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En viktig del av våre nordiske, 
flerkulturelle tradisjoner er samisk 
håndverk. En som har fått øynene 
opp for det er kronstingen Trude 
Eriksen. Etter at hun startet med 
å håndlage samisk- og kvensk-
inspirerte tinntrådarmbånd i fjor, 
har hun opplevd en enorm popula-
ritet. Det har ført til at hun setter 
den daglige jobben på vent for å 
lage armbånd på heltid. 

Det som bare startet som en hobby 
har nemlig utviklet seg i stor fart. 
I august bestemte hun seg for å 
satse, tok permisjon fra jobben, og 
sammen med mannen sin, Jan 
Roger Eriksen, etablerte de Truja AS. 
– Målet mitt er ikke å bli rik, men å 
ha en inntekt hvor jeg kan jobbe 
med noe jeg trives med og kan styre 
egen hverdag samtidig. Jeg tenkte at 
jeg kom til å ha masse fri da jeg 
begynte med dette, men den fritiden 
har jeg ikke sett snurten av enda, 
humrer Trude Eriksen. 

Selvopplært
Eriksen har alltid interessert seg for 
håndarbeid, men det var for drøye 15 
år siden historien med armbånd 
startet. Da kjøpte hun et i Sverige 
som hun ble veldig glad i. Hun ville 
prøve å lage samme type selv, og 
hørte med flere samisklærere om de 
kunne lære henne eller holde kurs, 
men responsen var dårlig. En dag ble 
armbåndet ødelagt, og hun bestem-
te seg for å prøve å fikse det selv. 

– Jeg snittet det opp og studerte 
hvordan det var laget. Da begynte 
jeg å lage noen selv, sier Eriksen. 

Det å lære seg å lage armbånd var 
ikke enkelt. Hun måtte lære hvilke 
råvarer som kunne brukes, hvordan 
armbåndet skulle settes sammen 
og ikke minst hvordan det kunne 

se bra ut. 
– Man finner litt på internett, også 
var det noe i gamle bøker. Men for 
meg handlet det om å prøve og feile. 
Det har skjedd mye siden det første 
armbåndet jeg lagde, for å si det 
sånn, humrer Trude.
– De var ikke så veldig fine i 
begynnelsen, men det var noen 
som synes det. Flere venner og 
kolleger av meg ville ha armbånd. 

Tok av
Ryktet begynte å spre seg, og flere 
fikk øynene opp for armbåndene. 
Også folk utenfor Eriksens krets 
hadde hørt om håndverket, 

og tok kontakt. 
– Jeg la ut det jeg lagde på en 
Facebook-side jeg opprettet, og 
siden vokste det veldig fort, smiler 
Eriksen. 

I fjor sommer, kort tid etter at hun 
opprettet «Tinntrådfruen», hadde 
den nesten 300 følgere. Siden har 
hun opplevd en enorm popularitet, 
og i skrivende stund har Facebook-
siden hele 3422 følgere. Dermed 
bestemte hun seg for å ta et valg. 
 – Det ble så mye forespørsler at vi 
enten måtte legge det vekk, eller 

starte et selskap. Vi bestemte oss for 
å starte et aksjeselskap og satse på 
dette. 

I august bestemte Trude seg for å ta 
ett års permisjon fra jobben som 
sosionom for å satse på armbånd-
ene, og i september ble Truja AS en 
realitet. 

Mannen med på laget
Med seg på laget har hun mannen 
sin, Jan Roger Eriksen. For mens 
Trude står for produsering av arm-
båndene, tar Jan Roger seg av 

reinhornene, som han sager og 
designer til brikker med motiver og 
symboler, som de fester på armbån-
dene. Jan Roger har full jobb ved 
siden av, men det hindrer han ikke 
fra å stå på for armbåndsproduk-
sjonen. 
– Vi har nylig vært i Karasjok og 
hentet 16 kilo med reinhorn, smiler 
Eriksen. 

I sommer satt de opp 
et produksjonstelt i 
hagen hvor de har 
sagd opp beregnet 
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Trude Eriksen fra Kronstad tok 
permisjon fra jobben for å satse 
på de populære armbåndene. 

Tinntrådarmbåndene er håndsydd i eksklu-
sivt og mykt garvet reinskinn. Foto: Privat.
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antall reinhorn de trenger gjennom 
vinteren. 
– Det går en del reinhorn, og det er 
mye arbeid med dem. De skal jo 
både sages og slipes, før de designes.

