
Huri gär hä 
Överkölis?
 (sida 2–3)

Läs mer om Zoom 2 i:

Gällivare (sida 4-5)

Lainio (sida 4-5)

Kalix (sida 4-5)

Arvidsjaur (sida 4-5)

Zoom är ett konstpedagogiskt projekt som drivs av Havremagasinet 
Länskonsthall Boden och finansierat av Kulturturrådet och Region 
Norrbotten. Projektet har genomförst med stöd från: Arvidsjaurs Kommun, 
Gällivare kommun, Kalix kommun, Kiruna Kommun och Överkalix kommun

I Norrbotten finns idag endast 
fyra konstpedagoger i tjänst 
på våra institutioner. Genom 
detta projekt vill vi visa 
hur konstpedagogiken kan 
berika en konstupplevelse. 
Vi vill sänka trösklarna till 
konstens rum, zooma in och 
göra konsten i Norrbotten 
tillgänglig till fler. 

För andra året i rad har 
vi genomfört Zoom 
där konstnärer och 
konstpedagoger runt om i 
länet har fått i uppgift att lyfta 
sin plats berättelse. Resultatet 
ser ni i denna tidning.

Bilagan är betald av Havremagasinets länskonsthall i Boden



Katarina Nilsson är en 
konstnär och konstpeda-
gog som bor och arbetar 
i Överkalix. Hon har 
ett stort engagemang i 
hembygdsföreningen och 
konstföreningen. 

Birgitta Linhart är en 
konstnär som bor och 
verkar i Luleå men som är 
född i Överkalix kommun. 
Hennes arbete rör sig 
oftast i naturmaterial och 
miljöer utomhus. Hennes 
workshops i Land art 
söker ofta rötter och lokala 
anknytningar. 

1.Inför vår första workshop som skulle 
handla om sagor och sägner från 
trakten, efterlyste vi historier på 

sociala media från Överkalixbor. Här är några 
av dem:

Tällriksöjjet är en figur som de vuxna 
brukade skrämma barnen med. Han ser ut 
som en vanlig människa men har bara ett öga 
i pannan.  

IoLswainet. Ursprunget till iolswain tror 
man kommer från de isländska ”jultomtarna” 
så kallade jólasveinar. Ett trollsläkte som är 
häxan Grýlas tretton söner. De dyker upp, 
en om dagen, från den 12:e december fram 
till julafton, och ställer till med allehanda 
förtret för människorna. De är glupska, 
de äter barn, stjäl mat, trakasserar får och 
smäller i dörrar. Sedan försvinner de, den 
siste på trettondagen. Snön sopar igen deras 
spår. Den förste jólasveinen, ”Stekkjastaur”, 
som dyker upp den 12/12, går på klapprande 
träben. Han är känd för att trakassera får. 
Man brukar hänga upp ett slags stjärnkors 
av träbitar i ladugårdsfönstren för att skydda 
djuren mot IoLswainet.
IoLswainet finns i de flesta byarna i 

Huri gär he 
Överkölis?
Plats: Överkalix
Konstnär: Birgitta Linhart 
Konstpedagog: Katarina Nilsson

Genom Zoom 2 - ett 
konstpedagogiskt projekt 
med syfte att lyfta en 
orts berättelser genom 
konst, kompletterades 
våra arbeten och blev en 
spännande resa genom 
fyra workshops under 
vårvintern i Överkalix.  
Med pandemins restrik-
tioner under hela projektet 
banade vi oss runt så gott 
det gick.

Överkalixbornas rika 
kultur är inte så synlig 
eller känd idag. Det känns 
viktigt att den yngre 
generationen får ta del och 
utforska fler rötter från 
orten. Det är dags nu. 

Överkalixtrakten i någon form. Några 
beskriver det som en figur med bockfot, 
andra som en suddig väsande skugga och 
någon att det ser ut som en liten tomte.
I Nybyn ska han ha visat sig i den så kallade 
Forsmans backe - en svart liten ilsken figur 
med bockfot.
I Lansån har man sett honom i södra änden 
av byn där han for fram över vägen ibland. 
Han ska då ha sett ut som ett ojämnt format 
klot – typ stålull, som det väste och fräste om 
och han har även hörts klampa runt i Gyljens 
kvarn.

