VÄSTERBOTTENS LÄNS
HEMSLÖJDSFÖRENING
Verksamhetsberättelse 2019

Tage Lundkvist höll berättarföreställning på årsstämman
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Hemslöjdsåret 2019

2019 blev ett fint år för Västerbottens läns hemslöjdsförening. Broderigruppen Fimbria, som textilslöjdskonsulent Kristina Ersviken tog initiativ till 2002, fick ta emot ett
kulturstipendium på 10 000 euro från Barentsregionen. Felix Wink, vår hårdslöjdskonsulent, belönades med 10 000 kr ur Kerstin Andersson Åhlins stiftelse för sitt innovativa
sätt att sprida slöjdande. Isac Enetjärn, vikarierande hårdslöjdskonsulent, är värd ett
stort tack för det fina genomförandet av ett slöjdresidens i samarbete med Stockholm
Slöjd. Rotslöjdresidenset innebar att Katarina Åman tillsammans med mästerslöjdaren
Gunnel Eriksson fick möjlighet att under några höstveckor utforska och utveckla rotslöjden. Redan nu märks ett ökat intresse för rotslöjdskurser och ”prova på kvällar”
med rotslöjd.
Medlemsantalet i vår förening har ökat och kurser och slöjdkvällar har varit välbesökta.
Vi går in i ett nytt årtionde med gott självförtroende. Intresset för slöjd är stort och
hemslöjdsrörelsen seglar i medvind, men utmaningarna är många. Hur ska vi nå ut till de
grupper som inte spontant kommer till oss? Hur ska vi nå barn och ungdomar?
Samtidigt med ett ökat slöjdintresse höjs oroväckande många röster för att minska
antalet slöjdtimmar i skolan till förmån för ”viktigare” ämnen. Detta trots nya forskningsrön som visar på vikten av handens arbete. Skapande i olika former stimulerar hjärnans belöningscentrum och har dessutom positiv effekt på inlärningsförmåga och hälsa.
Ska vi kunna leva hållbart är det dessutom en tillgång att kunna sy i en knapp och att
kunna lappa och laga våra egna kläder.
Hemslöjdens viktigaste uppgift är, som jag ser det, att ge människor i vår tid och inte
minst barnen möjlighet att uppleva slöjdandets glädje och nytta med hjälp av enkla redskap. En långsiktig satsning på barn och unga har påbörjats under 2019 med utbildning
av slöjdhandledare som ett första steg.
Med tid, övning och inspiration kan också de mest fantastiska skapelser växa fram med
de enkla redskapens hjälp. Broderigruppen Fimbrias alster är lysande exempel på den
processen, likaså mycket av den fina slöjd som skapas i vårt län. För att inspirera och
stötta den som vill utveckla sitt slöjdande och kanske ha slöjden som näring har ett
slöjdnätverk för hårdslöjdare börjat ta form under året.
Ett stort tack vill jag nu rikta till våra hemslöjdskonsulenter, till alla trogna slöjdare
och till föreningens styrelse för gediget arbete under året. Tack också till region och
kulturråd för ekonomiska bidrag. Sist men inte minst – tack till alla er medlemmar för
att ni vill stötta vårt arbete. Ni är viktiga för oss!

Kristina Söderberg
Ordförande
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Västerbottens läns hemslöjdsförening
Verksamhetsmål
Övergripande mål för föreningen och konsulentverksamheten 2019
•
•
•
•
•

Främja utvecklingen av nyskapande slöjd med rötter i den västerbottniska traditionen.
Ge länets invånare möjlighet att upptäcka skönheten, glädjen och nyttan i slöjden.
Stötta länets yrkesutövande slöjdare.
Genomföra aktiviteter som tar tillvara och väcker barn och ungas intresse för slöjd.
Samarbeta med olika kulturaktörer i länet.

Arbeta för att hållbar utveckling ska genomsyra verksamheten.

Prioriterade mål för 2019
•
•
•

Arbeta för att slöjd ska bli en del av kulturskola/skapande skola i länets kommuner.
Utveckla möjligheterna för slöjdresidens i Västerbotten.
Undersöka hur vi kan främja minoriteters och funktionsnedsattas möjlighet att ta del av slöjd.

Målgrupper
•
•
•
•

Alla boende i Västerbotten.
Slöjdare, främst professionella.
Hemslöjdsföreningens medlemmar.
Slöjdare, lärare, pedagoger och andra som arbetar med barn och ungdomar.

