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Kortfattad CV 
 
Jag är född 1961 och bosatt i Flarken, Västerbottens län. Jag har arbetat med konst och konsthantverk sedan 
början av 80-talet. I mitt arbete med textila bilder använder jag mig främst av olika handtryckstekniker, men 
också av broderi och applikation. Arbetet har lockat mig att utforska materialets och teknikens möjligheter att 
på ett nytt sätt  gestalta känslor, tankar och personliga upplevelser. Jag startade som medlem i 
konsthantverksgruppen NÄVAGJORT i Umeå. Med gruppen ställde vi ut i stora delar av landet, och på gallerier 
och museér i länet. Själv visade jag också mina arbeten i olika samlingsutställningar på Västerbottens museum. 
Skellefteå museum och museum Anna Nordlander under de följande åren. 1992 hade jag en separat utställning 
på Textila galleriet i Stockholm. Sedan 1995 har jag ateljé i Robertsfors tillsammans med keramikern Pär 
Axelsson. I slutet av 90-talet arbetade jag och Pär Axelsson med en rad utställningar hos olika konstföreningar i 
Norrland, under tiden hade jag som medlem i KONSTHANTVERKSCENTRUM möjlighet att ställ ut i andra delar 
av landet. Jag deltog också i andra jurybedömda utställningar,  på hemmaplan,  som ”Västerbottenvisar”, 
”Jubilarensval” och ”Länssalongen”. På 2010 – talet sökte jag medlemskap i broderigruppen FIMBRIA. Nu fick 
jag möjlighet att utveckla broderiet i mitt konstnärskap. Med FIMBRIA inleddes så småningom ett samarbete 
med en norsk broderigrupp, Sting. Vi visade sommaren 2017 uställningen ”Töja på gränsen”,  i stora hallen på 
Västerbottens museum i Umeå. 2019 fick FIMBRIA Barentsregionens kulturstipendium på 10 000 euro för sitt 
arbete.  

 
Finns representerad hos: 
 
Robertsfors, Nordmalings, Skellefteå och Arvidsjaurs kommun. 
Lärarnas hus, Stockholm. Västerbottens, Västernorrlands och Örebros läns landsting. 
Regeringskansliet. 

 
Stipendier: 
 
1988 och1987 Robertsfors kommuns målinriktade kulturstipendium. 
2001 Västerbottens läns landstings kulturstipendium 
2014 Västerbottens läns landstings kulturstipendium med FIMBRIA 
2015 Clara Lachmanns fond med FIMBRIA 
2019 Barents regionens kulturstipendium med FIMBRIA  

 
Offentliga uppdrag: 
 
Utsmyckning Sörböleskolan, Skellefteå kommun. 1999 
Utsmyckning kommunalkontorets entré, Robertsfors kommun. 2006 

 
Övrigt: 
 
Konstvetenskap 40p, Umeå universitet. 
Medlem i Konsthantverkscentrum 
Medlem i broderigruppen Fimbria  
Medlem i Kluster konsthantverk. 

http://www.konsthantverkirobertsfors.com/


 


