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Bakgrund

Kunskapsförmedlingen idag inom duodji (sameslöjd) och samisk kultur är inte lika självklar i hemmen
och mellan generationer som tidigare. Den sker till stor del på andra arenor och framför allt ställs det
stora krav på skolans roll.
Genom att lära av sin far, mor eller av en mästare/mentor som har hela kulturbakgrunden ”inom sig”, får man
genom deras samlade erfarenhet lära sig också det som ligger utanför de hantverkstekniska kunskaperna. Man
får lära sig hur produkterna skall användas och utveckla ett förhållningssätt till dem. Det skapas ett normsystem för tillverkning och användandet. Här kommer bl. a. de psykologiska och sociala funktionerna med i slöjdandet. En kalvmärkningskniv tillverkas med omsorg om den lilla renkalven. En spåtrumma tillverkas med alla de
mytologiska, psykologiska och sociala funktioner som trumman har i den samiska traditionen. Medan den som
enbart har de tekniska kunskaperna gör det ur hantverksmässig och ekonomisk utgångspunkt. Liksom att man
får lära att renens ålder och kön har betydelse vid val av skinn till beredningen. Liknande förhållningssätt har
den samiska slöjdaren och konsthantverkaren när han/hon gör andra produkter. Det är när man tar med dessa i
traditionen förankrade kunskaperna i slöjdandet som gör att ”duodji” inte utan vidare låter sig imiteras.”
		
(Ulf Hård af Segerstad, Hedersdoktor Uppsala Universitet)
För en mansålder sedan fanns fortfarande den gamla nomadiserande livsstilen bland samerna kvar,
baserad på natura- och självhushållning. All utrustning som det nomadiserande livet krävde, skulle
kunna tas med och förflyttas allt efter vilket behov som förelåg. Redskap och föremål var funktionella
och tillverkades och underhölls av familjemedlemmarna själva eller någon i dess närhet. Föremålen
var starka, slittåliga och anpassade för ett liv i renens fotspår. Materialet till föremålen hämtades från
renen eller naturen.
Sedan dess har stora förändringar skett och stora delar av traditionell kunskap har glömts bort. Idag
överförs inte kunskap längre på samma sätt som tidigare, vi lever moderna liv – i en renskötarfamilj
idag har ofta kvinnan ett fast lönearbete och deltar i renskötselarbetet endast i samband med större
händelser som kalvmärkning och slakt. Själva renskötsel-arbetet har numera ett stort inslag av både
motorisering och tekniska hjälpmedel. Barnen tillbringar mesta tiden i skolan etc. Såväl arbetet som
livet i hemmet präglas av detta – och man slöjdar inte längre i samma utsträckning som förr. Hur ska en
kultur förmedlas till barn och ungdomar om det inte är möjligt att vara delaktig i någon större utsträckning? Det gäller då att finna nya arenor för att förmedla kunskap och värderingar.

Foto: Jon Mihkkal Inga/
förmål av Per-Ola Utsi
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Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har sedan tidigare projektet ”Mánáid ráidu/Barnens rajd” som är ett
pedagogiskt material för barn i åldrarna 6–12 år. Genom att leka och praktiskt studera föremål och
företeelser, lär barnen känna samisk kultur och hur den har formats. Barnens rajd har använts på landets samtliga sameskolor och på ett antal sameskolor i Norge, på samiska integreringar och förskolor, i samisk vuxenutbildning och på skolor och museer runt om i landet. Projektet slutfördes 2007
och turnerar fortfarande, för närvarande är Barnens rajd helt uppbokad för 2014 och en bokning för
2015. Nämnas kan också Sameslöjdstiftelsen tidigare drivit projekt riktade till barn och ungdomar som
”Duodji mánáide/Slöjden till barnen” och ”Kunskapsväskor” till skolor och förskolor.

Foto: Sameskolan Gällivare
och Jon Mihkkal Inga
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Projektet Barnens rajd tillkom just för att skapa en arena eller kunskapsmiljö där barn fick ta del av och
lära känna samisk kultur – och framför allt samisk slöjd. I Barnens rajd finns över 200 slöjdföremål tillverkade av ett 30-tal sameslöjdare. Barnens rajd kan ses som ett första steg och detta nya projekt som
ytterligare ett steg – hur skapar vi nya kunskapsarenor där barn och ungdomar får lära sig om samisk
kultur och lära sig slöjda?
Det handlar om att förmedla sättet att leva; hur allt hör ihop – språk, slöjd, mat och det immateriella
kulturarvet. Och skapa förutsättningar för barnen att få med sig en solid grund – för att själva få tillit
till att kunna utveckla sin egen samiska kultur, nu och framgent. Tidpunkten är rätt, eftersom kunskap
än så länge faktiskt finns i familjerna, men inte värdesätts till fullo. Frågor kan fortfarande ställas till
vuxengenerationen.

