Vilken härlig slöjdsommar vi har haft.
När Hemslöjdsföreningen i sommar varit
länet runt på många olika evenemang var
det många nyfikna slöjdare – både vana
och ovana - som nyfiket har kommit fram
och slöjdat eller bara pratat med oss.
På Gammeldags marknad i Malmköping kunde man prova på att spinna, karda och skapa sig en liten rolig leksak av
ett långt snöre och en knapp.
På Kreativa marknaden i Stallarholmen
fick vi full anstormning av barn som ville
prova på luffarslöjd.
På Jordbrukets dag i Julita var det
många sommargäster från när och fjär�-

Gammeldags Marknad. Foto: Susanne Boussard

ran som ville se på Carin Ingelmans olika
slöjdalster och prata slöjdande.
I mitten av juli var vi för första gången
på Stendörrens skärgårdsmarknad och
visade slöjd och erbjöd prova-på-aktiviteter. På Barnens Nynäs kunde barn, även
vuxna, prova på att tälja ”brummare”,
göra luffarslöjd eller spinna, karda och
väva på temat Pelles nya kläder.
I Torshälla, på Bergströmska gården,
kunde man se oss sticka, tälja till krakor
och kroka både disktrasor och vantar. I
år var vi även i Österåker där besökarna
kunde prova på att tälja en slynggaffel
och se hur man spinner. Detta var bara ett

axplock på allt vi varit med
på i sommar och än är sommaren
inte slut!
Vill du bli mer inspirerad titta i vårt
kalendarium. Jag tror säkert att du hittar
något som passar. Varför inte åka på en
slöjdträff eller kurs på en annan ort än
där du bor? Eller ta med några slöjdvänner och familjen och åk på utflykt till det
nystartade ullspinneriet i Sparreholm.
Kanske kan du då också få smaka spinnhusets goda rabarberrutor – om inte – finns
receptet på sid 3 i Handlaget.
Vi i Hemslöjdsföreningens styrelse
önskar er en härlig slöjdhöst.

Kreativa marknaden. Foto: Marianne Fröberg
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Bergströmska gården, krokning.
Foto: Jonas Duar
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Brickvävning. Foto: Åsa Nordqvist

Hemslöjdsföreningen
far länet runt!

Båvens Spinnhus invigt!
Fredagen 2 augusti var det så äntligen
dags för den officiella invigningen av
Båvens ullspinneri i Sparreholm. Efter
tre intensiva år av mycket arbete invigdes
ullspinneriet vid Båvens strand av landshövding Liselotte Hagberg.
Runt 70 – 80 inbjudna aktieägare, kommunrepresentanter och representanter
från Sörmlands länsstyrelse kom för att
fira spinneriets öppnande. På lördagen
öppnades portarna för den nyfikna allmänheten. Vi var många som ville titta
in i spinneriet.
Ungefär varje halvtimme gav Åsa
Nordqvist och Kerstin Karlén en guidning genom ullens väg i spinneriet. Tio
steg behöver ullen gå igenom. - Och det
är ullfibern som bestämmer hur ullen blir,
säger Åsa Nordqvist flera gånger under
guidningen.
Bakom ullspinneriet står runt 60 personer inom fårnäringen och deras vänner.
Tanken är att ta tillvara och förädla fårull i närområdet till Sparreholm för det
slängs och bränns alldeles för mycket ull.
Spinneriet förädlar inte bara fårull utan
också ull från alpacka och mohairget.
Nya maskiner står och väntar på att karda, sträcka, spinna och tvinna ullen till
fint ullgarn som går att använda på olika
sätt. Det finns också en tovningsmaskin
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blir jag full av vördnad och respekt inför
hantverket. Nästa gång jag virkar något
kommer jag definitivt att göra det med
kärlek.
Om ni inte var där på Öppet hus tycker
jag verkligen att ni ska åka dit. Spinneriet
ligger fantastiskt fint och inspirerar till
mer slöjdande och glädje. Dessutom fick
vi alla ett litet garnnystan som minne,
och njöt av mycket goda rabarberrutor
som smakade gudomligt i Båvens solglitter.
När jag frågar Marianne Fröberg, en av
grundarna, hur det känns nu svarar hon
– Det är så roligt så det är inte sant! Det
tycker jag sammanfattar känslan jag fick
när var jag var där, så åk dit och bli glad.

