Välkommen till ett nytt
nummer av Handlaget!
Sommaren står för dörren och den är fylld med aktiviteter. Både kurser och olika
marknader, bl.a. Nynäs vårmarknad den 13 maj, Hantverksdag med Ullakademin 28 juni,
Jordbrukets Dag 30 juni, Ullfestival i Sparreholm 25 augusti och alla övriga aktiviteter
hittar du i kalendariet på sista sidan.
Vid årsmötet i mars valdes nya medlemmar in i styrelsen, som nu består av:
• Hanna Haggren, Nyköping
• Ursula Zinko, Nyköping
• Anny Liivamär, Nyköping
• Åsa Ferm Tollesby, Hölö
• Malin Cederblad, Eskilstuna
• Susanne Duar, Eskilstuna
• Mette Handler, Malmköping
• Carin Ingelman, Bettna
• Åsa Nordqvist, Katrineholm
• Gunilla Jacobsson, Sparreholm
• Marianne Fröberg, Sparreholm

länet, att försöka tillgodose era önskemål av aktiviteter och söker därför efter fler kontaktpersoner i alla hörn av
Sörmland. Vi kan sprida information
om marknader och andra aktiviteter
där vi kan synas, inspirera andra och
visa upp den fantastiska och skapande
hem-slöjden.

Vårt mål är att nå alla i alla delar av

Vi är även mycket glada att kunna

Ni är varmt välkomna till en inspirationsträff i Stallarholmen den 1 september, där vi fortsätter våra samtal, som
startade på årsmötet.
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presentera föreningens hemsida
www.slojdisormland.se. Gå gärna in
och låt dig inspireras.
Jag hoppas att du hittar något som tilltalar dig och önskar er alla en trevlig
sommar med mycket tid för slöjdande.
MARIANNE FRÖBERG, ORDFÖRANDE

NY HEMSIDA
Titta in på vår nya hemsida där
hittar du all information och
alla nya aktiviteter.
www.slojdisormland.se

Del av styrelsen, fr v Malin Cederblad, Gunilla Jacobsson, Ursula Zinko, Åsa Tollesby Ferm, Carin Ingelman och Susanne Duar. Foto: Marianne Fröberg.
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Handkraft? Ja tack!
OM UNGAS SLÖJD OCH HANTVERK I EN KONSUMTIONSTRÖTT VÄRLD
VÄLKOMMEN TILL EN IDÉUTSTÄLLNING SOM BELYSER
OLIKA PERSPEKTIV PÅ DET
EGNA SKAPANDET OCH DESS
DRIVKRAFTER.

Under sommaren 2011 visades
Handk raft?
Ja tack! på
Nyköpings hus.
Nu flyttar utställningen
in
på Eskilstuna Stadsmuseum och har
fått tillskott med nya tankar och föremål, i samarbete med Eskilstuna Stadsmuseum.
Utställningens innehåll, gestaltning
och texter har skapats av ungdomar
från Sörmland. Den röda tråden i utställningen är hantverk och återbruk
som ett alternativ till konsumtion.
Under våren har de unga skaparna
träffats för inspiration och praktiskt
slöjdande. Träffarna har bland annat
bestått av föreläsning i utställningsteknik, samt workshops i textilt återbruk,
smide, luffarslöjd, trä och ull.

Kanske vill man ge ett föremål mer
personlighet, förverkliga en idé, göra
om istället för att köpa nytt och leva
miljövänligt. Kanske vill man visa ett
politiskt ställningstagande och ta sig
friheten att välja själv, utanför det etablerade konsumtionssamhället. Kanske
är det ibland så enkelt som att man blir
lugn och mår bra av att få vara kreativ.
Deltagarna i utställningen har alla olika
ingångar och erfarenhet, men en gemensam nämnare är glädjen i att skapa
med de egna händerna.

och självklart skapar vi av återbruk
eller naturmaterial.
Utställningen är del av projektet Do It
Yourself -hantverksaktivism som är ett
samarbete mellan Sörmlands museum
och Hemslöjdsföreningen Sörmland.
Projektet är finansierat av Kulturrådet
och Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Här kan du läsa mer om projektet:
www.sormlandsmuseum.se/diy
Handkraft? Ja tack! invigs 20 juni 2012
på Eskilstuna Stadsmuseum.

