morgan Stenberg visar runt på Piteå museum. Därefter 
tar stämman vid. Till kaffet efter stämman (vi bjuder på fika) berättar arkivarie 
Karin Tjernström om länsmejerskan Anna Gustavsson, som var en drivande kraft 
i Norrbottens läns hemslöjdsförening.

Anmälan senast den 1 mars till sekreterare Cecilia Falk, cecilia.k.falk@gmail.com

Varmt välkomna! 
Elise Tullnär Nilsson, ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av protokollförare för stämman
4. Fasställande av föredragningslista
5. Fastställande av röstlängd
6. Val av justerare
7. Fråga om stämmans behöriga utlysande
8. Framläggande av verksamhetsberättelse för 

2022
9. Framläggande av revisorernas berättelse 

över granskningen av föreningens verksam-
het och räkenskaper för räkenskapsåret

10. Fråga om fastställande av resultat räkningen 
och balansräkningen för räkenskapsåret

11. Disposition av vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter

13. Styrelsens förslag till 2023 års stämma: 
Verksamhetsplan 2023–2024

14. Budget för 2023–2024
15. Beslut av årsavgift för nästföljande räken-

skapsår, 2024
16. Beslut om ersättning till a) styrelsens leda-

möter och till revisorer, b) till kontaktperso-
ner och övriga funktionärer

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
18. Val av revisorer och suppleanter
19. Val av valberedning och suppleanter
20. Val av medhjälpare
21. Val av ombud till SHR:s stämma
22. Förslag och framställningar om motioner 

som hos styrelsen skriftligt avlämnats senast 
4 veckor innan stämman

23. Övriga frågor
24. Stämman avslutas
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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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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: www.sv.se/avdelningar/sv- 
norrbotten/kurser/lar-dig-att- 
nalbinda-78628/
Information: kontakta Christina Lind-
mark 073-072 78 56
Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan 
och Norrbottens läns Hemslöjdsförening i 
samverkan
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MIDNIGHT SUN KnitLAN
Välkommen till Jokkmokk i månadsskiftet 
juni–juli då Norrbottens läns hemslöjds-
förening arrangerar Midnight Sun 
KnitLAN, dvs. stickning i midnattssolens 
sken. Stickning är alltså tekniktemat för 
vårt LAN och i Jokkmokk, som är centrum 
för samekulturen i norra Sverige och en 
kreativ mötesplats med rikt kulturliv, får 
vi inspireras av det traditionella samiska 
kulturarvet.

Midnight Sun KnitLAN inleds tors-
dagen den 29 juni med ett besök på Ajtte, 
Svenskt fjäll- och samemuseum, med en 
föreläsning om det samiska kulturarvet, 
mytologi och ornament. Vi får också en 
guidning i utställningarna med bland 
annat samiska klädedräkter, silversmycken 
och dekorerade bruksföremål.

Var och en av de tre följande dagarna 
inleds med en gemensam föreläsning och 
fortsätter sedan med de tre olika kurser som 
vi deltar i: Nordsamiska marknadsvantar 

med Erika Nordvall Falck, Stickning med 
inspiration av naturen med Erika Åberg och 
Hönsestrik med Anna Bauer. Dessa dagar 
håller vi till på Hotel Jokkmokk.

På kvällarna får vi sedan möjlighet att 
sticka i det fria och inspireras av det samis-
ka kulturarvet med mönsterstickning i sina 
speciella färgkombinationer och ornament, 
naturen i Norrbotten med rent vatten, vida 
fjäll, stora skogar och inte minst midnatts-
solen. Vi har möjlighet att fortsätta dagens 
stickövningar på stranden av Talvatissjön, 
i Fjällträdgården eller på Storknabben. 
Kanske får vi också smaka på norrbottnis-
ka delikatesser som gahkku med renkött 
och kokkaffe med kaffeost. 

Att se midnattssolen och uppleva de 
ljusa nätterna i Norrbotten är exotiskt för 
många. Vi kan sticka tillsammans utomhus 
under midnattssolen hela natten eller tills 
sömnen tar vid. LANet avslutas på söndag 
kväll den 2 juli med middag.