Vår workshop tog plats i Blåskoleparken. 
Kommunen bidrog med att skapa en så stor 
snöhög som möjligt. Snöskulptur för barnen 
i Överkalix ålder 7-12 var vår målgrupp. 
Katarina som vuxit upp med ortens sägner 
och typiska skrämsel om mystiska figurer 
som lurar i skogen berättade under arbetets 
gång om ”Tällriksöjjet, Häxan Gryla och 
IoLswainet. Tre grupper bildades och 
intensivt arbetande barn skapade Tällriksöjje 
från snöbergets sidor med intensivt stirrande 
blick, jättenäsor och grottmunnar som rymde 
3-4 barn. 

I Överkalix har Birgitta Linhardt 
och Katarina Nilsson arbetat med 
språket, kulturen och berättelserna 
genom fyra olika workshops.



2. Andra workshopen handlade om 
Överkalixmålet. Under Katarinas 
uppväxt berättade far och farför-

äldrar historier på överkalixmål vilket gjorde 
oss trygga i uttal men vi fick även experthjälp 
med stavning av Elisabet Hällström. Överka-
lixmålet är en av de nordligaste svenska dia-
lekterna. Många språkforskare tror att det är 
det äldsta kvarlevan av det språk som Viking-
arna pratade under järnåldern. Det finns ålder-
domliga, fornnordiska drag som är bevarade 
i målet. Men uttalet har en ”norrlandsprägel” 
där både finskan och samiskan haft inflytan-
de. Idag pratar mest äldre människor Över-
kalixmålet. Det skrivs böcker, facebooksida 
har bildats, forbildningsgrupper hålls och så 
vidare. Allt för att bevara ett unikt språk in i 
framtiden. 

Under workshopdagen fick barnen lära sig en 
ramsa: 

Luri Luri Letta 
Käud opa sletta 
Lurvat so I far 
Men hä äinge har 
Våm jer he? 
(Luri luri lettea  
Springer på slätten
Lurvigt som ett får
Men har inget hår
Vem är det?)

Ramsan ingick i gemensamt påhittat 
rörelsemönster. Det blev en lek med 
körramsor och rörelse. 
I workshopen gick vi även i djupsnö för att 
skapa en fråga: 

Huri gär he Överkölis?
(Hur är det Överkalix?)

De gigantiska bokstäverna skulle ses från 
luften så till vår hjälp fick vi drönarfilmaren 
Nathan Sibly att filma vår workshop. Fota av 
QR-koden med din mobil för att se filmen.

3.Tredje workshopen fick vi gå från a 
plan till c plan där varken pandemi 
eller väder fick vara med. 

A planen var en folkfest med Vifast Björk-
lunds musik och öppen workshop med Över-
kalix måleri i trädgården på Brännwalls café. 
Istället blev det en ljuvlig dag med 6 elever i 
en bildsal på skolan. Under tiden rasade snö-
stormen utanför. 
Överkalixmåleriet är det som också kallas 
Allmogemåleri. Orden All moge kommer från 
latinet och betyder just hela folket. Folkkonst 
med andra ord. 

Den målare som blev stilbildande inom Över-
kalixmåleriet var Gustav Stråhlberg. Martin-
gården i Nybyn är en välbevarad bondgård 
från 1800-talet. Det har blivit ett hembygds-
museum av världsklass. Här finns många 
möbler och bruksföremål från 1800-talet be-
varade. Många har målats av Stråhlberg eller 
av hans lärjungar Lilja och Ekberg. Stråhl-
bergs stora styrka var att kombinera färger 
och mönster i en vacker harmoni. Blomsterur-
nemotiven, rosmåleriet och buskmåleriet var 
utvecklat och typiskt för honom. Ofta med 
en gul eller röd bottenfärg. På vår workshop 
hade vi köpt in de färger som hade de exakta 
färgtonerna som var typisk för stilen. Barnen 
fick lägga en färg som bakgrund på sina ski-
vor och sedan skapa ett eget Överkalixmåleri 
med blomsterurnans upplägg av spegelvända 
växter. 

(Historisk källa: Anders I Nilsson, vannasber-
get.se) 

4.Den sista och fjärde workshopen 
gick också i Pandemins tecken och 
även här fick vår A plan med Rag-

garträff bli en C plan. 

Som en del i att utgå från Överkalix rika 
kultur bjöd vi alltså in raggarklubbarna Rat 
Pack Cruisers och All time Cruisers, båda i 
Överkalix. En kommun med 3269 innevåna-
re har två aktiva raggarklubbar och cirka 200 
så kallade amerikanska bilar! Klubbarna har 
funnits i runt 30 år och har bland annat ar-
rangerat Midsummer meet – en träff för bilen-
tusiaster. Ett arrangemang som arrangeras på 
många platser i Sverige av olika bilklubbar. 
Ett av de största nöjena för raggare att åka till 
och vara en del av. Genom raggarna möter 
vi en bilkultur och livstilskultur som har ett 
starkt fäste i Överkalix. 