Projektidé
Vi vill skapa en kunskapsarena där en handledare/mentor lär ut sameslöjd och förmedlar en helhetsbild
om hur de olika delarna i den samiska kulturen hänger samman. Vi vill också skapa en arena där samisk
kultur kan förmedlas utifrån ett samiskt förhållningssätt och i en miljö med samiska inslag. Och vi vill
engagera barn, ungdomar, vuxna och äldre – och återkoppla till hem och familj.
Projektet ska vara nationellt och vända sig till barn och ungdomar i såväl glesbygd som storstäder i
hela landet och vara öppet för alla. Fördjupade kunskaper inom duodji ska riktas till samiska barn och
ungdomar.
Vi har använt oss av följande frågeställningar i utformandet av projektet:
– Hur ska en inspirerande kunskapsarena för duodji utanför hemmet eller skolan se ut?
• Hur kan en lastbilstrailer användas och inredas som slöjdlokal för såväl hård som mjuk duodji? Både
maskinutrustning och handverktyg ska finnas och säkerhet och arbetsmiljökrav ska tillgodoses.
• Hur planerar och genomför vi en turné med en sådan trailer?
• Inköp eller leasing?
– Hur ska handledning/mentorskap ordnas och utformas?
• Hur rekryterar vi handledare/mentorer, lokala förmågor eller tillresta?
• Vilken kompetens krävs? Behövs ev. kompetenshöjning?
• Anställningsform? Arvodering?
• Hur säkerställer vi att det finns ett antal handledare/mentorer tillgängliga?
– Hur kan en tältkåta användas som arena för förmedling av samisk kultur och information?
• Hur utnyttjar man den speciella miljön, exempelvis kan sittplatserna ordnas så att publiken sitter
eller ligger ned runt kåtans mitt.
• Berättarstund, för förmedling av samisk muntlig tradition.
• Jojkkonsert med äldre såväl som nyskapad samisk musik.
• Samisk mattradition, servering av samisk mat, även nya rätter.
• Teater och dans.
• Bildvisning, ev. projicering direkt mot kåtaduken. (Och med publiken liggande på golvet…)
• Inredning, ev. brädgolv, belysning, uppvärmning etc.

Foto: Inga Britt Blind,
Jan Gustavsson/
föremål av Gunhild Tjikkom
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– Vilken pedagogik ska tillämpas? Finns ett samiskt synsätt på inlärande/utlärande som kan komma
familj och skola till del?
• Hur kan man forska kring detta?
• Hur kan barn bli delaktiga? (lyssnade till; få sina synpunkter och åsikter beaktade; involverade? Jfr
FNs konvention om barns rättigheter; Shier, H. (2001) och Harts, R. (1995))
• Hur kan vuxna och äldre generationer bli delaktiga? Hur återkoppla till familj etc.?
• Hur och på vilket sätt kan resultat omsättas i läroplaner och undervisning?
– Hur kan projektet användas/leva vidare efter projekttidens slut?
• Fortsätta projektet eller finns ny form?
• Kan lastbilstrailern användas även i andra sammanhang? Exempelvis uthyras till slöjdare, utrustas
som mönsterverkstad, etc.

Foto: Sameskolan,
Lannavaara, Kiruna
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Resultat
Förprojektet kom av olika anledningar att reduceras och anta formen av en förstudie med målet att
utarbeta ett planeringsunderlag för fortsatt arbete. Den främsta anledningen är att det tänkta projektet är väldigt komplext och omfattar delar som är beroende av varandra och kan detaljplaneras först
i det ”skarpa” projektet. Resultatet som redovisas här, kommer därför att i stor utsträckning vara av
resonerande och översiktlig karaktär. Inte desto mindre kan resultatet här användas som grund för
kommande planering och projektansökan.

Projektmål
Vi vill utrusta 2 lastbilstrailrar till mobila slöjdlokaler och därigenom skapa en kunskapsarena där
handledare/mentorer lär ut sameslöjd och förmedlar en helhetsbild om hur de olika delarna i den samiska kulturen hänger samman. Vi vill också parallellt med trailrarna bygga en stor tältkåta som en
arena där samisk kultur kan förmedlas utifrån ett samiskt förhållningssätt och i en miljö med samiska
inslag. Och vi vill engagera barn, ungdomar, vuxna och äldre – och återkoppla till hem och familj.
Projektet ska vara nationellt och vända sig till barn och ungdomar i såväl glesbygd som större städer i
hela landet och vara öppet för alla, dvs. oberoende av etnisk bakgrund. I tältkåtan ska kulturevenemang
som berättarstund, jojk- och musikkonsert, teaterföreställning, bildvisning och föredrag samt utställningar arrangeras. Fördjupning av kunskaper inom duodji ska riktas till samiska barn och ungdomar.