NORDSAMISKA MARKNADSVANTAR
Erika Nordvall Falck

Erika Nordvall Falck är etnolog, författare 
och vantsamlare, bosatt i Jokkmokk. Erika 
har under drygt fem decennier dokumen-
terat, samlat och stickat traditionella områ-
desvantar från Norrbotten och särskilt från 
inlandet. 

Nordsamiska marknadsvantar är temat 
både på Erikas föreläsning och på hennes 

kurs. Föreläsningen ger oss en översikt 
över vanttraditionen i området Karesuan-
do-Jukkasjärvi-Kiruna med mängder av 
vackra vantar. 

På Erikas kurs får vi lära oss allt om 
nordsamiska marknadsvantar och du 
väljer själv vad du vill prova på ur en palett 
med traditionella mönster i flerfärgsstick-
ning och några reliefmönster med grövre 
sticknålar. Dessutom visar Erika olika 
ihoptagningar, resårer och knep för hur 
man håller garnet vid flerfärgsstickning.

Ta med: Nyfikenhet och stickglädje samt 
garn och stickor enligt nedan. Stickor och 
garn kommer att finnas att köpa.
Stickor: Strumpstickor i tjocklek 1,75–
2,75 mm.
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Garn: Kamgarnet Siessá från Stoorstålka 
(6/18 NM, 50 g ≈ 150 m) för finvantar eller 
liknande garn i samma grovlek, minst tre 
kulörer behövs. Kampes 3-trådiga UVE-
garn (100 g ≈ 200 m) för reliefmönster eller 
liknande garn, en kulör räcker, men välj 
gärna en ljus färg.

Beskrivningar: Erika kommer att sälja sina 
beskrivningar och boken marknadsvantar:  
Stickbeskrivningar från nordsamiskt 
område 70 kr. Boken Marknadsvantar/
Meassováhcat 119 kr.

STICKNING MED INSPIRATION AV NATUREN
Erika Åberg

Erika Åberg är verksam som författare, 
föreläsare och formgivare. Hon arbetar 
helst med ull och leder resor till spännande 
platser där väder, vind och landskap får 
flytta in i stickningen. Till vardags bor 
hon på Gotland med sin familj, badar året 
om och går långt med taxen Britta. Hon 
brinner för att göra slöjdens traditioner, 
material och tekniker tillgängliga – berätta 
om deras ursprung och möjligheter och ge 
fler tillgång till slöjdens närhet till tingen, 
görandet och den tillfredsställelse och 
stolthet det innebär att ha kunskapen i 
kroppen.

Erikas föreläsning handlar om stickning 
med inspiration av naturen, vilket innebär 
att formge och sticka plagg med inspira-
tion av de omgivningar som plagget ska 
användas i. Det handlar om att inspireras 
av väder och vind, eller av landskap, arki-
tektur och berggrund, av det som är precis 
där vi är just nu, eller av något långt bort i 
tid och rum.

På Erikas kurs får vi fördjupa oss i att 
rita mönster för flerfärgsstickning med 
inspiration av just Norrbottens natur. Un-

der vår kursdag tillsammans fokuserar vi 
helt på att rita mönster för handstickning, 
framför allt för flerfärgsstickning, men det 
kan också röra sig om strukturstickning, 
lyfta maskor eller alltihop. Vi fokuserar på 
mönsterbilder i ljust och mörkt, men Erika 
ger också en enkel färglära och förslag på 
hur arbetet kan gå vidare. 

Under dagen skissar du och bygger upp 
ett eget mönsterbibliotek eller planerar 
ett specifikt projekt. Du kan planera och 
påbörja en halskrage eller ett par halvvan-
tar efter en av Erikas beskrivningar, som 
du får på plats. I så fall är det klokt att ta 
med garn för att provsticka dina mönster! 
Under dagen får du arbetstid, tekniktips 
och genomgångar med Erika med fokus på 
form, färg och inspiration.