Garnprover

Text och Foto: Susanne Duar

En ullmatta på gång

Invigningsdag på Båvens spinnhus

Små ullnystan delas ut av Marianne Fröberg
3. Ullen torkas

8. Tvinnmaskinen, tvinnar ullgarnet upp till 4 trådar

Tovningsmaskin

4. Ullen antistatbehandlas

5. Ullen kardas till förgarn,
mattgarn och kardflor

9. Ullen fixeras med ånga

10. Härveln, garnet blir till
härvor och mäts samtidigt
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Handkraft? Ja Tack!

Nu visas idéutställningen
Handkraft? Ja Tack! –
Om ungas slöjd och
hantverk i en konsumtionstrött
värld på Stockholms länsmuseum.
Utställningen pågår t o m 22/9. Läs
mer på stockholmslansmuseum.se.
Producerad av Sörmlands museum i
samarbete med Hemslöjdsföreningen
Sörmland, Eskilstuna stadsmuseum
och Stockholms länsmuseum.

Från skog till skål
1

2
1. 	Aspskogen och
aspstocken.
2+3. Stocken klyvs med
kilar och spräckjärn.
4. Är stocken kvistoch rötfri inuti?
5-6.Skålens insida
hugges med tjäckel
som en annan
hackspett.
7. 	Utsidan formas
med slöjdbila.
8-9.Efter flera veckors
långsam torkning,
först i säck med
hyvelspån, renskäres
insidan med trågskav och utsidan
med spånhyvel.
10. Mönsterskärning
med skölp.
11. Färgen rivs d.v.s.
pigment och kallpressad, kokt linolja
blandas länge och
noga i en mortel.
12. Hela skålen målas
röd.
13. 	Efteråt målas den
svart. Den röda
färgen skiner lite
igenom den svarta
och ger färgen djup.
14. Klart!

Täljakademi
Höstens program är inte helt spikat men
vi planerar bland annat en workshop
i att måla på trä med Tom Granath den
12 oktober (plats meddelas senare), ett
studiebesök till Östergötland den 16 november där vi bland annat ska besöka
verktygssmeden Hans Karlsson och slöjdaren Ramon Persson samt en dag då vi
slöjdar rakvuxna och krokvuxna skedar
(datum ej klart). Programmet kommer
att läggas upp under andra hälften av
augusti på sormlandsmuseum.se och
slojdisormland.se. Vi kommer också att
skicka ut epost till alla medlemmar. Mer
info: Helena Åberg, länshemslöjdskonsulent Sörmlands museum, helena.aberg@
dll.se, 070-946 15 26. Mette Handler,
Hemslöjdsföreningen Sörmland, mette.
handler@gmail.com, 070-534 82 48.
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Text: Mette Handler
Foto: Mette Handler,
Sonia Johansson,
Inga Breivik

UTSTÄLLNING OM ULL PÅ NYNÄS SLOTT

Spinnhusets Rabarberrutor
0,5 liter rabarber i bitar
170 gr smör
4 dl mjöl
2dl havregryn
3,5 socker
1,5 tsk vaniljsocker
1,5 tsk bakpulver
2 små ägg
Smält smöret och låt det kallna lite. Rör
ihop de torra ingredienserna och häll
på smör och ägg. Lägg bakplåtspapper i
en form och tryck ut smeten. Tryck lätt
ned ½ liter rabarber ovanpå smeten.
Grädda ca 45 minuter i 200 grader.
Bakerska: Marianne Fröberg

Tom 29/9 Helylle – eller? Hantverksmaterial och industriprodukt. En
utställning där du lär känna ullen. Ull är bra till mycket. Vi kan tillverka kläder, inredning
och till och med bygga hus av ull. Vad händer när vi blandar ullen med syntetmaterial för
att få billiga, lättskötta kläder? Hut klimatsmart är ullen? Och hur mår fåren?
Öppet helger kl 10-16. Info: karin.edlund@dll.se. Arr Sörmlands museum

Text: Helena Åberg

SÖKES!

Tack för alla bidrag till våra slöjdlådor!
Eftersom det slöjdas friskt runt om i
länet behöver vi fylla på våra slöjdlådor
hela tiden. Vill du bidra med material
och verktyg till någon av slöjdlådorna?
Kanske har du något hemma du inte
använder? Vi behöver bl.a. nålbrev, mer
knappar, slynggafflar, pärlor, sländor,
kardor, ståltråd, nålbindningsnålar,
förvaringsburkar/ askar.