Föreningens årsstämma i Dorotea
Årsstämman för föreningen hölls i Dorotea i den nyinvigda Kåtan på Doro Camp lördag den 23 mars
2019 där 30 personer deltog.  Kommunalrådet Nicke Grahn hälsade välkommen och berättade om
kommunen och viktiga händelser i Doroteas historia. Kommunalrådet var också ordförande för stämman. Efter stämmoförhandlingarna delades stipendium ut till Karin Wallin från Nordmaling, som fick
ta emot Hemslöjdens diplom, blommor och en stipendiesumma. Efter lunchen hade Tage Lundkvist,
mästerslöjdare från Brunflo en berättarföreställning med musikaliska inslag. Tage arbetar med slöjd i
alla tänkbara tekniker och är en fantastisk historieberättare och musiker.
Karin Wallin stipendiat 2019
Karin är en väverska med en mycket bred kunskap inom området. Hon väver allt från brukstextil till
kyrklig utsmyckning, från tuskaft till damast, det mesta med egen formgivning. Efter gymnasietiden
gick hon flera textila utbildningar och därefter textillärarutbildning. Hon började sitt yrkesliv som
vävlärare på Konsumtionslinjen och 1-åriga vävkursen och sedan blev det flytt till Umeå och 30 år på
Estetiska institutionen vid Umeå universitet. Karin har också varit en uppskattad kursledare både hos
Västerbottensvävarna och Hemslöjdsföreningen.
Hela tiden har Karin också arbetat med det egna skapandet. Där har formgivning haft en central
roll och som hon själv beskriver det ”att uttrycket är viktigare än tekniken”. Hon har haft flera egna
utställningar i och utanför länet och har också ställt ut tillsammans med andra, där vävgruppen 18
vävare är ett exempel.
Karin har också vävt vävar som andra formgivit. Ett exempel är damastväven ”Kristi törnekrona” som
Margit Westin komponerat till Ålidhemskyrkan.
Karin sitter också med i Svenska vävrådet sedan 2015. I vävrådets nationella uppdrag ingår att arbeta
med vävning på olika sätt; som att dela ut stipendier, arrangera vävmässor mm.
Karin Wallin tilldelas hemslöjdsföreningens slöjdstipendium 2019
”För att ha lyft vävningen till en ny nivå i både uttryck och kvalité.”
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Vinster i medlemslotteriet som delades ut på årsstämman
Medlemslotteriet
1 Jögge Sundkvist Kasamark, rotkorg av Gunnel Eriksson
2 Lisbeth Högberg Åsele, ripslöpare av Kerstin Schmidt
3 Siv Lindfors Kåge, talgoxe av Claes Hofberg
4 Siv Björk Norsjö, 2st linnehanddukar
5 Gunilla Andersson Åsele, skohorn i smide av Sebastian Reichlin
6 Eva Tolonen Hörnefors, Yllebroderi boken
Bokvinster som lottades ut under stämman gick till Edvin Karlsson Svannäs och Wasti Nyström, Brännfors.
Kommitté för medlemslotteriet: Monica Fuhrman och Kristina Ersviken

Styrelsens sammanträden
Styrelsemöten: 2019: 26 feb, 23 mars, 28 maj, 29 aug, 11 dec.
AU möten: 2019: 21 feb, 7 maj, 27 aug, 15 okt, 5 dec.
Årsstämma: 23 mars 2019

Medlemmar
2019
423 medlemmar, varav 4 ungdomsmedlemmar,
14 familjehuvudmedlemmar, 19 familjemedlemmar, 9 organisationsmedlemmar
2018
369 medlemmar, varav 5 ungdomsmedlemmar,
12 familjehuvudmedlemmar, 14 familjemedlemmar, 9 organisationsmedlemmar
Årsavgiften
220 kronor för vuxna
270 för familjemedlemskap
50 kr för ungdomar 13-25år.
Slöjdbladet
Under året har Slöjdbladet fortsatt att ges ut i det format som togs fram hösten 2015. Det är en hopvikt affisch som går att sätta upp på väggen. Den ger en tydlig överblick över de aktuella aktiviteterna
med rubrikerna; kurser, föreläsningar, utställningar, Handens hus, övrigt. På andra sidan finns bland
annat information om hemslöjdsföreningens verksamhet och kontaktuppgifter. Under 2019 utkom 3
st Slöjdblad, formgivna av Ylva Stadin.

Utåtriktad verksamhet & projekt
Slöjdkryssningen 2019, 26 jan
På grund av att färjan var trasig kunde årets festival inte arrangeras som planerat. Istället träffades
de deltagare som kunde i föreningslokalen i Umeå för workshopen ”skafta din egen kniv” och lunchföreläsningen ”Stay sharp” med Jögge Sundqvist/ s u r o l l e.
Brodera selfie på ALVA kultur, Umeå universitetssjukhus, 21 jan
Under ledning av hemslöjdskonsulent Kristina Ersviken.
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Folk och kultur i Eskilstuna 5-7 feb
Inför Folk och Kultur i Eskilstuna deltog Kristina Ersviken i arbetsgruppen som gjorde i ordning montern dagen innan, med bl.a. slöjd från länet, som lånats från Hemslöjden och föreningens arkiv. Värdefulla möten med kollegor från andra regioner ägde rum. Möjlighet gavs till samtal med tjänstemän
och politiker från länet och till att delta på några föreläsningar. Planering för nästa års Folk o kultur
påbörjades 5 nov.
Brodera selfie/tälj på Lycksele sjukhusbibliotek, 14 feb
Under ledning av hemslöjdskonsulenterna Kristina Ersviken och Isac Enetjärn.
Slöjdhörna på Umefolk i Umeå, 23 feb
Repslagning av hopprep och täljning av hopprepsskaft ägde rum med ledarna Markus Pettersson
tillsammans med Moa Koivuniemi Bogren, Karin Jangert, Anette Kurkkio och Annika Sandström och
med stöttning av konsulenterna.