Vår tanke var att barnen skulle få en chans 
att ställa frågor om raggarlivet och bilarna. En 
fotosession med barnen i bilarna skulle sedan 
överföras och målas i klassiska 50 tals färger. 
När träffen blev inställd så blev bilderna som 
barnen målade ett collage av sig själva och 
bilder på bilar från Överkalix. Det blev en fin 
dag i skolans bildsal men vi ser fram emot att 
få en möjlighet att arrangera en riktig Raggar-
träff någon dag i framtiden!



Vi står där i vattnet med 
fötterna på den gamla 
sjöbotten. I en svag doft 
av skogsbränder planeras 
morgondagens utflykt till 
skogen där vi ska doku-
mentera stigar och prov-
borrningshål. Vi förstår att 
vi måste ge oss av tidigt, 
för solen den här som-
maren är så outgrundligt 
stark och när den står som 
högst mitt på dagen blir 
det för hett. Vi står där i 
sjön med den stora gruvan 
i blickfånget, luktar på 
brandröken i det förtorkade 
landskapet och snuddar 
vid någonting mycket stort 
och skrämmande, men vi 
vänder tillbaka blicken och 
bestämmer oss för att stan-
na just precis här. Vi ska 
utgå från denna specifika 
gruva och det kringliggan-
de landskapet. 

Vi befinner oss utanför 
Sveriges största koppardag-
brott, Aitik. Sedan 2016 ses 
vi varje sommar i Katarinas 
och Lars Åkes lilla stuga 
ovanför Sakajärvi sjö och 
byaväg. Härifrån följer vi 
gruvans expansion och de 
omkringliggande by- arnas 
avveckling. 

Med platsen som utgångs-
punkt försöker vi förstå 
landskapets oändliga skön-
het och industrins enorma 
storlek. Är det ljudet, 
dammet eller staketet runt 
slamdammen som utgör 
gränsen mellan naturen och 
gruvan? 

Gränsen är också en mental 
skärningspunkt. Här har 
människors omsorg om ha-
gar och marker i generatio-
ner långsamt skapat stigar 
och minnen tillsammans 
med de gamla skogarna 
som står i evigheter av 
naturens egen tid. Här finns 
också gruvan, vars egen 
metabolism innebär ett 
alltid pågående växande, 
en ständig expansion i en 
hastighet som inte lämnar 
tid för omsorg. Det som en 
gång betraktades som evigt 
blir fort ett sårigt minne. 
Snart finns dessa skogar 
och stigar inte kvar och vi 
undrar var minnet ska slå 
rot när alla ankarpunkter är 
borta.

Vi rör oss i allt vid-are 
cirklar när vi samlar kun-
skap och dokumentation. 
Första åren var vi närmare 
hålet, i försöken att förstå 
industrins storlek och tid 
gjorde vi studiebesök till 
gruvan och tittade nyfiket 
genom staketet. Därefter 
har cirklarna vidgats till de 
kringliggande skogarna, be-
tesmarkerna och människ-
orna. Vi följer uppförandet 
av nya kvarter i det närlig-
gande Gällivare för de som 
måste flytta och rivningen 
av hus i zonen dit gruvan 
ska expandera. Vi följer 
forskarna som undersöker 
om det är möjligt att rädda 
viktiga mikroorganismer 
och skalbaggar genom att 
flytta deras livsmiljöer i 
döda träd från den gamla 
skogen som snart är borta. 

Sommaren 2018 står vi 
tillsammans och svalkar oss i 
den sjö som bildar ett gränsland 
mellan gruvområdet och byn. 

Var går gränsen 
mellan industrin
och naturen?
Plats: Gällivare
Konstnär: Norrakollektivet
Konstpedagog: Mia Mollin



Norrakollektivet

Eget 
porträtt av 
deltagare i 
ungdoms-

gruppen

I projektet ZOOM anordnat av 
Länskonsthall Havremagasinet 
i Boden har vi fått möjlighet 
att arbeta tillsammans med 
konstpedagog Mia Molin.  

Foto: Norra Kollektivet

Vi är tre konstnärer som 
lever och verkar i Luleå 
och i Umeå. Vårt gemen-
samma intresse för platser 
ledde oss till ett flerårigt 
samarbete och till gruvan 
och dess omgivningar. Här 
möts många intressen och 
lager av skeenden. Det är 
en storslagen plats, med sitt 
enorma dagbrott och stor-
slagna natur. När vi först 
åkte till Sakajärvi, visste vi 
inte att vi skulle återkom-
ma, men det visade sig fort 
att frågorna blev fler och 
fler, projektet växte, så som 
vår kärlek till byn. 