STICKAKADEMIN –
SPEDETRÖJOR

Föreläsning, inspiration och
workshop med Inger Ohlsson.
Inger från Skåne kommer att föreläsa
om spedetröjan samt ha en workshop
där vi bland annat reliefstickar.
21 September kl 11.00–15.00
på Eskilstuna folkhögskola
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Kalendarium
OKTOBER

21/8 Hantverkskafé, Stallarholmen, Gula
Industrihuset, vävateljen, kl. 18.30-21.00.
Kontakt: Catharina Bäck, 070-894 05 23.

9/10 Bärlor – naturmaterial på tråd,
Nyköping, Studiefrämjandet, Brunnsgatan 5, kl.
18.30-20.30. Vi kommer att trä rönnbär och
nypon på tråd och ståltråd till piffiga saker.
Arr i samarbete med Studiefrämjandet.

24/8 Ullfestival med Pelles nya kläder,
Sparreholm, Båvens Spinnhus, Östra industriområdet 3, kl. 11.00-15.00. Fårklippning,
prova-på-slöjd, försäljning och kaffeservering.
Kontakt: Marianne Fröberg, 070-301 68 22,
info@slojdisormland.se

SEPTEMBER
2/9 Slöjdträff, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl. 16.30-19.00. Tema:
Brickvävning. Ta med spelkort och tex lingarn i
två färger. (Dags att börja samla kaffepåsar!)
11/9 Fläta i säv, Nyköping, Studiefrämjandet,
Brunnsgatan 5, kl. 18.30-20.30. Arr i samarbete
med Studiefrämjandet.
16/9 Stickkafé, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl. 16.30-19.00. Tema:
Tvåfärgad rätstickning.
14-15 /9 Kurs i Järnsmide med Jussi Hynynen, Eskilstuna stadsmuseum, kl. 9.00-16.00.
Kostnad 1400 kr för medlem, övriga 1600kr,
ungdom 1300kr. Material tillkommer 200 kr.
Anmälan senast 28/8 till: helena.aberg@dll.se
Arr Sörmlands Museum i samarbete med Hemslöjdsföreningen och Eskilstuna kommun.
16/9 Slöjdträff, Flen, Studieförbundet vuxenskolan, Drottninggatan 2, kl. 18.00-21.00.
Tema: Vi stickar tillsammans. Kontakt: Carin
Ingelman 070- 614 92 95.
18/9 Hantverkskafé, Stallarholmen, Gula
Industrihuset, vävateljen, kl. 18.30-21.00.
Kontakt: Catharina Bäck, 070-894 05 23.
21/9 Spedetröjor med Stickakademin,
Eskilstuna folkhögskola, Gösta Wasastiernas
Gränd 4, kl. 11.00-15.00. Föreläsning, inspiration och workshop med Inger Ohlsson. Pris:
200 kr medl. 250 kr övriga. Först till kvarn
gäller. Anmälan senast 13/9 till: karin.edlund@
dll.se, 076-721 91 11. Arr Sörmlands museum
och Hemslöjdsföreningen Sörmland.

12-13 /10 Kurs i Järnsmide med Jussi Hynynen,
Eskilstuna stadsmuseum kl. 09.00-16. Kostnad
1400kr för medlem, övriga 1600kr, ungdom
1300kr. Material tillkommer 200 kr.
Anmälan senast 25/9 till: helena.aberg@dll.se
Arr Sörmlands Museum i samarbete med Hemslöjdsföreningen och Eskilstuna kommun.
14/10 Stickkafé, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl.16.30-19.00. Tema:
Lyfta maskor och slätstickning. Kontakt: Carin
Ingelman 070-614 92 95.
14/10 Slöjdträff, Flen, Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan 2, kl. 18.00-21.00.
Tema: Vi spinner tillsammans. Du som vill
prova på och lära dej spinna är särskilt välkommen. Kontakt: Carin Ingelman 070-614 92 95.
16/10 Hantverkskafé, Stallarholmen, Gula
Industrihuset, vävateljen, kl. 18.30-21.00. Kontakt: Catharina Bäck, 070-894 05 23.
23/10 Tälja pärlor, Nyköping, Studiefrämjandet, Brunnsgatan 5, kl. 18.30-20.30. Arr i
samarbete med Studiefrämjandet.
26-27/10 Kurs i tapetsering med Gunnela
Zetterström, Malmköping, Hembygdsgården kl.
9-17. Kostnad 1300 kr medlem, övriga 1500 kr,
ungdom 1200 kr. Materialkostnad tillkommer.
Anmälan senast 28/8 till: karin.edlund@dll.se.
Arr Sörmlands Museum i samarbete med Hemslöjdsföreningen och Eskilstuna kommun.
28/10 Slöjdträff, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl.16.30-19.00. Tema:
Naim Tunc visar hur man kan knyta en liten
matta på enkelt sätt.