Slöjdsugna i olika åldrar besökte slöjdhörnan på Umefolk				

Foto: Isac Enetjärn

Slöjd hang out på Sliperiet i Umeå, varannan onsdag (8 tillfällen)
Täljning i färskt trä under ledning av Markus Pettersson, Moa Koivuniemi Bogren och Rowan Dignam.
Konsulentverksamheten stöttade med marknadsföring, verktyg och slip-demo.
Brodera selfie/tälj på Skellefteå sjukhusbibliotek, 28 feb
Under ledning av hemslöjdskonsulenterna Kristina Ersviken och Isac Enetjärn.
Flytt av Hemslöjden till Skolgatan
Hemslöjdsbutiken har flyttat från Renmarkstorget till Skolgatan och lokaler som är mer ändamålsenliga. Flytten har inneburit en stor arbetsinsats; att tömma och städa ur den gamla lokalen och att måla
och iordningställa i den nya, med öppning den 15 mars. I butiken arrangeras olika aktiviteter som
slöjdkvällar, Hemslöjdens dag och slöjdvisningar/rådgivning, ofta i samarbete med länshemslöjdskonsulenterna och föreningens medlemmar. Hemslöjdsföreningen är majoritetsägare och den resterande
delen ägs av 5 aktieägare som lägger ner mycket arbete för att kunna driva butiken där länets slöjdare
ges möjlighet till utställning, marknadsföring och försäljning.
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TEXTILFEST Skellefteå
För tredje året i rad arrangerades TEXTILFEST i Skellefteå 6-7 april. Slöjdare och hantverkare, främst
från norra Sverige fick möjlighet till försäljning och utställning. En arbetsgrupp med kommunkonsulent i Skellefteå, länshemslöjdskonsulent och några stickentusiaster har planerat arrangemanget.
Exempel från utbudet var utställningarna “Vävning för alla”, “Tuskaft” av Tina Ingnell och utställningar
från flera vävstugor. Hemslöjdsföreningens vandringsutställning “Nu slöjd!” premiärvisades. Dräktrådet hade dräktrådgivning. Linföreningen Linnea visade spinning och Lilian Dahlberg visade knyppling.
Lördagskvällen avslutades med mingel, kortföreläsningar och en broderiworkshop. På söndagen var
det workshops på Medlefors folkhögskola; Broderi med Karin Lundström, Sticka tumme med Anna
Bergström, Klippa i stickat med Johanne Ländin, Ullspinning med Lillemor Elfgren och Sashiko med
Kristina Ersviken. Besöksantalet har sedan starten ökat för varje år.
TRÄDGÅRD NORR- trädgårdsmässa på Nolia, 26-28 april
Hemslöjdsföreningen, konsulenterna och medlemmar deltog på Nolia Trädgård. Tomas och Anneli
Rönnlund från Bureå visade täljning och tvåändsstickning, Gunnel Eriksson rotslöjd, Roland Fällman
täljde krympburkar och Marianne Rodén visade näverslöjd. Medlemmarna Monica Fuhrman, Marta
Johansson, Britt Marie Domeij, Kristina Söderberg och Kristina Ersviken informerade om föreningens
verksamhet i länet. Inför kommande trädgårdsmässa hade olika samarbetsparter bjudits in till ett
idémöte om hur Nolia trädgård ska kunna utvecklas och förbättras.
Föredrag på Vindelns Folkhögskola, 9 maj
För eleverna på Trä & smide och Byggnadsvård höll hemslöjdskonsulenterna Kristina Ersviken och Isac
Enetjärn ett föredrag om västerbottnisk slöjd och hemslöjdsrörelsen i Sverige och länet.
Speed date med Kulturutskottet, 9 maj
Kulturutskottet höll speed date med länets kulturkonsulenter. De träffade alla under en kort stund
där konsulenterna fick möjlighet att beskriva sin verksamhet och svara på frågor. Kristina Ersviken och
Isac Enetjärn berättade om Länshemslöjdskonsulentverksamheten i regionen.
Slöjd med Kulturskolan i Umeå, 3 juni
Länshemslöjdskonsulenterna Kristina Ersviken och Isac Enetjärn engagerades som slöjdledare i
broderi och täljning vid en personaldag i Hamptjärnsstugan för kulturarbetare vid Umeå kommun.
Det var 5 grupper med ca 10 deltagare i varje grupp som cirkulerade.
Täljning med kulturklubben (Umeå energi) i Umeå, 4 juni
Hårdslöjdskonsulenten Isac Enetjärn lärde ut täljgrepp och mönsterskärning.
Invigning av Slöjdat utegym i Umeå, 8 juni
Workshop med repslagning och täljning ägde rum och instruktör fanns på plats för att visa själva gymmet. Hårdslöjdskonsulenterna, Stefan Markström, Annika Sandström och Katrin Lundström deltog.
Hållbar slöjd på hamnmagasinet i Umeå, 18 juni
Broderi, lappa och laga och täljning med konsulenterna Kristina Ersviken och Isac Enetjärn.
Slöjdkväll täljning i Tvärålund, Vindeln, 5 sep
I samarbete med hembygdsföreningen i Tvärålunds hembygdsgård.
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Hemslöjdens dag 7 september
Hemslöjdens dag som infaller första lördagen i september firades på 5 platser i länet i år.
• I Umeå, på Konsulentkontoret och på Hemslöjden. På Konsulentkontoret hade Linföreningen
Linnea slöjdaktiviteter och stod för fikat. Kristina Söderberg och Martha Johansson från styrelsen
var värdar. Drygt 50 besökare.
• I Lycksele firades Hemslöjdens dag i samarbete med vävstugan i Johan skyttes skola. Det slogs
rep av trasor och vissa gjorde småbroderier. Några besökare hade med sig dräkt/dräktmaterial
så det blev också dräktrådgivning med Kristina Ersviken. Marianne Lindgren och Wasti Nyström
hade bakat gott fika till arrangemanget och ansvarig i vävstugan var Monica Karlsson. Drygt 40
besökare.
• I Vilhelmina visade slöjdare olika tekniker, Åsa Bertilsson trådtjack, Helen Karlsson mattor och
vantar. Medarrangör var SV, Gunnel Karlsson från styrelsen var på plats. 65 besökare.
• I Skellefteå var firandet på Handens hus, där kommunkonsulent Ulrika Hedlind Berggren fanns på
plats. Slöjdarna Anneli och Tomas Rönnlund, Kerstin Ågren och Monica Fuhrman medverkande.
Drygt 20 besökare.
• I Bygdsiljum firades Hemslöjdens dag i samarbete med SV med slöjdutställning och slöjdvisningar.
Slöjdresidenset Plats för rotslöjd, Botsmark/Umeå, 15 sep - 1 dec
Ett residens finansierat av och genomfört i samarbete med Slöjd Stockholm (bidragsgivare: Statens
kulturråd och NFH) har varit förlagt till Västerbotten. Residenset har varit en del av Slöjd Stockholms
3-åriga projekt Plats För Slöjd. Två stipendiater, Gunnel Eriksson (mästare) och Katarina Åman (adept)
blev utvalda att arbeta tillsammans under 20 dagar för att fördjupa och utveckla rotslöjdskunnandet i
länet. Deras arbete presenterades i en monter på Västerbottens museum under 6 veckor, och tillsammans höll de en publik aktivitet på Västerbottens museum. Konsulenterna har i samarbete med Västerbottens museum och Sjungaregården ansvarat för genomförandet.
Västerbottens hållbarhetsvecka 2019, v. 38
Hemslöjdskonsulent Kristina Ersviken höll en workshop i att lappa och laga i Umeå med inspiration
från japanskt sashikobroderi. Syftet med tekniken är att man ska kunna laga och reparera sina kläder,
så att de får längre livslängd. Det blir en ”upcykling” och ett bidrag till ökad hållbarhet.Arbete med
hållbarhet, hemslöjdens tema för 2019, återkommer regelbundet i hemslöjdsföreningens aktiviteter.
Umeå Fashion Week v. 39
Hemslöjdskonsulenterna Kristina Ersviken och Felix Wink höll workshops i täljning och lappa/laga
i MVG-gallerian. Besökare fick prova på täljning och att laga med sashiko. Vi fick bl.a. besök av en
grupp sfi-elever som deltog i workshopen.
Besök av NFH- Nämnden för hemslöjdsfrågor, 28 sep
Västerbottens läns hemslöjdsförening och konsulenterna fick besök av kanslichef Fredrike Roedenbeck och handläggare Helen Wallin från NFH. Det var deras första besök sedan vi flyttat till de nya
lokalerna på Kungsgatan.
Sy och hantverksmässa Nolia i Umeå, 11-13 okt
Konsulentverksamheten och Hemslöjden deltog med montrar intill varandra på Sy och hantverksmässan i Umeå. Flertalet workshop i täljning, broderi, tygtryck med stämplar alla tre dagarna. 4117
besökare.
Konsten som bär berättelser, Skellefteå, 16 okt
Ett samarrangemang mellan kulturkonsulenterna i Västerbotten där uttrycksformer för berättande
gestaltades ur fem perspektiv:
Slöjd, Jögge Sundqvist. Konst, Helena Wikström. Dans, Marit-Shirin Carolasdotter.
Film, Knutte Wester. Litteratur, Anna Sundström Lindmark.
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Slöjdlärarfortbildning i Lycksele, 29 okt
Under elevernas novemberlov arrangerade Länshemslöjdskonsulenterna en fortbildningsdag för
slöjdlärare i Lycksele. 14 lärare deltog; från Lycksele, Vindeln och Dorotea kommuner. Kristina Ersviken och Isac Enetjärn höll i fortbildningsdagen och föreläste om slöjden i länet, informerade om
hemslöjdsföreningens verksamhet och höll workshop i täljning och sashikobroderi.