Vi ville möta unga 
Gällivarebor och lära oss 
om deras syn på sin plats, 
om hur det är att bo granne 
med en stor gruva. Vi 
skickade med två frågor 
som varit centrala för oss:

-Var börjar och slutar 
industrin / landskapet?

-Vilka konsekvenser har 
industrin på människan och 
natur?

Vi vill se och förstå lite av 
den komplexitet som om-
gärdar Aitik och liknande 
platser. Vi vill dokumentera 
skeendena där och lyfta 
frågorna med hjälp av 
vår konst. Vårt arbete har 
resulterat i två konstnär-
liga projekt, Att använda 
landskap och 

En plats försvinnande där 
vi har fått möjlighet att ta 
med oss Aitik och Sakajär-
vi på utställningar runt om 
i Sverige och Europa. Just 
nu pågår vår utställning 
En plats försvinnande på 
Havremagasinet i Boden

Tillsammans har Mia 
och ungdomarna landat i 
frågan:

Industrin på din ort, hur 
påverkar den dig och ditt 
liv?

Som inspiration har 
deltagarna fått ta del 
av våra arbeten som 
handlar om gruvan bla 
genom att titta på filmen 
En plats försvinnande. 
De har också fått gå 

stadsvandring, en guidad 
tur i Malmberget med 
Gällivarebon och poeten 
David Väyrynen. Vi tror på 
de kollektiva processerna 
och ungdomarna som vi 
arbetat med har också fått 
arbeta kollektivt, de har 
tillsammans arbetat med 
bland annat foto, måleri 
och frottageteknik för att 
undersöka sina landskap 
och närmiljöer. 

Ungdomarnas 
konstnärliga arbeten 
visas i foajén på Folkets 
hus i Gällivare genom 
skyltfönster som vätter ut 
mot gatan och är därför 
öppet dygnet runt över hela 

sommaren. På grund av 
Corona, samlade vi oss inte 
till en fysisk vernissage, 
men foton och filmklipp 
från utställningen visas 
på sociala medier, via 
Gällivare museum.

______________________
Projektet har 
genomförts med stöd av 
Havremagasinet, Region 
Norrbotten, Kulturrådet, 
Gällivare museum  och 
FIlmpool Nord.



Samla, 
spana, 
spåna

När ZOOM 2 landar i Lainio är 
tiden i centrum. Tillsammans 
med Lainiobor och skolbarn från 
Vittangi spanar vi mot framtiden 
och låter oss inspireras av 
dåtiden. 
Vad betyder det att leva 
och verka i en liten by 
eller en mindre ort och hur 
tänker vi oss att framtiden 
kommer att te sig? 

Vilka metoder och material 
har man traditionellt använt 
sig av och hur kan vi 
använda oss av dessa idag? 
Hur omformar vi våra 
tankar till görande?

Konstpedagogen Eva-Lena 
Kurkkio och konstnären 
Lena Ylipää har sina 
rötter i byar vid älvarna 
i norra Tornedalen. I 
beskrivningar av dessa 
platser är kulturhistorien 
central. Föreningar och 
verksamheter bjuder 
generöst till lärande om 
gamla hantverkstekniker, 
traditionell matlagning 
och självhushåll. 
Vår mångkulturella 
gemensamma historia 
har givit oss möten 
med olika kulturella 
uttrycksformer och flera 

tolkningar av temat 
och experimenterande 
med form och tekniker. 
För andra besökare 
genomförs en ”öppet 
(utom)husdag” där det 
finns chans att prova en 
teknik eller prata om 
konst, hantverk, historia 
och framtid över en kopp 
kaffe. Samtliga aktiviteter 
genomförs utomhus slutet 
av maj då vi hoppas att 
våren kommit till norra 
Tornedalen. ZOOM 2 i 
Lainio samarbetar med 
Lainio Hembygdsgille 
och hembygdsgårdens 
gårdsplan är navet för 
aktiviteterna. Här blir vi 
del av platsens berättelse, 
nutiden och också en del 
av kulturen och konsten. 
I flera tidigare aktiviteter 
på Marttigården har just 
konsten ägt rum och 
ZOOM 2 blir ett nytt 
kapitel i hembygdsgårdens 
rika historia av kultur.  

språk. Berättartraditionen 
är stark och viktig, likaså 
musiken. Vi tittar ofta bakåt 
och bygger gemensamma 
identiteter utifrån vår 
historia. Vi bevarar både 
platser och kunskaper för 
framtiden. 