NOVEMBER

18/11 Slöjdträff, Flen, Studieförbundet
Vuxen-skolan, Drottninggatan 2, kl. 18.0021.00. Tema: Julslöjd. Kontakt: Carin Ingelman
070-614 92 95.
20/11 Hantverkskafé, Stallarholmen, Gula
Industrihuset, vävateljen, kl. 18.30-21.00.
Kontakt: Catharina Bäck, 070-894 05 23.
20/11 Brickband, Nyköping, Studiefrämjandet,
Brunnsgatan 5, kl. 18.30-20.30. Arr i samarbete
med Studiefrämjandet.
25/11 Slöjdträff, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl. 16.30-19.00. Tema:
Återvinningsslöjd; väv en väska av kaffepåsar
eller gör klädda knappar.

DECEMBER
4/12 Julslöjd, Nyköping, Studiefrämjandet,
Brunnsgatan 5, kl. 18.30-20.30. Arr i samarbete
med Studiefrämjandet.
9/12 Stickkafé Katrineholm, Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27, kl. 16.30-19.00. Tema: Göra
färdigt. Ta med den där mössan som behöver
en ny tofs, eller sy ihop den där tröjan, eller
sticka dit en häl på sockan, eller…

SLÖJDTRÄFFARNA

är kostnadsfria för medlemmar och alla ungdomar tom
25 år. Icke medlemmar får prova
första gången gratis, därefter kostar
det 25 kronor om du inte vill bli
medlem. Slöjdmaterial till självkostnadspriset 25 kr finns.
Ta gärna med eget
material om du
har!

NÄSTA NUMMER
AV HANDLAGET

6/11 Luffarslöjd, Nyköping, Studiefrämjandet,
Brunnsgatan 5, kl. 18.30-20.30. Arr i samarbete
med Studiefrämjandet.

Nästa nummer av Handlaget utkommer 20 november, manusstopp
9 november.

25/9 Promenad i staden - Slöjdmaterial
i stadsmiljö, Nyköping, Studiefrämjandet,
Brunnsgatan 5, kl. 18.30-20.30. I samarbete
med Studiefrämjandet.

11/11 Stickkafé, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl. 16.30-19.00. Tema:
Lyftmaska som bildar valk.

Vill du bidra till att Handlaget blir som du vill?
Skicka in foton, notiser, berättelser, frågor
eller texter till redaktionen så tar vi med det
i nästa Handlag. Kontakta: susanne.duar@
duarenergi.se

30/9 Slöjdträff, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl. 16.30-19.00.
Tema: Brickvävning, fortsättning.

VI FINNS PÅ FACEBOOK!

Hemslöjdsföreningen Sörmland
Marianne Fröberg, ordförande
tel 070-301 68 22
Helgesta, 649 91 Sparreholm
mariannef4@gmail.com
www.slojdisormland.se
För uppdatering av kommande program se
www.slojdisormland.se och www.sormlandsmuseum.se

www.facebook.com
Sök på Hemslöjd i Sörmland
Sörmlands Museum
Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Helena Åberg
tel 0155-24 57 27 mobil 0709-46 15 26
helena.aberg@dll.se
www.sormlandsmuseum.se

Om ni kontinuerligt vill få information om
våra aktiviteter på e-post, skicka er adress
till: tuss_boda@yahoo.se .Ni som redan får
Handlaget på e-post behöver inte göra det.

Sörmlands Museum
Länshemskonsulent, textil
Karin Edlund
tel 076-721 91 11
karin.edlund@dll.se
www.sormlandsmuseum.se
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