Slöjdlärerna slöjdade på lovet								

Foto: Isac Enetjärn

Handmade Issues 2019, Stockholm, 16 nov
Föreningens ordförande Kristina Söderberg och Konsulenten Felix Wink var på plats under seminariedagen. Felix mottog Kerstin Andersson Åhlins stipendium med motiveringen:
”Felix Wink tilldelas 2019 års Kerstin Andersson Åhlins stipendium på 10 000 kronor för sitt frugala
förhållningssätt till slöjden och görandet. Med sin kommunikativa förmåga och skicklighet att koppla
ihop olika kunskapsområden, möjliggör han för fler att slöjda.
Prova-på rotslöjd på Västerbottens museum i Umeå, 27 nov
60 deltagare provade rotslöjd under Gunnel Erikssons och Katarina Åmans ledning.
Introduktion till Slöjd i Umeå, 29 nov
Täljning i färskt trä under ledning av Ida Syppli vid Anarkistiska bokmässan på Kulturhuset Klossen,
Umeå. Hårdslöjdskonsulenten stöttade med material och verktyg.
Karelska veckan
I samarbete med Länsstyrelsen och Såhkie, Umeå sameföreningen planerades vi ett 2-dagars program med besök hos Ekorrbo Hantverk, workshop och utställning med tre karelska hantverkare på
Tráhppie. Hela veckan blev tyvärr inställd p.g.a. problem med lokal för den karelska teatergruppen.
Länsstyrelsen siktar på att genomföra programmet 2020 istället.
Tälj-häng i Umeå, 1 dec
Tälj-hänget under ledning av Ida Syppli ägde rum vid Anarkistiska bokmässan på Klossen, Ålidhem.
Hårdslöjdskonsulenten stöttade med material och verktyg.
9

Sorsele – kultur kommun
I samband med utställningen BJÖRK i Sorsele bibliotek hölls visning för sfi-elever och en kvällsvisning
för allmänheten. 12 sfi-elever deltog i workshop med sashikobroderi och en kvällsworkshop i sashiko
på Sorsele bibliotek hade 18 deltagare. Föreställningen Sagospinn för barn har visats i Sorsele vid två
tillfällen. Utställningen “Vävning för alla” har visats i vävstugan i Blattnicksele.