Målgrupper
Samiska entreprenörer/slöjdare
Samiska kulturarbetare (språk-, musik-, teater-, matambassadörer)
Barn, ungdomar och vuxna

Projektledning och styrning
Projektet ska ledas av en projektledare som även är turnéledare med ansvar för planeringen och genomförandet av projektet.
En biträdande turnéledare som även är platschef, dvs. ansvarar för driften av slöjdtrailrarna och tältkåtan.

Projektmedarbetare
Ett antal handledare kontrakteras för varje turnéplats. Även assisterande handledare kan anlitas.
Handledaren ansvarar för verksamheten i trailern, med särskild inriktning på pedagogik och måluppfyllelse. Handledarna ska ha genomgått en obligatorisk kompetensutvecklingskurs. Assisterande
handledare anlitas som resurs, t.ex. för moment i språk eller en särskild slöjdteknik.
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Kulturarbetare av olika slag och i olika antal engageras för varje turnéplats. Se även avsnittet om kulturprojekt, sid. 9.
Forskare ska knytas till projektet för att forska kring pedagogik och påverkan, kring ”process överordnad produkt” och vice versa, samt hur användningen av samiska språket kan stärkas. Se även avsnittet
om forskningsuppgifter, sid. 8.

Styrgrupp
I förprojektet har funnits en styrgrupp om 3 personer. Förslagsvis kvarstår samma styrgrupp eller
används en liknande sammansättning. Styrgruppen kan även utökas tillfälligt, t.ex. i samband med
upphandlingen och kravspecificeringen av trailrarna.
Se i övrigt Organisationstablå, bilaga 1.

Budgetunderlag för planering

Foto: Inga Britt Blind,
Jon Mihkkal Inga/
föremål av Jon Utsi
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Budgetunderlaget är ingen fullständig eller komplett budget utan är ett underlag för planeringen av
budgeten till fortsättningen av projektet. Siffrorna som redovisas finns förklarade i den löpande texten
under resp. avsnitt. Siffrorna i budgetförslaget är inklusive moms. Det finns givetvis fler poster och
behov som kan behöva beaktas och läggas till i budgeten. Så är t.ex. inte en bil, typ minibuss, med i
budgeten. En bil kan komma att behövas för olika transporter under själva turnén, t.ex. transporter
mellan boende och arbetsplats. En minibuss kan hyras eller leasas.
Se bilaga 3.

Lastbilstrailer
Anskaffning

I marknaden finns flera olika trailers som erbjuder olika lösningar, men optimalt är att anskaffa 2 trailrar – den ena utrustad som en slöjdsal för hårdslöjd och den andra för mjukslöjd. Respektive trailer ska
vara av typen ”dubbelexpanderande” och bör i utskjutet läge ha en golvyta om minst 65 m2. Trailrarna
byggs sedan om, specialutrustas och förstärks för att klara påfrestningarna av de maskiner som ska
installeras. Vid anskaffningen kan man med fördel anlita ett företag som utför specialbyggnation av
trailers, ex.vis till utställningsvagnar. Sådana företag kan svara för både inköpet av trailern och ombyggnationen enligt kundens önskemål och krav. Ett sådant förfarande är att föredra. Enligt uppgift är
leveranstiden för en trailer är c:a 8–10 veckor och produktionstiden för specialbyggnationen är sedan
10–12 veckor, tillsammans drygt 20 veckor. Man bör räkna med en investeringskostnad per trailer på
2,5–4 Mkr. Om inköpet ska göras enligt Lagen om offentlig upphandling finns kravspecifikation, administarativa föreskrifter och övrig formalia att tillgå via en elektronisk portal.
Exempel på trailertillverkare och karossföretag, se bilaga 4.
Utrustning/inredning

Maskinutrustning etc. anskaffas av kunden och levereras till företaget som utför specialbyggnationen
av trailern.
Förslag till utrustning enl. bilaga 5–6.

Tältkåta
Anskaffning, utrustning/inredning

I stället för att anskaffa och i projektet äga en tältkåta finns möjligheten att för varje tillfälle upphandla
en tältkåta. Kåtan kan då vara av olika storlek och ha olika inredning/tillbehör, lika så olika ljus- och
värmeanläggningar beroende på vilken typ av kulturevenemang som ska genomföras. Kostnaden för
hyran uppskattas till 50 000 kr per plats (exkl. moms). Specifikation hyra av tältkåta, se bilaga 7.