I ZOOM 2 bjuder vi in 
Lainiobor och skolbarn 
från Vittangi skola att låna 
lite bakåt i tiden, men 
framför allt spana framåt. 
Tillsammans bygger vi 
berättelser om framtid i 
bild och form, där vi lägger 
stor vikt vid processen 
och samarbete. Hur kan vi 
visualisera våra tankar och 
samtal? Vad händer om 
vi gör så här? Hur gjorde 
man förr, hur gör vi idag? 
Vad händer om vi överför 
ett material och uttryck 
till ett annat material? 
Olika åldrar arbetar med 
samma frågeställningar 
och material i tvådagars-
workshops. Vi ser fram 
emot en mängd olika 

Plats: Lainio
Konstnär: Lena Ylipää
Konstpedagog: Eva-Lena Kurkkio



Lena Ylipää är konstnär, 
bosatt och verksam i La-
inio. I sitt konstnärskap 
använder hon sig av en oli-
ka tekniker och material. 
I sitt senaste arbete kring 
ägande och förvaltning av 
skog är teckningen central. 

Eva-Lena Kurkkio är 
konstpedagog, bosatt och 
verksam i Boden. Som 
konstpedagog har hon ar-
betat med många olika mål-
grupper, från förskolebarn 
till 60+ grupper. I sin yrkes-
verksamhet har hon även 
arbetat med konstpedago-
giken i olika integration 
och samverkansprojekt. 

Lainio ligger i den östra 
delen av Kiruna kommun. 
Byn ligger vid Lainioälven 
och dess historia sträcker 
sig tillbaka till 1600-talet 
då de första bofasta ny-
byggarna slog sig ner där. 
Lainio har idag ett sextiotal 
innevånare. Lainio Hem-
bygdsgille är en av flera 
föreningar. De arrangerar 
årligen olika kulturevene-
mang och aktiviteter för 
bybor och besökare. Som-
marens kulturvecka lockar 
en stor publik och akti-
viteter byggs kring byns 
kulturhistoriska miljöer, 
hembygdsgården och den 
vackert belägna skvalt-
kvarnen. På programmet 
finns de många kulturutö-
vare som är bofasta i eller 
härstammar från Lainio. 
Den populära kulturstigen 
löper genom byn under 
kulturveckan, där kreatö-
rer, hantverkare och konst-
närer presenterar sina verk 
hemma på sin gård.   



Strömmade bilder och 
länkade berättelser

Kalixminne.com är en hemsida där Kalixbornas egna 
bilder och historier får samlas. Besökare kan ta del 
av digitala utställningar, sjunga med till dragspel 
och lyssna till föredrag. Bilder och berättelser 
efterfrågas fortfarande och hemsidan uppdateras 
därefter. 

Inriktningen för oss 
med Zoom-projektet har 
sedan start varit att lyfta 
Kalix som berättelse 
och skapa en plats där 
den berättelsen kan 
sparas. Vår ursprungliga 
idé var baserad på 
tematiska workshops 
och föreläsningar men 
på grund av pandemin 
behövdes en revidering 
till ett digitalt format. Vi 

har således arbetat med 
uppförandet av en hemsida 
som vi kallat Kalix 
Minne. I den här texten 
presenterar vi den digitala 
plattformen lite närmare 
och kommer även passa på 
att använda artikeln som 
en kontaktannons.

Kalix Arkiv och Galleri
Hemsidan är uppdelad 
i olika kategorier, varav 

Kalix Arkiv är en av 
dem. Detta segment 
innehåller bland annat 
teckningar, akvareller, 
fotografier, dikter och 
längre texter. Vi har sökt 
bidrag som berör Kalix 
med omnejd. Minnen från 
älven, skrönor, lokala 
spökhistorier, vitsar 
på bondska, historiska 
berättelser eller en 
uppdatering från en helt 

Plats: Kalix
Konstnär: Linn Lindström 
& Isak Anselm
Konstpedagog: Linda Ekersund

vanlig dag. I entrén till 
Folkets Hus i Kalix har vi 
ställt upp en egenbyggd 
brevlåda målad med motiv 
från Kalix (se bild). I 
den har invånare kunnat 
lägga ner sina bidrag till 
hemsidan. I anslutning 
till brevlådan, inne på 
biblioteket, har vi delat ut 
skapar-kit. De finns kvar 
så länge lagret räcker. 
Dessa innehåller material 
i form av ritpapper av 
olika vikt, pennor med 
lite olika hårdhet och 
sudd. Dessa har invånare 
kunnat hämtat upp för att 
sedan i lugn och ro arbeta 
med hemma. Med kiten 
följde ett informationsblad 
som redogjorde för 
projektet samt ett 
frivilligt godkännande 
av publicering av 
inlämnat material. På 
hemsidan återfinns även 
en introduktionsvideo till 
skapar-kiten. Videon går 
igenom kitens innehåll, 
ger tips, liksom förslag på 
lite olika övningar/tekniker 