Ta med: 3–5 akvarellark i A4-storlek, mo-
biltelefon med kamera, akvarellfärger eller 
vattenfärger med penslar, rutat papper, 
skisspapper och pennor, måttband, sax, 
en bit strump-, lin- eller bomullsgarn om 
ca 40 cm, stoppnål.
Stickor: Strumpstickor 2,5–3,5 mm för 
halvvantar, rundsticka 3–4,5 mm för 
halskrage.
Garn: Ullgarn i minst två nyanser, en ljus 
och en mörk, men gärna fler färger i samma 
eller liknande kvalitet. 100 g ≈ 350–400 m 
är lämplig garntjocklek. Beskrivningen 
du får är anpassad för ullgarn med denna 
sträckning.
OBS! Det viktiga är att garnet och stickorna 
passar ihop snarare än att garnet har just 
denna grovlek.
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HÖNSESTRIK
Anna Bauer

Anna Bauer är textilkonstnär utbildad på 
Högskolan för Design och Konsthantverk, 
bosatt och verksam i Göteborg. Anna har 
återupprättat Hönsestrik i Sverige och har 
publicerat flera böcker och häften med 
mönster. Under tre mycket uppskattade 
dagar i september 2022 undervisade Anna i 
Hönsestrik i Piteå och Boden då deltagarna 
fick lära sig att upptäcka sin kreativitet och 
sticka med vilda färgkombinationer och 
mönster.  

Annas föreläsning kommer att handla 
om den stickrevolutionen som kom att 
kallas Hönsestrik. I första hand historiken 
bakom, men också hur hon själv tagit sig an 

Hönsestrik och hur det påverkat hennes ut-
tryck samt lite om vikten av att våga lita på 
sin egen kreativitet. Hönsestrik är en friare 
form av berättande mönsterstickning som 
har sitt ursprung i 1970-talets Danmark. 
Karaktäristiskt är de färgglada mönster-
bårderna och de instickade personliga och 
politiska budskapen. Under senare år har 
Hönsestrik hittat nya uttryck i gerillaslöj-
den. Hönsestrik är ren okynnesstickning, 
utan pekpinnar, där du har möjlighet att 
släppa loss och frossa i färger, mönster och 
fylla din stickning med eget innehåll.

På Annas kurs i Hönsestrik får vi en 
provsmakning av Hönsestrik, med inspira-
tion, tekniktips, färglära, mönsterkavalkad 
och självklart också egen stickning! Vi 
bekantar oss med Hönsestrik genom att 
börja sticka ett mindre projekt.

Ta med: egna stickor, rundsticka och/eller 
strumpstickor nr 2,5–3 mm. 
Garn: I flera färger som passar till stickor-
na. Garn finns också att köpa på plats till 
självkostnadspris och kompendiet kostar 
40 kr.

PROGRAM
Midnight Sun KnitLAN håller huvudsak-
ligen till på Hotel Jokkmokk där kurspro-
grammet pågår fredag–söndag. Torsdagens 
föreläsning och guidade visning är på Ajtte, 
Svenskt fjäll- och samemuseum. På Hotel 
Jokkmokk äter vi lunch och middag samt får 
kaffe eller te på för- och eftermiddagarna.

Torsdag 29 juni 2023
12.00–13.30 Lunch Hotell Jokkmokk
13.30–18.00 Ajtte, Svenskt fjäll- och same-

museum, föreläsning och 
guidad visning. 
Avbrott för kaffe. 
Guidad vandring till sevärd-
heter och slöjd i Jokkmokk.

18.00 Middag 
Kväll Midnattsolsstickning

Fredag 30 juni 
9.00–10.00 Gemensam föreläsning
 Kaffe
10.30–17.30 Stickning i grupper med 

avbrott för lunch och kaffe
18.00 Middag 
Kväll Midnattsolsstickning

Lördag 1 juli
9.00–10.00 Gemensam föreläsning
 Kaffe
10.30-17.30 Stickning i grupper med 

avbrott för lunch och kaffe 
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18.00 Middag 
Kvällen Midnattsolsstickning