Kompetensutveckling av handledare/mentorer
Tanken bakom projektet är ju att förmedla och fördjupa kunskaper om och kring sameslöjden till barnen. Man säger att barnen ska ta över och föra arvet vidare – men man hamnar då lätt i ett statiskt
förhållningssätt. Vi vill se barnen ”här och nu” och se deras utvecklingspotential. Och vi är säkra på att
det är lika värdefullt för oss i vår utveckling som vuxna att vara tillsammans med barn, som det är för
barn att vara tillsammans med vuxna. Därför är det viktigt vilken pedagogik handledarna använder.
Och att handledarna finner glädje i att arbeta med barn, se dem växa och utvecklas.
Hemslöjdsrörelsens slöjdklubbshandledarutbildning kan tjäna som förebild för utbildning och kompetensutveckling och kan omformas för att passa för de handledare/mentorer som ska tjänstgöra i
projektet. Här följer ett något tillrättalagt utdrag ur Slöjdklubbens text:

Foto: Jon Mihkkal Inga/
föremål av Randi Marainen

Grundläggande och obligatoriskt steg på vägen till att bli handledare. Utbildningen består av 64 lektioner, vanligen fördelade på fyra tillfällen, men andra upplägg förekommer.
Första delen: I denna del av utbildningen får du bland annat inblick i vad det innebär att arbeta som handledare/
mentor i projektet, både teoretisk och praktisk. Du får bekanta dig med slöjdhandledarens roll samt pedagogik
och metodik där en viktig del är att göra en planering för verksamheten i slöjdtrailern. Planeringsarbetet arbetar
du med i grupp under hela utbildningen.
Andra delen: Tema för denna del är ”Slöjdens material finns i naturen”. Vi är ute i naturen och utifrån årstiden
bekantar vi oss med naturens och materialens inneboende möjligheter. Vi diskuterar och utvecklar lokala förutsättningar, målgruppen och handledarrollen.
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Tredje delen: Vi utvecklar tekniker i det textila materialet, utforskar återbruksslöjdens möjligheter. Vi lyfter
frågan om den inneboende ordningen och diskuterar omkring genusperspektivet.
Fjärde delen: Tema för denna träff är ”Bakom kulisserna”. Vi blickar in i slöjdhistorien utifrån urfolksperspektiv.
Vidare diskuterar vi hur handledarna kan använda sig av Ordkisan i arbetet med barnen.
Tillagt i texten här ovan är bl.a. ”urfolksperspektiv”. ”Ordkisan” motsvarar slöjdklubbens Ordskattskista, men innehåller i sitt nya sammanhang samisk slöjdterminologi. Denna text skulle kunna ligga
till grund för planering och utformning av en kompetensutveckling.
Mer om Slöjdklubben och dess pedagogik finns att läsa i publikationen SLÖJDKLUBBEN Röster från
verksamheten, ISBN 978-91-977539-2-0 och Slöjdklubbens handledarutbildning, ISBN 978-91972516-3-1.
I ett första skede, för att genomföra den planerade turnén i projektet, är behovet minst 2–3 handledare,
dvs. en handledare ska arbeta högst 2 veckor åt gången. Det ska vara lika många handledare för såväl
hårdslöjden som för mjukslöjden och minimibehovet av handledare är 10+10. Ett visst antal handledare
behövs förmodligen därutöver för att säkerställa genomförandet av projektet.

Anställningsform och villkor för handledare/mentorer
Handledarna anställs enl. följande förslag: Ersättning: 7 timmar/dag à 440,–/timme
Mat och logi: bekostas av projektet (Helpension i enkelrum på vandrarhem/hotell)
Resa: Utlägg för resa (folkbokföringsort–tjänstgöringsort–folkbokföringsort) ersätts av projektet mot
kvitto (alt. milersättning för egen bil).
Assisterande handledare erhåller samma villkor, men får enbart timersättning à 440,–/arbetad timme,
dock högst 7 timmar per dag.
Ur beskattningssynvinkel är det fördelaktigt om handledarna har F-skatt.

Foto: Inga Britt Blind,

N.B: Dessa villkor får anses mycket fördelaktiga och bygger på ställningstagandet att utbildningen till
handledare endast ska ersättas med resa, kost och logi, medan det är när man senare jobbar som handledare man ska ha goda villkor.