Kalixminne.com är en hemsida där Kalixbornas egna 
bilder och historier får samlas. Besökare kan ta del 
av digitala utställningar, sjunga med till dragspel 
och lyssna till föredrag. Bilder och berättelser 
efterfrågas fortfarande och hemsidan uppdateras 
därefter. 
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lägga ner sina bidrag till 
hemsidan. I anslutning 
till brevlådan, inne på 
biblioteket, har vi delat ut 
skapar-kit. De finns kvar 
så länge lagret räcker. 
Dessa innehåller material 
i form av ritpapper av 
olika vikt, pennor med 
lite olika hårdhet och 
sudd. Dessa har invånare 
kunnat hämtat upp för att 
sedan i lugn och ro arbeta 
med hemma. Med kiten 
följde ett informationsblad 
som redogjorde för 
projektet samt ett 
frivilligt godkännande 
av publicering av 
inlämnat material. På 
hemsidan återfinns även 
en introduktionsvideo till 
skapar-kiten. Videon går 
igenom kitens innehåll, 
ger tips, liksom förslag på 
lite olika övningar/tekniker 

man kan använda sig av 
när man tecknar. Alstren 
som blivit gjorda går att 
ta del av på hemsidan 
under kategorin Galleriet. 
Där ligger teckningarna 
samlade i en digital 
utställning. Förhoppningen 
är att hemsidans galleri 
ska växa med tiden och 
kommer att uppdateras 
med några månaders 
mellanrum. I Galleriet 
pågår alltså berättandet 
i bild och vi välkomnar 
bidrag från fotografer, 
hobbymålare, skulptörer 
och från sällskap som t.ex. 
Kalix Konstförening. Vi 
skulle också gärna få till 
en utställning med alster 
från Kalix vävstugor.

Personporträtt
I kategorin Personporträtt 
har vi valt att lyfta några 
kulturpersonligheter 
från Kalix. Bland annat 
finner man ett inslag 
med författaren Bosse 
Johansson och musikern 

Börje Eriksson. Börje 
är en mycket skicklig 
dragspelare med glimten 
i ögat. Han har spelat 
med en mängd olika band 
under decennier och blev 
mycket poppis med egna 
orkestern Erixons. Sedan 
han var 15 år har han 
spelat, veckan vi träffades 
fyllde han 88. Bosse och 
Börje har under många år 
framträtt tillsammans runt 
om i länet med upplägget 
att Bosse berättar och 
Börje spelar. Så sker även 
här. I en halvtimmeslång 
ljudinspelning kan 
man lyssna till Bosse 
Johanssons framförande 
av en specialskriven 
text. Bosses yrkesliv har 
gått från postmästare till 
journalist till författare. I 
uppläsningen ger han en 
övergripande presentation 
av sina fem böcker som 
samtliga utspelar sig i 
norrländska trakter. De 
beskrivs med nedslag 
som i en räddande 

ängel, flottningen på 
Kalixälven, avfolkningen 
av landsbygden och 
nazismen i Norrbotten 
på 30-40-talet. Vi får 
också bekanta oss med 
människor han mött på 
vägen. Bosses berättande 
varvas med Börjes 
dragspel och allsång och 
framförandet avslutas med 
en låt om Kalix.

Ett annat personporträtt 
som återfinns på hemsidan 
är med Lotta Lampa. 
Hon är uppvuxen i Kalix, 
utbildad vid Beckmans 
Designskola i Stockholm 
och International Design 
Academy i Italien. 
Lotta är en av Sveriges 
hetaste designers och 
är aktuell i bland annat 
Designhistorier i SVT och 
med en nyligen avslutad 
solo-utställning på 
Misschiefs i Stockholm. 
Hon har många parallella 
projekt på gång bl.a en 
offentlig utsmyckning i 
Kalix, en platsspecifik 
lampinstallation i Umeå, 
en offentlig utsmyckning 
i Boden, så vi hade tur 
som fick fatt i henne en 
dag i maj. I en video 
berättar hon om sin konst 
som är inspirerad av 
både postmodernism och 
raggarkultur. Vi får även 
följa med till hennes ateljé 
och besöka verkstaden 
där tillverkningen sker för 
hand.