Sfi-elever lagade kläder med sashikobroderi					

Foto: Kristina Ersviken

Storuman kulturkommun
Storuman övertog stafettpinnen att vara länets Kulturkommun i och med invigningen den 28 juni
under Storumans marknad. Textil slöjdworkshop hölls med Kristina Ersviken och Anna Karin From
från SV. Det var ett regnigt och blåsigt Storuman den här dagen, så aktiviteten blev inte lyckad. En del
slöjdintresserade slöt upp och det var positivt.
Region Västerbottens kommundialoger
Kommundialogerna är viktiga mötesplatser för att skapa fler kontakter ute i kommunerna och har
legat till grund för den nya kulturplanen i Region Västerbotten. Länshemslöjdskonsulenterna har deltagit i så många kulturdialoger som vi haft möjlighet till. Felix Wink deltog i Vännäs. Kristina Ersviken
deltog i Bjurholm 12 feb, Åsele 18 feb, Dorotea 19 feb och Vilhelmina 20 feb. Isac Enetjärn deltog
i Vindeln 18 mars och tillsammans med Kristina Ersviken deltog i Skellefteå 13 feb, Lycksele 14 feb.
Även styrelsemedlemmar har deltagit på några kommundialogsmöten, i Vilhelmina Gunnel Karlsson
och i Umeå Kristina Söderberg.
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Arkivet
Västerbottens läns hemslöjdsförening har ett arkiv med slöjd, skissmaterial mm. Där har olika reparationer genomförts vilket har inneburit att delar av arkivet har behövt flyttas till en tillfällig lokal. Konsulenterna och föreningsmedlemmar har hjälpts åt med arbetet.
Fimbria – broderigrupp
Utställning med broderigruppens yllekuddar ägde rum i Dorotea bibliotek 2-30 sept. Kristina Ersviken
föreläste om gruppen, kuddarna och yllebroderi och höll sedan en workshop. Därefter flyttades utställningen till Åsele bibliotek 9 okt– 6 dec. Där hölls också visning och en workshop med 14 deltagare. Fimbria-träffar har hållits; 28 nov i Skellefteå, 1 feb på Handens hus i Skellefteå, 13 juni i Vallen
och i Umeå 10 sept. The Barents Scholarship for Cultural Cooperation – stipendium har tilldelats
FIMBRIA gruppen 3 okt. Dagen efter utdelningen fick deltagarna möjlighet att delta på en digitaliseringsworkshop arrangerad av Region Västerbotten där flera av Fimbria gruppens medlemmar, Kristina
Ersviken och Isac Enetjärn deltog. Kontakter med olika tänkbara utställningsplatser har tagits och en
ny temauppgift är under arbete.

FIMBRIA fick ta emot - The Barents Scholarship for Cultural Cooperation

Foto: Patrick Trädgårdh

18 vävare –vävgrupp
18 vävare-gruppen som arbetar tematiskt kring vävning startade 2013 av kommunkonsulent i Skellefteå och textila länshemslöjdskonsulenten i november. Planeringsträff skedde i Gärdsmark, Skellefteå 8:e maj och 17 oktober i Umeå. Gruppen arbetar med ett nytt tema kring ull. Resultat blir en
utställning som kommer att visas i Skellefteå 2020. Några från 18 vävare-gruppen ställde ut i VÄVEN i
november.
BJÖRK – vandringsutställning
Utställningen har visats i Sorsele, Bjurholm och Vindeln under året. Vindeln blev den sista platsen, innan utställningens vävar skickades tillbaka till väverskorna. Den har visats på 15 platser i länet.
NU SLÖJD – vandringsutställning
Stommen till utställningen gjorde Felix Wink. De textila delarna arbetade utställningsformgivaren
Helena Weegar och Kristina Ersviken med vid några tillfällen. Utställningen premiärvisades vid TEXTILFEST i Skellefteå i april.
Från försommaren och fram till 7 september har den visats i Lycksele bibliotek. Därefter flyttades utställningen till Sorsele bibliotek där den visats från 16 sep och året ut.
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Vävning för alla – vandringsutställning
Utställningen “vävning för alla” visades av Kristina Ersviken under en “öppet hus” kväll i vävstugan
Rallarrosen i Stensele. Utställningen har också visats i Vormsele, Svannäs och Blattnicksele.

Barn & unga
SLÖJDKUL – för unga slöjdare
Under våren hölls SLÖJDKUL för unga i Umeå med slöjdklubbshandledarna Elin Johansson och Elin
Högberg med träffarna; Täljning 21 jan, tovning 4 mars, trådslöjd 25 mars samt täljning 1 april där
även hårdslöjdskonsulenten Isac Enetjärn deltog.
Sagospinn i Sorsele och Umeå
I Sorsele har föreställningen ”Tufse och trollsländan” med Ylva Göransson och Therese Larsson
spelats vid 2 tillfällen den 26:e april. Barnen fick en slöjdstund med lin efter föreställningarna.
I Samband med Waldorfskolans basar i Umeå, den 30 november gavs två föreställningar av ”Tufse och
grottan”. Föreställningarna avslutades med en stunds näverslöjd.
Slöjdworkshop på Hamnmagasinet i Umeå
Slöjdworkshop med konsulenterna Kristina Ersviken och Isac Enetjärn i täljning och broderi på Hamnmagasinet i Umeå hölls den 18 juni.
Umeå universitet – kulturskola
Ett första möte har hållits på Umeå universitet ang. planering av kurs för pedagoger, som ska kunna
arbeta inom Kulturskolan. I det sammanhanget är det tänkt att Länshemslöjdskonsulenterna ska vara
en samarbetspart. Ett första möte har även hållits på Midgårdsskolan 26 maj, där skapande skola med
slöjd är planerad. Kristina Ersviken har deltagit och förhoppningen är att hemslöjdskonsulenterna
kommer att finnas med i arbetet på något sätt.  
BUNGK
Samarbetet mellan kulturkonsulenterna i syfte att stärka kulturen för barn och unga har haft ett sammanträde under året där hårdslöjdskonsulenten Felix Wink medverkade.   