Jon Mihkkal Inga/
föremål av Sven Åke Risfjell

Forskares medverkan, forskningsuppgifter och resultatspridning
Forskare som knyts till projektet ska forska kring pedagogik och påverkan, kring ”process överordnad
produkt” och vice versa, samt hur användningen av samiska språket kan stärkas. I fråga om språket
kan särkilt nämnas Ordkisan, jfr. Kompetensutveckling av handledare/mentor, fjärde delen. Där bör
språkforskare/språklärare få möjlighet att tidigt presentera en lämplig pedagogik.
Målet för forskningen ska vara att resultatet dels används som input under projektets gång, dels att
en sammanställning av resultat och råd ska kunna användas i utbildningen av nya handledare och i
utbildningen vid sameskolor och samiska integreringar. Särskilt de samiska integreringarnas önskemål
och behov ska uppmärksammas.
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Kulturprojekt
Till projektet kan ett antal olika kulturprojekt kopplas. Arenan för dessa är den uppbyggda tältkåtan.
Kulturprojekten ska förmedla samisk kultur och information utifrån ett samiskt förhållningssätt. De
kan vara av olika slag, t.ex. teater och dans; berättarstund, för förmedling av samisk muntlig tradition;
jojkkonsert med äldre såväl som nyskapad samisk musik; samisk mattradition, servering av samisk
mat, även nya rätter; föredrag och bildvisning, ev. med projicering direkt mot kåtaduken.
Kulturprojekten får utomstående aktörer i uppdrag att planera och ansöka om medel till. Jfr. projektets
tidsaxel – fasindelning för År 1. Man kan m.a.o. se det som att projektet Slöjd och kultur till barn och
unga tillhandahåller arenan (tältkåtan) med en grundutrustning, medan aktörerna i kulturprojekten
själva svarar för att planera och producera föreställningarna eller evenemangen med nödvändiga resurser som personal, rekvisita, utrustning och omkostnader för turnén.

Turnéplan
Vi ha valt ut 5 platser: Soppero, Ammarnäs, Strömsund, Funäsdalen och Göteborg. Slöjdtrailrarna stannar i minst 3 veckor per plats.
Uppställningsplats, krav

Uppställningsplatsen ska ha:
• framdragen el (380 V) till trailrarna och till tältkåtan;
• 3–5 st ”Baja-major”
• dricksvatten
• sophantering

Övrigt
Avtal, försäkringar m.m.

• tillstånd från kommun (tillfälligt bygglov/motsv.)
• avtal med vaktbolag för bevakning tider då trailrar och tältkåta inte är bemannade.
Foto: Inga Britt Blind,
Försäkringar:

•
•
•
•

transportförsäkringar;
trailrar och inventarier/maskiner;
tältkåta;
personal inkluderande även assisterande handledare och besökande barn och vuxna (gör en mall till
skaderapport);

Jon Mihkkal Inga/
föremål av Gunilla Fjällström

Tidsplan för projektet
Projektet beräknas pågå under 4 år, varav det första året handlar om att utforma kravspecifikatoner för
upphandling av trailrarna och engagera samarbetspartners. Man ska komma ihåg att dessa behöver tid
för att i sin tur ansöka om projektbidrag och finansiering av kulturprojekten. Själva turnén till 5 platser beräknas ske under 1 ½ år. Det sista, fjärde året, ska projektet utvärderas och fortsatt användning
planläggas. Tidsaxel med fasindelning, se bilaga 2.
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Handledare, hårdslöjd

bilaga 1
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Förprojekt

Ansökningar om extern tilläggsfinansiering av kulturprojekt och
evenemang.

Kontakter tas med (samiska) forskare för att planera forskning och
utvärdering.

Kravspecifikation upprättas och
upphandling av slöjdtrailrar, maskiner och inventarier sker.

Idén om projektet presenteras
Samarbetsavtal utarbetas mellan
projektägare och samarbetsparter:
t Samiska teatern
t Samiska musikartister m.fl.
t Samiska matentreprenörer
t Samiska slöjdare/handledare
t Utbildningsanordnare

ÅR 1

Förankrings- och
utvecklingsfas

Produktionsfasen omfattar bl.a:
t produktion och inredning av
slöjdtrailrarna
t utbildning/kompetensutveckling av handledare
t utbildning i handhavande av
trailrar och utrustning
t utformning och uppsättning
av kulturarrangemang och
föreställningar
t turnéplanen utformas i detalj

ÅR 2

Produktionsfas

PROJEKTETS TIDSAXEL – FASINDELNING

ÅR 3

Turnéstart i mitten av augusti/
höstterminstart år 2.
Turnén omfattar 3 terminer och
ska besöka 5 platser, förslagsvis:
t Övre Soppero;
t Ammarnäs;
t Strömsund;
t Funäsdalen;
t Göteborg
Slöjdtrailrarna finns på varje
plats i minst 3 veckor.

Turné

Plan för fortsatt verksamhet och
användning av slöjdtrailrarna
utarbetas, baserat på resultaten
av utvärdering och forskning.