Fortsättning följer...
Man kan säga att vi byggt 
ett ramverk, ett skal, en 
låda, men vad innehållet 
består av har varit upp till 
Kalixborna. Vi kommer 

att driva hemsidan i ett 
år med förhoppningen 
att den kommer fyllas på 
under tiden. Vi hjälper 
till att sortera, arrangera 
och redigerar ibland. Vår 
ambition med Kalix Minne 
är att sprida kunskap 
om Kalix som ort men 
också i sig självt bli ett 
intressant arkiv där många 
röster berättar om en och 
samma plats fast från 
olika perspektiv. Röster 
som tillsammans bildar 
en kollektiv berättelse 
om en plats. Vi vill här 
passa på att tacka alla som 
deltagit! Samt komma med 
en inbjudan till att besöka 
hemsidan www.kalixminne.
com. Så till sist vår 
utlovade kontaktannons:

Hej!

En hemsida söker dig, 
ung som gammal, som bor 
eller som har anknytning 
till Kalix. Tycker du om att 
uttrycka dig i material och 
bild? Sitter du på någon 
lokal spökhistoria? Har du 
skrivit en låt? Känner du 
till historier som inte borde 
glömmas bort? Hör av 
dig! Vi letar inte efter den 
stora berättelsen, utan små 
bitar av livsöden, alster 
och gestaltningar. Vi vill 
skapa en kör om vardagens 
bestyr och händelser från 
en plats. Ett kollektivt 
minne i tiden. Vi välkomnar 
kort som långt, teckning, 
fotografi, dikt, sång eller 
text! Du väljer själv om du 
vill vara anonym.
Kontakta oss på: 
kalixminne@gmail.com 
eller lägg ett bidrag direkt 
i Kalix-postlådan i Folkets 
Hus. 

Lotta Lampa i sin 
Atelje

Skaparkiten 
som delades ut 
på Biblioteket i 
Kalix

Till vänster:
Teckning av 
författaren 
Bosse 
Johansson

Till höger: 
Tecking av 
musikern 
Börje 
Eriksson 
med sitt 
dragspel

Kalixminne.com



Kan konst och kultur få oss 
att förstå vår historia och 
samtid? Göra oss bättre 
rustade för framtiden? Kan 
kulturen vara en drivkraft i 
utvecklingen och göra en ort 
mer intressant för de som 
bor på orten och för omvärl-
den? Efter vårt arbete med 
den konst- och kulturmani-
festation som i Zoom-pro-
jektets regi genomfördes i 
Arvidsjaur under en vecka 
med start 24 april finns det 
bara ett svar och det är JA.
Bilden ovan är hämtad från 
Mats Jonssons kommande 
serieroman ”När vi var 
samer”, där Mats utforskar 
sitt skogssamiska ursprung. 
Romanen belyser skogs-
samernas nuvarande och 
historiska situation och ut-
spelar sig i Arvidsjaur med 
omnejd som kan sägas vara 
skogssamernas huvudort. 
Tolv romansidor visades i 
den utställning som bygg-
des upp i samverkan med 
Arvidsjaurs konstförening, 
Arvidsjaurs samefören-
ing, hembygdsföreningen 
Gamla Prästgården, Arvid-
sjaurs kommun och inte 

minst konstnärligt aktiva 
människor med någon slags 
anknytning till kommunen. 
Vår uppmaning till inläm-
ning av bilder med Arvid-
sjaur som utgångspunkt 
gav ett fantastiskt stort och 
fint resultast. Vi hade även 
hoppats på samverkan med 
Kulturskolan med pandemin 
satte stopp för det.

Vad fick vi då se? Många 
bilder med motiv från 
tätorten, naturen, bilder och 
slöjd med anknytning till 
rennäringen, traditionellt 
hantverk och olika versioner 
av souveniren Ringelräven, 
nysvenskars syn på tillva-
ron i Arvidsjaur, Ferdinand 
Bobergs originalteckningar 
av Lappstaden, ett arkitek-
toniskt examensarbete med 
en vinterträningsanläggning 
för K4 (som håller på att 
återuppbyggas), Andreas 
R Anderssons futuristiska, 
för att inte säga dystopis-
ka, bilder och video av ett 
samhälle där naturkrafterna 
segrat. Linda Remal med 
sin kulturella verksamhet i 
Moskosel visade två videor 

Kan konst och kultur få oss att förstå vår historia 
och samtid? Göra oss bättre rustade för framtiden? 
Kan kulturen vara en drivkraft i utvecklingen och 
göra en ort mer intressant för de som bor på orten 
och för omvärlden? 

med danstema och en där 
verksamheten i Moskosel 
presenterades.
Vilka erfarenheter har vi 
kunnat dra efter vårt arbete 
i Arvidsjaur? Vad kan göras 
på det kulturella området 
för att Arvidsjaur ska bli en 
ännu mer attraktiv ort?