Söndag 2 juli
9.00-10.00 Gemensam föreläsning
 Kaffe
10.30-17.30 Stickning i grupper med 

avbrott för lunch och kaffe 
 Avslutning med utställning av 

kursarbeten
18.00 Middag

Kostnad: För medlem i hemslöjdsförening: 
2500 kr, övriga: 2700 kr. I kostnaden ingår 
KnitLANets program, lunch, middag och 
kaffe enligt schema. 
Boende och resa: Deltagarna bokar resa 
och boende själva. 
Jokkmokks Turistbyrå, tel. 0971-222 50, 
www.jokkmokk.se 

STF Jokkmokk Åsgård, tel. 070-366 46 45 
Hotell Akerlund, info@hotelakerlund.se, 
www.hotelakerlund.se, 0971-100 12  
Hotel Jokkmokk, info@hoteljokkmokk.se, 
www.hoteljokkmokk.se, 0971-777 00 
Ange Midnight Sun KnitLAN vid bokning 
för specialpris. Enkelrum 825 kr/natt, 
dubbelrum 1060 kr/natt
Anmälan: Senast 1 april till  
ulrika.bos.k@gmail.com, begränsat 
antal deltagare. Ange namn, adress, 
mobil, e-post och medlemskap i eventuell 
hemslöjds förening
Allergi: Glöm inte att ange eventuell 
special kost och allergi
Information: ulrika.bos.k@gmail.com,  
070-348 08 65
Arrangörer: Norrbottens läns Hem-
slöjdsförening i samarbete med Slöjd- och 
Formkonsulenterna, Region Norrbotten

Stickkafé under vägledning av Erika Nordvall Falck som har en 
stor kärlek för traditionellt stickade vantar från Norrbotten.

Till stickkaféet kommer du som redan har en stickning på gång 
eller som vill få inspiration och starthjälp.

Klockan 19.00 visas ett inspirerande bildspel om områdesvantar.

Ta med: Eget garn och stickor om du har. Stickor och material
paket säljs också på plats.

Förkunskaper: Du bör kunna grunderna i stickning, aviga, räta 
och resårstickning.

Avgift: 100 kr inkl. kaffe/te och fikabröd. Betalning på plats med 
Swish (helst) eller kontant. En valfri stickbeskrivning ingår i 
avgiften.

När: 22 februari 18.00–20.30 
Plats: Matsalen vid 
Sámij  åhpadusguovdásj i 
Jokkmokk.
Ingen föranmälan krävs.
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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

SLÖJD- OCH FORMKONSULENTERNA
Linnea Nilsson Sofia Öberg 
tel: 0920-28 49 19 e-post: sofia.oberg@norrbotten.se
e-post: linnea.k.nilsson@norrbotten.se 

www.norrbotten.se/hemslojd www.facebook.com/hemslojdnorrbotten
www.instagram.com/hemslojdnorrbotten e-post: info.hemslojden@norrbotten.se

BANDVÄVNINGSDAG
Piteå museum
Lördag 11 februari kl. 12–15. 

Kom till vårt Slöjdkafé och låt dig inspireras av fantastiska hantverk. Hemslöjds
föreningen visar olika bandvävningstekniker – hur många sätt går det att väva ett 
band på egentligen?

Här får du prova på att väva ditt eget skoband, skärp, axelband till gitarren eller … 
ja, det blir det du själv vill. Det gäller bara att ”lägga band på sig”.
Fika finns till försäljning.
Välkommen!
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JULMARKNAD PÅ PITEÅ MUSEUM
Så sent som vid den allra sista slöjdträffen i 
november beslöt vi i hemslöjdsföreningen 
i Piteå att försöka återuppta vår årliga 
julmarknad på Piteå museum som legat 
nere under hela pandemin. 

Vi hade fått förfrågningar från flera 
personer som tidigare besökt hemslöjdens 
julmarknad om den inte skulle kunna bli 
av detta år. Peppade av detta tog vi kontakt 
med Morgan på museet som var lika taggad 
som vi var. 

Snabbt bestämdes datum och sedan 
började ett intensivt arbete med att ragga 
ihop både utställare och övriga medarbe-
tare. Vi bestämde att vi skulle ha lotteri, 
fika försäljning och glögg. 