ÅR 4

Uppföljnings- och
fortsättningsfas
Slutrapport

bilaga 2
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bilaga 3
Budgetunderlag: Slöjd och kultur till barn och unga
ÅR 2

ÅR 3

468 000
78 000
229 320
3 000
3 000
4 000
3 000
788 320

468 000
78 000
229 320
3 000
3 000
4 000
3 000
788 320

Tältkåta, hyra
5 platser
Summa

125 000
125 000

187 500
187 500

Handledare/mentorer, kompetensutveckling (kurs)
Resor
Kost och logi
Arvoden (kursledning)
Summa

250 000

Personal / projektledning
Projektledning (Projektledare 100 %, bitr. projektledare 50 %,
styrgrupp)
Administration – ekonomi 25%
Sociala avgifter inkl. ersättningar
Telefon
Porto/frakter
Förbrukningsmaterial
Kontorsmaterial
Summa
Lastbilstrailer och inredning
Inköp 2 trailers, specialbyggnation
Maskinutrustning, inköp, leverans (till ovan)
Övrig inredning, handverktyg m.m.
Summa

ÅR 1
468 000
78 000
229 320
3 000
3 000
4 000
3 000
788 320

40 000

Kulturförmedling
Resor
Kost och logi
Arvoden
Summa

60 000

Turné
Resor
Kost och logi
Arvoden (handledare)
Transporter/frakter
Tillstånd/avgifter
El, vatten, sanitet
Summa

40 000

60 000

42 000
240 000
92 400
36 000
5 000
65 000
480 400

63 000
360 000
138 600
122 000
7 500
97 500
788 000

Utvärdering och Slutrapport
Utvärdering
Slutrapport, tryckning
Summa

förstudie
till barn och unga
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40 000

50 000
Summa

slöjd och kultur

468 000
78 000
229 320
3 000
3 000
4 000
3 000
788 320

10 000 000
517 950
148 725
10 666 675

Forskare
Resor
Kost och logi
Arvoden
Summa

TOTALT: 15 278 355!

ÅR 4

11 554 995

1 268 720

1 576 320

878 320

CVR nr. DK81635218

D S Promotion

Tlf. +45 4870 8320 - Fax +45 4870 7733 - E-mail: dsp@city.dk - Web: www.d-s-p.dk

D S Promotion ApS - Horseager 4 - DK-4330 Hvalsø - Danmark

Trækkeren har monteret en 18 KVA generator, der kan forsyne
udstillingstraileren med strøm

Udstyret med følgende:
Klimaanlæg · Varmeanlæg · Ege tæppefliser · Dampa metal loftpaneler
Strømskinner m. halogenspotlights · CD-afspiller · Tilslutning for 220/380
Mulighed for trådløs internet · Køkken m. kaffemaskine,køleskab,microovn m.m.
Toilet · Hhv. 200 L. fersk- og spildevandstank · Armeret glasdøre m. alu. trappe