Samisk og kvensk
Jan Roger er samisk, mens Trude har 
både samisk og kvensk-bakgrunn, og 
gjennom armbåndene ønsker de å 
formidle samisk tradisjonelt hånd-
verk. Hun tror også at det kan være 
en grunn til at responsen har vært så 
stor. 
– Det sier noe om hvor man hører til. 
Det virker også som at folk er ute 
etter noe som ikke alle andre har, 
samtidig som det er litt stedsbundet.

En annen grunn kan være at de er 
personlige. 
– Du kan gå på en gullsmed og 
handle et armbånd, men det er 
kanskje noe som er masseprodusert. 
Det er ikke noe personlig i det. De 
som henvender seg til meg vet 
hvordan de vil ha det, og at det blir 
på deres måte. Det ligger mye arbeid 
bak, og du får noe som ingen andre 
har, smiler hun.
– Det er viktig at de gamle tradisjo-
nene ikke dør ut. Vi er så opptatt her 
i samfunnet, de fleste har ikke tid til 
å lage ting for hånd.

Et stort marked
Men de selger langt ifra kun til 
personer med samiske eller kvenske
røtter. Nå for tiden holder hun på å 

produsere til museet i Kirkenes. 
– Det har bare ballet på seg etter at 
vi startet for fullt. Jeg har fått fore-
spørsler fra mange steder i Norge, 
blant annet Meløy hvor det skal være 
en utstilling, og fra flere museer. Det 
er også flere som har spurt om jeg 
kan holde kurs, men det har jeg ikke 
kapasitet til akkurat nå, forteller 
Eriksen. 

Og det er heller ikke bare i Norge folk 
har fått øynene opp for armbånd-

ene. De har nemlig solgt til både 
Australia, Canada, England, og en 
god del til Sverige. 
– Det virker som om interessen ikke 
bare er i Norge. Det er et marked 
der, sier hun.

Men noe hun har funnet tid til er å 
lage en nettside. Der legger hun ut 
produkter som blir til overs. 
– Men der er det ikke stor aktivitet 
enda. Det jeg har til overs legger jeg 
ut der, men det er ikke ofte jeg 
rekker å få noe til overs, sier hun.

Spent på fremtiden
Hun forteller at det er mye å sette 
seg inn i som nyetablert, og selv-
følgelig mer papirarbeid. Men det 
aller viktigste er at hun nå får mer 
tid til å produsere. De har også flere 
planer for å utvikle bedriften, og et 
av de er å gjøre hjemmet deres enda 
mer egnet til bedriften. 
– Vi har mange planer om å lage nye 
produkter, men hva vi kommer til å 

realisere vet vi ikke. Men vi skal 
begynne å innrede et kontor, også 
har vi planer om å sette opp en 
gammel steinbergsstue i hagen hvor 
vi skal ha salg og produksjon, smiler 
hun.

Men det å ta pause fra sin sikre 
jobb for å satse med armbåndene, 
kan være et dristig valg. Det er hun 
helt enig i. 
– Men jeg var så heldig at jeg hadde 
en god del bestillinger før vi startet 
selskapet. Det hjalp veldig på. Livet 
er også for kort til å ikke gjøre noe 
med drømmene sine. Jeg har jobbet 
i 13 år på Opptreningssenteret, så 
det var tid for å prøve noe man 
virkelig ønsker, sier hun før hun 
fortsetter; – Jeg har tenkt at vi gir 
det ett år, så får vi se hva som skjer. 
Hvis dette fortsetter i samme 
retning, så er det lønn til meg, 
avslutter hun. 

Reinhornene blir til brikker 
med motiver. Armbåndene 
kan spesialdesignes etter kundens 
ønske, noe som gir de et mye 
større personlig preg. Foto: Privat.

Med seg på laget fikk hun mannen Jan Roger Eriksen, 
som sager, sliper og designer reinhorn. Foto: Privat.

I starten handlet det om å prøve og feile, men etter hvert fant 
hun ut hvordan hun kunne lage de perfekte armbåndene.

Gjennom de samiske- og 
kvensk-inspirerte armbåndene 
ønsker Trude å formidle samisk 
tradisjonell håndverk. De 
ble fort meget populære. 
– Det sier noe om hvor 
en hører til.