Det var en ren fröjd att äntligen få 
fråga medlemmar om de kunde jobba med 
julmarknaden. I lotteriet hade vi ett stabilt 
gäng som jobbat med denna uppgift tidi-
gare: Carina, Karin och Ann Sofie. (Den 
sistnämnda ringde jag och frågade om hon 

kunde ställa upp då hon var på semester i 
annat land, men hon svarade ja ändå!) 

Lika lätt gick det att få ihop slöjdare som 
ville sälja sina alster och redan efter någon 
dag hade vi fyllt lokalen och tvingades till 
och med att tacka nej till några som varit 
intresserade av att delta.

När dagen för marknade närmade 
sig kände jag ändå en viss oro. Skulle 
besökarna komma efter ett så pass långt 
pandemiuppehåll? Men jag hade inte 
behövt oroa mig, även här blev resultatet 
över förväntan! 

Det jag personligen tyckte var det 
roligaste och bästa med årets marknad var 
den positiva och roliga stämning som fanns 
bland utställare, i lotterigruppen och hos 
alla besökare. 

Alla var eniga om att detta måste 
vi fortsätta med! Så hädanefter blir det 
julmarknad, varje år!

Lena Lundgren-Sandström
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DEN ÄKTA LOVIKKAVANTEN  
FIRAR 131 ÅR I ÅR
Erika ”Riika” Aittamaa (1866–1952) var 
född Kruukka i Junosuando. Hon gifte sig 
med sin August och flyttade till Lovikka 
där de fick sig en stor familj. Erika kom att 
bli den första kvinnliga företagaren och 
innovatören i Pajala kommun då hon år 
1892 skapade Lovikkavanten. Likt många 
andra uppfinningar utvecklades även Lo-
vikkavanten genom ett misslyckande. Men 
misslyckandet gav upphov till en slitstark 
och varm vante. 

Det hela började med att en välbärgad 
man i byn gav Erika ull för att sticka 
honom hållbara vantar. Hon stickade ett 
par men de var stenhårda och otympliga, så 
karln ville inte ha dem. Han var arg för att 
hon förstört hans ull. 

Detta var givetvis försmädligt för Erika 
så hon tog tillbaka vantarna och började 

med att tvätta vantparet och torka dem, 
varpå hon sedan ruggade dem in- och 
utvändigt med en karda. 

När så mannen fick vantarna tillbaka 
var det annat ljud i skällan. Han blev så 
nöjd över slutresultatet att han rekom-
menderade dem till alla. Detta ledde 
till slut till så många beställningar av 
vantar att Erika fick börja lära upp andra 
att sticka. 

Så med dagens mått mätt blev hon även 
en utbildningssamordnare som lärde alla i 
byn som ville, att sticka vantar. Detta är nu 
en tradition som gått från hand till hand, 
där de äldre lärt och visat de yngre. 

Lika viktigt som det var för Erika att 
alla vantar skulle tillverkas likadant och se 
likadana ut är det än idag för oss i Lovikka 
Husmodersförening.
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Ett par äkta Lovikkavantar tillverkas 
traditionsenligt genom att de stickas av 
egenspunnet ullgarn som vi spinner av 
förgarn. Därefter stickas vantarna med 
dubbelt garn och mycket fast för att få de 
hårda pansarliknande vantarna (som den 
första upplagan).

För att mjuka upp vantarna tvättas de 
i så hett vatten som händerna bara tål och 
därefter ska de lufttorka. Om man inte 
redan blivit varm av snöskottning utomhus 
tar nu det värmande kardandet vid. Och 
det ska kardas så att ett fluffigt mjukt ludd 
bildas i ett jämnt lager över ytan, både 
invändigt och utvändigt, dock utan att 
man gör hål! Detta är ett tungt arbete som 
även många män till husmödrarna fått 
känna på. 

Slutligen återstår brodyren där mönst-
ren kan likna kuusen hako (granbarr) 
risti (kryss) eller ruutu (ruta) och färgerna 
får gärna vara granna. Det sista är att 
pryda paret med Husmodersföreningens 
varumärke ”Äkta Lovikka-vante” vilket är 

en kvalitetsgaranti för att Lovikkavantarna 
är traditionsenligt handgjorda. 