UNIT 68
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bilaga 5

Utrustning – Hårdslöjdstrailer
Maskinpark, verktyg, material etc:
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Hyvelbänk, 5 625,00 kr/st, 8 st
Spånsug, 30 625,00 kr/st, 1 st
Slangar, rör, utsugspunkter, 25 000,00 kr
Partikelfilter, 12 375,00 kr/st, 1 st
Bandsåg, 34 875,00 kr/st, 1 st
Skivputsmaskin, 9 987,50 kr/st, 1 st
Pelarborrmaskin, 29 875,00 kr/st, 1 st
Bandputs, 20 750,00 kr/st, 1 st
Kompressor, 87 500,00 kr/st, 1 st
Kompressorverktyg, 10 000,00 kr/st, 2 st
Första Hjälpen-station, 1 763,00 kr/st, 2 st
Refill, Första Hjälpen, 438,00 kr/st, 2 st
Brandsläckare – Pulver, 499,00 kr/st, 2 st
Brandfilt, 199,00 kr/st, 2 st
Verktygslåda, 99,00 kr/st, 8 st
Vinylhandske, 25,00 kr/st, 10 st
Arbetshandske, 19,00 kr/st, 10 st
Förkläde, 149,00 kr/st, 10 st
Skyddsglasögon, 59,00 kr/st, 10 st
Hörselskydd, 149,00 kr/st, 10 st
Arbetslampa, 79,00 kr/st, 8 st
Brytbladskniv, 29,00 kr/st, 8 st
Täljkniv, 100,00 kr/st, 8 st
Bandkniv, 150,00 kr/st, 8 st
Håljärn, 150,00 kr/st, 8 st
Skedkniv, 250,00 kr/st, 8 st
Linjal – Vinkel, 51,50 kr/st, 8 st
Linjal, 9,89 kr/st, 8 st
Smygvinkel, 69,00 kr/st, 8 st
Passare, 49,00 kr/st, 8 st
Morakniv, 39,00 kr/st, 8 st
Snickarpenna, 10,00 kr/st, 10 st
Tumstock, 29,00 kr/st, 8 st
Handslipsats, 89,00 kr/st, 8 st
Fil – Rund, 99,00 kr/st, 8 st
Fil – Fyrkant, 99,00 kr/st, 8 st
Fil – Flat, 99,00 kr/st, 8 st
Fil – Trekant, 99,00 kr/st, 8 st
Fil – Ansats, 129,00 kr/st, 8 st
Fil – Halvrund, 139,00 kr/st, 8 st
Rasp – Halvrund, 179,00 kr/st, 8 st
Rasp – Rund, 179,00 kr/st, 8 st
Nålfilsats – 400,00 kr/st, 8 st
Guldsmedssåg, 150,00 kr/st, 8 st
Kontursåg/Lövsåg, 65,00 kr/st, 8 st
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Vattenpass, 49,00 kr/st, 1 st
Vinkelhake, 79,00 kr/st, 3 st
Trälim, 99,00 kr/st, 2 st
Filsats, 149,00 kr/st, 2 st
Yxa, 500,00 kr/st, 4 st
Tjäckelyxa, 750,00 kr/st, 2 st
Rubank, 550,00 kr/st, 2 st
Putshyvel, 400,00 kr/st, 2 st
Stöthyvel, 400,00 kr/st, 2 st
Stämjärn, 100,00 kr/st, 10 st
Sväng- & drillborr, borrsats, pryl, 3 000,00 kr
Handsåg, 159,00 kr/st, 2 st
Ryggsåg, 220,00 kr/st, 4 st
Snickarsåg, 175,00 kr/st, 4 st
Bågsåg, 150,00 kr/st, 2 st
Slippapper, klossar, sliprondeller, 2 000,00 kr
Snickar- & kulhammare, gummi- & träklubba,
1 500,00 kr
Oljor, 75,00 kr/st, 10 st
Penslar, betser, lim, limbehållare, 3 000,00 kr
Skruvtving, trätvingar, limknekt, limklämmor, 8 000,00 kr
Hov-, platt-, spets-, kombinations- & avbitartång, 700,00 kr
Papperssax, 86,00 kr/st, 5 st
Skärbräda, 15,00 kr/st, 2 st
Kastrull, 59,00 kr/st, 3 st
Grytunderlägg, 19,00 kr/fp, 1 fp
Alltorkduk, 19,00 kr/fp, 2 fp
Kokplatta, 299,00 kr/st, 3 st
Sopset, 99,00 kr/st, 1 st
Limblock, rutad, 30,20 kr/st, 5 st
Limblock, linjerad, 23,45 kr/st, 10 st
Kollegieblock, otryckt, 37,80 kr/st, 10 st
Blyertspenna, 18,85 kr/fp, 3 fp
Färgpenna, 102,00 kr/fp, 3 fp
Kulpenna, 22,10 kr/st, 20 st
Plastficka, 0,87 kr/st, 100 st
Kontorspärm, 49,80 kr/st, 20 st
Brunpapp, 500,00 kr/rulle, 2 st
Radergummi, 12,10 kr/st, 10 st
Renskinn/Sassne, 1 100,00 kr/st, 2 st
Artificiell sentråd, 110,00 kr/rulle, 3 st
Renhorn, ?/kg, ? kg
Vrilar, ?/kg, ? kg