UTBILDNINGSINSATSER
KURSER
• Rotslöjdskurs i Umeå, Gunnel Eriksson, 23-24 feb
• Virkning på Västerbottens museum, Maria Gullberg, 2-3 mars
• Karvsnitt i Umeå, Bengt-Erik Nilsson, 16-17 mars
• Svarvning i Umeå (Ersboda Slöjdförening), Åke Landström, 29-31 mars
• Täljning- och knivslipning i Umeå, Mats Pallin och Isac Enetjärn, 13-14 april
• Rotslöjd i Umeå med Gunnel Eriksson, 11-12 maj
• Kortkurs täljning i Tavelsjö, Isac Enetjärn i samarbete med hembygdsföreningen i Tavelsjö, 18 maj
• Dräktkurs i Umeå Kristina Ersviken, 18-19 maj
• Täljkurs på Holmön, Isac Enetjärn i samarbete med Holmöns båtmuseum                             
(och postroddsföreningen), 6 juli
• Burträskkursen folkmusik & folklig slöjd i Burträsk (Edelviks FHS), Isac Enetjärn, 15-20 juli
• Näverkont i Vindeln (FHS), Anna Hansson, 4-6 okt
• Täljkurs i Umeå. Claes Hofberg och Felix Wink, 19-20 okt
• Rotslöjdskurs i Umeå Gunnel Eriksson, 26-27 okt
• Karvsnitt & Bildhuggeri i Umeå, Bengt-Erik Nilsson, 9-10 nov
• Fritt broderi i Umeå Karin Lundström, 16-17 nov
• Rotslöjdskurs i Skellefteå (Handens hus), Katarina Åman, 23-24 nov
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SLÖJDKVÄLLAR
• Sashiko, laga och fixa workshop i Sorsele bibliotek Kristina Ersviken, 16 jan
• Sashiko, laga och fixa workshop Sorsele, Kristina Ersviken med SFI elever på SV, 17 jan
• Stickworkshop i Umeå Kristina Söderberg och Martha Johansson, 7 feb
• Täljning i färskt trä, Umeå, Moa Koivuniemi Bogren ledde med hårdslöjdskonsulenten, 11 feb
• Virka mormorsrutor, Umeå Kristina Ersviken, 7 mars
• Prova på pälssömnad, Kristina Ersviken Västerbottens museum, 27 mars
• Täljning i färskt trä, Umeå, Moa Koivuniemi Bogren ledde med hårdslöjdskonsulenten, 1 april
• Täljning med barn och vuxna, Handens hus, Skellefteå, Hårdslöjdskonsulenten, 23 april
• Medlemskväll, Umeå, slöjda tillsammans, 25 april
• Dragspelsvikning i Umeå, Åsa Bergqvist, 14 maj
• Yllebroderi Dorotea bibliotek, Kristina Ersviken, 2 sep
• Täljning i Tvärålund, Vindeln, I samarbete med hembygdsföreningen i Tvärålund, 5 sep
• Yllebroderi Åsele bibliotek, Kristina Ersviken, 9 okt   
• Bind en bok, Umeå, Åsa Bergqvist, 17 okt
• Täljkväll i Nordmaling, Felix Wink, 18 nov
• Ljusstöpning i Umeå, Kristina Söderberg, 21 och 22 nov
• Laga och fixa – workshop Vilhelmina i samarbete med SV, 26 nov
• Julslöjd i Umeå, Kristina Söderberg och Felix Wink, 5 dec

Täljkväll med Moa Koivuniemi Bogren och hårdslöjdskonsulenten
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Foto: Isac Enetjärn

UTSTÄLLNINGAR
• Våren/sommaren Virkutställning på Västerbottens museum med Maria Gullberg, där en kurs i
virkning också arrangerades, i samarbete med VB museum
• BJÖRK vävutställning Vindelns bibliotek, 14 maj - 24 sept
• Vävning för alla Vormsele, 22 maj
• Vävning för alla, Svannäs/Vilhelmina, 27 maj
• Ullutställning Britt Mari Morsay under Kulturveckan i Vilhelmina, 7 juli-14 juli
• NU SLÖJD! Lycksele bibliotek, 8 juli-7 sep
• Slöjdutställning efter burträskkursen på Burträsksvängen, 20 juli
• Yllekuddar, FIMBRIA broderigrupp, Dorotea bibliotek, 2 sept - 30 sept
• NU SLÖJD! Sorsele bibliotek, 16 sep-feb 2020
• Yllekuddar, FIMBRIA broderigrupp, Åsele bibliotek, 9 okt-6 dec
• Vävning för alla, Blåkupan i Stensele, 29 okt
• 18 vävare i VÄVEN Umeå, 4-28 nov   
• Plats För Rotslöjd, Västerbottens Museum Umeå, 21 okt - 6 dec

NU SLÖJD! på Lycksele bibliotek

		

Foto: Isac Enetjärn

FÖRELÄSNINGAR
• BJÖRK, om vävutställningen för sfi-grupp, Kristina Ersviken, Sorsele bibliotek, 16 jan
• BJÖRK, om vävutställningen, Kristina Ersviken Sorsele bibliotek, 16 jan
• Nu slöjd – slöjd till nytta och nöje Kristina Ersviken Textilfest Skellefteå, 5 april
• Hemslöjdens verksamhet i länet, Umeå Universitet Kristina Ersviken, 6 maj
• Stickkväll Sorsele m Erika Nordvall Falk och Kristna Ersviken, 16 maj
• Vävning för alla, Vormsele, Kristina Ersviken, 22 maj
• Vävning för alla, Svannäs/Vilhelmina, Kristina Ersviken, 27 maj
• Dräktrådgivning Hemslöjden Umeå, Kristina Ersviken, 29 maj
• Yllebroderi, Dorotea bibliotek, om Fimbria och yllekuddarna, Kristina Ersviken, 2 sept
• Yllebroderi, Åsele bibliotek, om Fimbria och yllekuddarna,  Kristina Ersviken, 9 okt
• Västerbottnisk slöjd, Vindelns fhs, Isac Enetjärn och Kristina Ersviken, 23 okt
• Småkoftor, fintröjor och andra småstickningar, Celia B Dackenberg, Umeå, 23 okt
• Vävning för alla, Stensele, Kristina Ersviken, 28 okt
• Vävning för alla, utställningen i Blattnicksele av Björg Sjögren, 29 okt
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Celia B Dackenberg föreläste från sin senaste bok

