
 

Historien om tiokronan - 
Skulptur och form av Marita Norin. 

 

Detta är tillfället då du får veta mera om hur 
ett mynt blir till, lär känna skulptörens arbete 

och upplever formerna i verkligheten. 
 

Kom till Vindelåforsens Stugby i Ammarnäs. Samling 

sker kl 19.00 i Kärlekens Tröskloge där föredraget 

börjar med bildvisning.  Tid: 1 timme. (+ visning)
  

Innehåll: 

- Presentation av konstnären Marita Norin 

- Bilder av sjutton offentliga uppdrag. 
- Hur går skulptörens arbete till? 

- Tiokronans historia och några till…. 

- Att skapa en souvenir - Vindelälvan. 

- Upplev form – vandra bland Maritas gipser och 

bronser i konferenslogen och i SKULPTURUM. 

 

Inga förkunskaper krävs. Din guide är Urban Berglund 

 

 

Ur Maritas CV: 

 

Sedan 1966 har Marita Norin varit verksam som 

skulptör. Hennes konstnärskap började i Sörmland, där 

hon har många offentliga utsmyckningar i hela länet.  

Hon har varit lärare i konst på Eskilstuna Folkhögskola, 

genomfört många utställningar och gjort ett flertal 

uppdrag åt Myntverket – det mest spridda är 

tiokronan.  

Marita har samlat alla sina minnen i stugan som fick 

namnet SKULPTURUM. Här finns skisser och original, 

överraskande brukskonst och hennes souvenirer 

Vindelälvan och Potatisbacken.  

Sedan 1997 har hon arbetat i sin ateljé i Ammarnäs 

och sålt ”hembränt direkt från ugnen”. Hennes senaste 

utställningar var i Sorsele 2015, 2013 och Flen 2010. 

 

         

 
 
 RESFAKTA 
Pris: 140.- /pers 

Ungdom i sällskap 100.- 

 

Avgångar 2016:  Torsdagar
kl 19.30 - 20.30
Minst fyra deltagare, förbokning 

kan göras via hemsidan 

www.skulpturum.se  

 

Övrigt:  

Information o. bokning hos Urban.

Mobil 070-6110301. 

 

Tillgänglighet:  

Kärlekens Tröskloge har HKWC 

och går att nå med rullstol.  
Skulpturum saknar ramp idag.  
Lokalen är inte allergisanerad. 

Synskadade kan uppleva konst- 
verk med händerna. 

Guiden kan ge information på 

tyska och engelska vid behov. 

 

Foton från Myntverket och 
konstnärens egna fotosamlingar. 

 

Vindelåforsens Stugby, Box 56 

SE-92422 Ammarnäs, Sweden 
+46(0)70-6110301 

urban@bertejaure.se  

www.skulpturum.se 
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