• Bättre lokaler för kultu-
rella aktiviteter, både för 
produktion och visning.

• Mer samverkan inom 
föreningslivet, många små 
blir en stor och stark.

• Ökad satsning på kultur-
skolan.

• Det finns en tradition av 
vistelsestipenier (residens), 
mer av det.

• Utflyttade kulturarbetare 
är en resurs som kan tas 
tillvara bättre.

Kan konst och kultur 
utveckla Arvidsjaur?
Plats: Arvidsjaur
Konstnär: Mats Wikström
Konstpedagog: Catharina Johansson Berg

• Väck upp den stolta tra-
ditionen av amatörteater i 
Arvidsjaur.

• Mer samisk kultur, mer 
”svensk” kultur! Mer 
folklig kultur, mer elitis-
tisk kultur!

Catharina Johansson Berg 
och Mats Wikström säger 
tack till alla medverkande!
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When There are No More Bullets, 
Linda Tedsdotter 

Hand Sown Leek Armour
Chuyia Chia

Grenvapen
Ilona Huss Walin

Chuyia Chia
Anna Linder

Åke Åkerlund
Ursula Biemann
Norrakollektivet
Linda Tedsdotter 
Carolina Caycedo
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Vernissage 5 juni
Öppet: onsdagar till torsdagar 
kl. 12 - 16
Se Havremagasinet.se för 
mer information om guidade 
visningar, workshops, 
konstnärssamtal och andra 
aktiviteter.

Verken handlar om människans 
förhållningssätt till jorden i dess 
egenskap som grundförutsättningen 
för liv – jorden som vi brukar. Verken 
handlar om odling och överlevnad 
men också om exploatering och 
motstånd. Människan har ett minst sagt 
komplicerat förhållande till jorden. 
Vi behöver den och utnyttjar den 
samtidigt som vi saboterar den och 
därmed slår undan fötterna för den mest 
grundläggande förutsättningarna för 
vår fortsatta existens. I utställningarna 
ser vi odling och kultivering av växter, 
förberedelser för apokalypsen, kampen 
för att skydda jorden och kampen för 

plundra och förgöra den.
Trädgården representerar lika delar 
omhändertagande av jorden och kamp 
mot jorden – mot ogräs, skadedjur 
och vildvuxenhet där vi med olika 
medel tvingar jorden att följa våra 
ramar så att den tjänar våra önskemål 
om produktivitet och skönhet. Den 
odlade marken om det än är en park 
eller en trädgård är en paradox. En 
mänsklig konstruktion som bryter mot 
människans ordning eftersom att den 
växer på eget bevåg efter en ordning vi 
har svårt att begripa. Den är inte riktigt 
naturlig eftersom vi mätt upp den, delat 
in den i olika kategorier som vi skapat 

för den allt efter våra uppfattningar 
om dess värden. Men den är inte heller 
riktigt av människan. Den bär på ett 
självständigt om än inskränkt väsen 
som vi inte kan ta ifrån den. Vi kan följa 
denna konflikt genom hela historien 
eftersom att det är en konflikt som 
skapats av oss genom vår varseblivning 
av oss själva. Vår märkliga uppfattning 
om att vi existerar av naturen och 
i naturen men att vi själva inte är 
en del av naturen. Denna frigörelse 
eller kanske alienation får allvarliga 
konsekvenser för oss. I vår iver att tygla 
naturen och maximera dess nytta för oss 
skadar vi systemen som håller oss vid 

liv. Vi kanske ser dessa konsekvenser 
som naturens hämnd och svara med 
nya ingrepp och smarta lösningar. Man 
naturen saknar sådan agens. Den är 
likgiltig för oss och det är vi vår egen 
spegelbild vi är i strider med. Som det 
ser ut nu är den spegelbilden på väg att 
segra.

Kanske finns det ett annat sätt för 
människan att leva i jordens natur. 
Inte som inkräktande 
trädgårdsmästare, utan 
som en i mängden 
naturliga varelser.

Under sommaren blir Havremagasinet fullt av Konst. Vi öppnar upp hela huset 
och det kommer även att finnas en konstinstallation på vår gårdsplan. 