Foto: Felix Wink

LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTERNAS FORTBILDNING
Norrkonsulentträff och konsulentfortbildning i Sörmland
En träff med kollegorna från norrlänen ägde rum den 12 mars på Sörmlands museum i samband med
konsulentfortbildningen ”Att synliggöra det osynliga” 13-14 mars. Besöket i Sörmland var givande. På
Sörmlands museum finns konsulentverksamheten, museet och butik i samma byggnad. Slöjd och allt
material till dräkt säljs i museets butik.
Fortbildning ”slöjdsamling Tema korg” 1-2 okt
Seminarium arrangerat av Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter i samarbete med Sörmlands
museum. Kristina Ersviken och Felix Wink deltog. En ny arbetsmetod provades; utifrån korg undersökte vi kulturarv, problematik kring material, våra egna kunskaper och hur vi med sammanlagda erfarenheter kan arbeta med det immateriella kulturarvet. Fortbildningen var en metodutveckling där
vi tillsammans lyfte och delade kunskap, som en experimentverkstad. Kristina Ersviken höll i station
med rotslöjd, Annso Grahn i en med korgar inspirerade från Nepal. Vi fick också en praktisk föreläsning och visning av en av Sörmlands skickligaste korgmakare.
9-11 april NFH:s årskonferens i Luleå/Jokkmokk
Kristina Ersviken och Isac Enetjärn deltog.
11 april Träff /textila konsulenter/utvecklare Kristina Ersviken deltog
Kulturforum Storuman
Seminarium med digitalisering som tema anordnades 14-15 nov i Storuman, årets Kulturkommun.
Målgruppen bör vara i fokus för en digital inkludering i ett demokratiskt samhälle. Kristina Ersviken
och Isac Enetjärn deltog. Vi fick också möjlighet att delta vid Kulturakademiens jubileumskonsert i
Stensele kyrka.
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HANDENS HUS
Planering och samarbeten har präglat året med några större och mindre tillfällen för slöjden. Största
arrangemanget är Textilfest. Verksamheten spänner över alla åldrar och en bredd av slöjtekniker och
material. Under våren har kommunkonsulenten arbetat 50% och under hösten 60%. Ansvarig konsulent: Ulrika Hedlind Berggren
Slöjdaktiviteter
Under året har det varit 16 slöjdkvällar i Handens hus med varierande slöjdtema. Under våren var
genomsnittet med 21,8 besökare per kväll. Kvällarna erbjuder olika slöjtekniker vid varje tillfälle och
kvällarna är samlingsplats för såväl professionella slöjdare som nybörjare samt både ung och gammal.
Textilfest 6-7 april. Textil mötesplats med mässa, föreläsningar, utställningar, festkväll och workshops.
Mässan, förlagd till Folkparken, hade 1250 betalande besökare (ungefär 10% var personer under 25
år) Det var 6 föreläsningar under dagen och kvällen på lördagen. 30 mässutställare, tre utställningar,
slöjdaktiviteter av slöjdklubben, privata initiativ, stickcafé, 4 föreningar visade sin textilverksamhet.
Söndagen hade 6 workshoppar inhyrda på Medlefors folkhögskola.
För att genomföra Textilfest krävs ett stort samarbete mellan Länshemslöjdskonsulent, textil Kristina
Ersviken/Västerbottens läns hemslöjdsförening, Privata aktörerna Inger Öhlund, Åsa Widmark och
Helena Weegar, Stickföreningen Guldhärvan och Ulrika Hedlind Berggren, kommunkonsulent Handens hus, Skellefteå kommun. Det ekonomiska ansvaret ligger hos Handens hus, Skellefteå kommun.
Smedjan har i juli hållits öppen av smed så att besökare har både kunnat prova och titta och vi har
stöttat nyutbildad smed med att skapa kontakter.
Poesi & Broderi har genomförts vid 4 tillfällen på Nordanå caféscen som ett samarbete mellan lokala
kulturföretagare, kulturutövare och i samarbete internt inom Skellefteå kommun, slöjd och programverksamhet. Berättarna har fått läsa upp sina skrivna texter, deltagarna har därefter broderat utifrån
texterna. Berättarna har sedan fått ta del av broderierna.
Utställningar
Utställning i samarbete med Skellefteå konstförening i konsthallen. Handens hus bidrog med att arrangera att 4 slöjdare och konsthantverkare visades samtidigt som utställningen Ung konst gästade
Skellefteå. Utställningsdelen kallades ”Konsthantverk i utveckling”.
Utställning med slöjdklubben på VÄGGEN 2 maj-12 maj.
Processutställning: Ovan under mark. Utställare Marie Lindgren, Karin Norgren och Linda Tubler ur
konstnärsföreningen Skogen. Öppet: juli torsdag – lördag
7-15 december Utställning Jul på Handens hus. Ett 20-tal slöjdare och konsthantverkare deltog i julutställningen på Handens hus.
Barn och unga
Slöjdklubben: Två slöjdklubbar har varit igång under året; trä/smide och allmän. 4 timanställda ledare
sköter slöjdklubbarna som är på Handens hus och inryms i utbudet från kulturskolan.
Slöjdhandledare och kommunkonsulent har deltagit i Kulturskolans Öppet Hus för att visa barnen att
man kan välja Slöjdklubb.
Handens hus har deltagit i Sagofesten
Smide och Textil, slöjd för stora och små ordnas tre dagar i Handens hus veckan efter midsommar.