Husmodersföreningen bildades 1951 
av driftiga kvinnor i byn. De såg till att 
få Pajala kommuns första vägbelysning 
till Lovikka redan år 1955. För att få ihop 
pengar till detta höll de i fester, auktio-
ner, lotterier och filmvisning. Dessutom 
betalade man en egenavgift på 25 öre till 
belysningskassan vid varje syjuntamöte 
som hölls en gång i veckan. 

1962 registrerades varumärket Äkta 
Lovikka-vante hos Patent- och registre-
ringsverket, PRV. Varumärket används 
än i dag av de medlemmar som har 
rättigheten enligt stadgarna att tradi-
tionsenligt tillverka och sälja den unika 
 Lovikkavanten. 

Idag stickas även andra produkter som 
mössor, sockar och halvvantar med Lovik-
kainspiration – en vidareutveckling av den 
traditionella Lovikkavanten.

Lovikka Husmodersförening 
genom Johanna Hjärtström
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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

Stickcafé Torsdagar i hembygdsgården (gamla prästgården), kl. 12.00.

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

Yllebroderi Torsdag 16 februari 18.00, fortsättning 5 mars 10–14, Robbgården. 
Anmäl ditt deltagande senast 13 februari till Monica Virding eller 
Siv Johansson

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

Hantverkscafé Sticka, virka, väv, pärlbrodera, nålbind, väv, klipp, klistra, sy, bro-
dera … Inspirera och inspireras. Tisdagarna 7 februari, 21 febru-
ari, 7 mars, 28 mars, 11 april, 25 april, 9 maj, 23 maj 18.30–20.30 i 
Prästgården, Kaitumvägen 4, Gällivare. Arr: Gällivare församling 
i samarbete med Sensus.

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

Handarbetscafé Varje tisdag 16.30–19.30 på Svefi (utom v. 10)

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. 

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

Medlemsträffar Sista tisdagen i varje månad kl. 18.00 på Vuxenskolan.
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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 5 mars, 2 april, 30 april, 28 maj, 12–15. 
Norrbottens museum 19 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 
12–15. På museet finns det möjlighet att köpa fika. Ändringar 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.
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

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 26 februari, 26 mars, 23 april, kl. 15–18 i Vuxen-
skolans lokal,  Furunäset.

Bandvävningsdag Lördag 11 februari kl. 12–15 på Piteå museum.

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 Varje torsdag kl. 12.00–14.30 på ABF. Ta med ditt eget handarbete 
och ett mellanmål. Ingen avgift. Välkommen!
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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.

FÖLJ MED TILL FÅRFESTEN I KIL
Fårfesten i Kil, som äger rum 2–4 mars, 
erbjuder ett fantastiskt tillfälle att få 
djupdyka i allt som gäller ull. Här finns 
föredrag, kurser (de flesta verkar dock re-
dan vara fullbokade), försäljning, tips och 
massor av inspiration i hela tre dagar, från 
torsdag till och med lördag. Ett utförligt 
program finns här: https://farfestikil.com.

Vi är några som redan har bokat resa 
dit. Men kanske är du också intresserad 
av att haka på? Resa och boende bokar du 
då själv. Inträdesbiljetter köps på plats.

Vi har bokat in oss på Hotell Clarion 
Drott i Karlstad, som ligger nära buss- 
och centralstation, men det finns flera 
andra hotell att välja på. Från Karlstad till 
Kil kan man åka både tåg och buss.

Den mest optimala tågresan mellan 
Luleå och Karlstad som anländer lagom 
i tid till fårfesten lämnar Luleå 17.02 
och anländer i Karlstad 10.29, med byte 
i Stockholm ca 6.30–7.30. För att hitta 
just denna resa på SJ:s bokningssajt så 
använder du funktionen filter och väljer 
”annan resväg” och ”Stockholm”. Då bör 
just denna resa dyka upp. 

Det finns ju också möjlighet att flyga 
till Stockholm och sedan ta tåg, buss eller 
hyrbil till Karlstad.

I Karlstad finns också Lars Lerins 
museum, Värmlands museum och en 
hemslöjdsaffär ifall man skulle bli mätt på 
ull och ullrelaterat.

Christina Kolmert