bilaga 6

Utrustning – Mjukslöjdstrailer
Maskinpark, verktyg, material etc:
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Sybord, 3 750,00 kr/st, 8 st
Spånsug, 30 625,00 kr/st, 1 st
Partikelfilter, 12 375,00 kr/st, 1 st
Slangar, rör, utsugspunkter, 25 000,00 kr
Skräddarsax, 154,00 kr/st, 8 st
Symaskin, 12 995,00 kr/st, 8 st
Strykjärn, 799,00 kr/st, 2 st
Första Hjälpen-station, 1 763,00 kr/st, 2 st
Refill, Första Hjälpen, 438,00 kr/st, 2 st
Brandsläckare – Pulver, 499,00 kr/st, 2 st
Brandfilt, 199,00 kr/st, 2 st
Sysax, 69,00 kr/st, 8 st
Måttband, 13,00 kr/st, 8 st
Sprättkniv, 10,50 kr/st, 8 st
Skräddarkrita – Vit, 39,00 kr/fp, 2 fp
Mätsticka, 15,90 kr/st, 8 st
Fingerborg, 49,00 kr/fp, 8 fp
Nålpåträdare, 6,00 kr/fp, 8 fp
Magnetisk nåldyna, 26,00 kr/st, 8 st
Taggsax, 202,00 kr/st, 1 st
Universalsax, 97,00 kr/st, 5 st
Papperssax, 86,00 kr/st, 5 st
Saxslip, 69,00 kr/st, 1 st
Tygsax – Vänster, 40,00 kr/st, 2 st
Sporre, 26,00 kr/st, 2 st
Provdocka – Dam, 1 390,00 kr/st, 2 st
Provdocka – Herr, 1 995,00 kr/st, 1 st
Perukstock, 149,00 kr/st, 3 st
Presskudde, 36,00 kr/st, 2 st
Pressbräda, 89,00 kr/st, 2 st
Arbetslampa, 79,00 kr/st, 8 st
Galge, 35,00 kr/fp, 1 fp
Skärbräda, 15,00 kr/st, 2 st
Spegel, 1 347,00 kr/st, 1 st
Kastrull, 59,00 kr/st, 3 st
Grytunderlägg, 19,00 kr/fp, 1 fp
Alltorkduk, 19,00 kr/fp, 2 fp
Kokplatta, 299,00 kr/st, 3 st
Brytbladskniv, 29,00 kr/st, 5 st
Sopset, 99,00 kr/st, 1 st
Textillim, 19,00 kr/st, 10 st
Mönsterpapper, 75,00 kr/st, 2 st
Kalkerpapper, 25,00 kr/fp, 5 fp
Vinkelhake, 51,50 kr/st, 8 st
Plastlinjal, 9,89 kr/st, 8 st
T-Linjal, 372,00 kr/st, 1 st
Tavellinjal, 289,00 kr/st, 2 st
Limblock, rutad, 30,20 kr/st, 5 st
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Limblock, linjerad, 23,45 kr/st, 10 st
Kollegieblock, otryckt, 37,80 kr/st, 10 st
Blyertspenna, 18,85 kr/fp, 3 fp
Färgpenna, 102,00 kr/fp, 3 fp
Kulpenna, 22,10 kr/st, 20 st
Plastficka, 0,87 kr/st, 100 st
Kontorspärm, 49,80 kr/st, 20 st
Brunpapp, 500,00 kr/rulle, 2 st
Radergummi, 12,10 kr/st, 10 st
Vlieseline, 437,50 kr, 1 st
Kjolmätare, 279,00 kr/st, 1 st
Fleecekrita, 54,00 kr/st, 5 st
Refill, fleecekrita, 31,00 kr/fp, 5 fp
Toilletyg, 1 000,00 kr/rulle, 2 st
Presstrasor, 200,00 kr, 10 st
Sytråd, 78,10 kr/fp, 10 fp
Pärlnål, 9,50 kr/fp, 5 fp
Maskinbroderi¬nål, 22,00 kr/fp, 3 fp
Knappnål, 279,00 kr/fp, 2 fp
Stoppnål, 44,00 kr/fp, 2 fp
Lång stoppnål, 44,00 kr/fp, 2 fp
Synål, 49,00 kr/fp, 5 fp
Symaskinsnål, Tvilling, 18,50 kr/st, 5 st
Vävsked Medium, 275,00 kr/st, 8 st
Gehpa/Skyttel, 220,00 kr/st, 8 st
Vävgarn, 396,00 kr/fp, 10 fp
Trä-lätt, 30,00 kr/fp, 5 fp
Vävsked Large, 450,00 kr/st, 2 st
Vävsked Small, 200,00 kr/st, 2 st
Vävbok – Susan J Foulkes, 260,00 kr/st, 1 st
Verktygslåda, 99,00 kr/st, 8 st
Skruvtving, 29,00 kr/st, 8 st
Vinylhandske, 25,00 kr/st, 8 st
Arbetshandske, 19,00 kr/st, 8 st
Förkläde, 149,00 kr/st, 8 st
Skyddsglasögon, 59,00 kr/st, 8 st
Bandläggningsträn – 100,00 kr/st, 10 st
Kläde, 500,00 kr/m, 5 m/färg
Vadmal, 300,00 kr/m, 5 m/färg
Filt, 129,00 kr/färg, 5 m/färg
Fodertyg, 149,00 kr/m, 3 m/färg
Resårband, 32,00 kr/fp, 2 fp
Bomullsband, 32,00 kr/fp, 20 fp
Snedslå, 32,00 kr/fp, 20 fp
ZigZag-band, 100,00 kr/fp, 30 fp
Renskinn/Sassne, 1 100,00 kr/skinn, 10 st
Artificiell sentråd, 110,00 kr/rulle, 3 st
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bilaga 7

Kåta TENTIPI Stratus 72 – montering och demontering
Trägolv + matta
Bord och bänkar 8 set
Scen – 4 x 2 meter
Grundbelysning
Ljudanläggning (Enkel)
Värmeanläggning
Transport till samtliga platser
Total kostnad exklusive moms – 43 000:-/turnéplats
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Förstudie/förslag
till projekt och planeringsunderlag för ett 4-årigt projekt:
Slöjd och kultur till barn och unga
Idé: Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
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