Samarbeten

Knivföreningen har träffar i Handens hus.
Prova på trådslöjd har anordnats samarbete med ABF.
Skogen konstnärsföreningen, har samlats i huset.
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BUTIKSVERKSAMHETEN 2019
Hemslöjden i Umeå AB
2019 inleddes med målning och renovering, nedpackning och uppackning. 15 mars öppnade
Hemslöjden i nya lokaler på Skolgatan 49. Vi är väldigt nöjda med den nya lokalen och läget på
Skolgatan och får dagligen positiva tillrop från kunderna över hur fin butiken är och att Hemslöjden
har flyttat hem till rätt gata!
Under året har Hemslöjden deltagit med försäljningsmonter på Textilfesten i Skellefteå 6-7 april och
Sy- och hantverksfestivalen på Nolia 11-13 oktober. Viktiga tillfällen både för försäljning och för att
marknadsföra satsning på större utbud av garn och broderimaterial.
Aktiviteter i butiken under året
Slöjdkvällar i butiken har fortsatt att vara populära. Årets teman har varit tvåändsstickning – både
nybörjare och fortsättning, sashikobroderi, yllebroderi, fritt broderi och krokning.
Juni: Fönsterutställning av textillärarstudenter. Gestaltningar utifrån FN’s globala mål.
Hemslöjdens dag 7 september firades i butiken - Roland Fällman, Claes Hofberg och Emma Ewadotter
visade och pratade slöjd och slöjdande, live-streamad föreläsning av Katarinorna Brieditits och Evans
visades.
Lördag 19 oktober Bok-kalas med Celia Dackenberg, föredrag och visning av stickade plagg ur boken
Lånat, sparat, ärvt och nytt.
Under 2020 ser vi fram emot att utveckla butikens utbud av aktiviteter så som slöjdkvällar och
slöjdaktiviteter för bokade grupper samt att jobba för att knyta nya kontakter med slöjdare!
Styrelsen för Hemslöjden i Umeå AB
Ulrika Hedlind Berggren
Wasti Nyström
Kristina Söderberg

Kristina Ersviken
Kerstin Schmidt
Anna Wahllöf

Anställda i butiken
Anna Wahllöf

Kerstin Schmidt

Ulrika Hedlind Berggren

Krympburkar i förgrunden i nya butikslokalen på Skolgatan 49 Foto: Anna Wahllöf
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Kristina Söderberg
Ordförande

Magnus Wink

Monica Fuhrman

Claes Hofberg

Gunnel Karlsson

Martha Johansson

Wasti Nyström

Britt-Marie Domeij
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VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING
Västerbottens läns hemslöjdsförening, VLH, driver föreningsverksamhet med sina 423 medlemmar som
tillsammans med hemslöjdskonsulenterna erbjuder länets invånare möjligheten att uppleva glädjen,     
nyttan och skönheten i slöjden.
Föreningen är ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) och delägare i Föreningen
Svenska spetsar, Sätergläntan - hemslöjdens gård i Dalarna samt Hemslöjden i Umeå AB. Föreningen är
en ideell organisation som arbetar med att tillvarata länets slöjdtraditioner och uppmuntra till utveckling.
Slöjden förmedlar kulturella upplevelser, växer som näringsgren och skapar kontakt mellan människor i
olika åldrar och med olika ursprung. Styrelsen och arbetsu- tskottet ansvarar för föreningens uppgift att
vara huvudman för konsulentverksamheten som finansieras av
Statens Kulturråd och Region Västerbotten.
Styrelse
¤ Kristina Söderberg (ordf), Umeå
Föreningens lokal och
¤ Britt-Marie Domeij, Umeå
Länshemslöjdskonsulentkontor.
¤ Claes Hofberg, Umeå
Kungsgatan 98, 903 32,  Umeå
¤ Monica Fuhrman, Skellefteå
Hemsida: www.vasterbottenslojd.se,
* Wasti Nyström, Lycksele
www.hemslojden.org/vasterbotten
* Magnus Wink, Burträsk
E-post: info@vasterbottenslojd.se
* Gunnel Karlsson, Vilhelmina
* Martha Johanson, Umeå
Länshemslöjdskonsulent, textil
Suppleanter
Kristina Ersviken
¤ Karin Wibron, Nordmaling
Mobil:  070-516 95 91
¤ Ulrika Rönnholm-Persson, Burträsk
E-post: kristina.ersviken@hemslojd.org
¤ Andreas Neves, Vindeln
* Tomas Rönnlund, Bureå
Länshemslöjdskonsulent, hård 60%
* Marianne Lindgren, Lycksele
Felix Wink
Mobil: 070-276 63 99
E-post: felix.wink@hemslojd.org

Länshemslöjdskonsulent, hård (50% vikarie)
Isac Enetjärn
Mobil: 070-516 77 55
E-post: isac.enetjarn@hemslojd.org
Kommunkonsulent, 50%
Skellefteå kommun
Ulrika Hedlind Berggren
Handens hus, kultur och fritidskontoret
Becksgatan 1
931 85 Skellefteå
Tel: 0910-73 50 00 - kundtjänst
E-post: handens.hus@skelleftea.se

* Fram till mars 2021,  ¤  Fram till mars 2020
Arbetsutskott
Maarit Kalela Brundin, (ordf)
Martha Johanson (v ordf)
Monica Fuhrman
Kirsi Abrahamsson
Redovisningsansvarig
Ann-Christine Kruse, Actum Redovisning, Umeå.
Revisorer
Anita Olsson, Umeå och Anitha Ahlberg, Umeå
Suppleanter
Annika Nyman, Skellefteå
Kristina Friberg, Skellefteå
Valberedning
Maarit Kalela Brundin, Marianne Rodén Fällman
och Tore Holmström
Suppleanter
Mats Pallin och Kertin Schmidt

Form & produktion av verksamhetberättelsen: Hemslöjdskonsulenterna.

Omslaget i verksamhetsberättelsen

Framsida: Västerbottensdräkten    Foto: Krister Hägglund
Baksida: Slöjdresidenset Plats för rotslöjd med deltagarna
Katarina Åman och Gunnel Eriksson Foto: Samuel Pettersson
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Jögge Sundqvist & hårdslöjdskonsulenten intervjuades om utegymmet för podcasten “Handgjort” 		
											Foto: Felix Wink

Workshop med Ulrika Hedlind Berggren under Sy- & Hantverksfestivalen i Umeå Foto: Kristina Ersviken