I utställningen finns även en verkstad
där du kan slå dig ned och skapa själv.
Slöjda en blomma, tillverka en krok,
eller brodera ett par stygn direkt på
soffan du sitter i. Material finns på plats,
så att du kan sätta igång direkt och det
är bara fantasin som sätter gränserna.
På onsdagar 27 juni — 15 augusti
kl. 13.00-16.00 finns möjlighet att slöjda
tillsammans, under handledning av
ungdomar från utställningen. Programmet, som äger rum på Eskilstuna Stadsmuseum, erbjuder olika slöjdtekniker

TEXT: MALIN CEDERBLAD
FOTON: KARIN ANDERSSON

SÖKES!
Kontaktpersoner: För att vara en länk
mellan olika orter och styrelsen på de
orter där vi inte är representerade.
Kontakta Marianne Fröberg,
Tel: 070-301 68 22
E-post: mariannef4@gmail.com
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Stickakademin
i Malmköping
TRÄFF NR 1/2012

Solen sken lördagen den 3 mars. Våren
började kännas i luften. Vad bättre kan
man då göra än att bege sig till Malmköpings stadshus för en dag med Stickakademin! Malmköping är en bra stad
att ha träffar i. Gott om parkeringar
nära och omöjligt att missa stadshuset.
Vi var ett 20-tal från hela Sörmland och
även några från Stockholm som samlats
i Stadshusets stora sal denna dag.
Väl inne möttes man direkt av två ställningar fulla med fantastiska fantasifulla
stickade plagg. Många av dom tvättade
och använda många gånger. Där fick vi
en illustration av vad kvalité är för en
del av plaggen var nog t o m vackrare
än när de var nygjorde.
Det som så generöst hängde där var delar av Git Olssons fantastiska livsverk.
Git berättade lite om sitt liv som agent
för silkegarner. Hur hon stickade upp
modeller för att visa upp garnerna bättre. Experiment med handstickning och
maskinstickning. Hur hon kombinerar
rutor och ränder och låter plagget växa
fram. Utnyttjar stickningens elasticitet för att forma istället för att skrädda
plaggen. Stickar rutor av restgarner i
färger som borde vara omöjliga att sätta
ihop men med finurliga hopfogningar i
enhetliga färger skapar harmoni.
Ibland har ett plagg blivit för litet, då
har hon sprättat en söm och gjort en kil
eller satt i en remsa, ibland har det blivit för stort, då har hon hittat lösningar
på det också. För en traditionellt skolad
stickerska var det mycket som kändes
”förbjudet” men här kunde man se att
det går.... och det kan rentav bli fantastiskt bra om man förenar goda grundläggande kunskaper med kreativitet
och mod! Inspiration på högsta nivå.
Tack Git för att du gjorde det här. Hoppas
fler får möjlighet att ta del av dina alster
och inte minst får se att kvalité lönar sig
i längden.

Och så var det ju en man där.... ingen
vanlig syn bland stickande kvinnor.
Han var lite diskret Ivar, men bar en
fantastiskt vacker stickad slipover. Första fördomsfulla tanken är förstås att
han är någons make och att hon stickat
slipovern till honom men snart kom det
fram att det var han själv som gjort om
ett Kaffe Fasett-mönster. Det var på det
plagget färger som hade bytts ut och
smärre förändringar i proportioner.
Efter en introduktion av vår hemslöjdskonsulent Lillemor Boman började
Ivar visa bilder och berätta om hur han
stickat sen barnsben tack vare en stickande man i familjen och hur han numera
tar sig för med att ändra även i ganska
avancerade modeller. Det är modigt att
ändra proportionerna i ett helt mönsterstickat plagg i tunna garner! Han
erkände att det blir en hel del provlappar och att det repas upp en del men i
slutänden blir det bra. Han hade också
med ett antal tröjor så vi fick se dom ”på
riktigt” och kunde klämma och titta på
baksidan om man kände för det (och det
gjorde nog vi alla). Hanne Falkenberg
och Marianne Isager är några av hans
inspirationskällor. Här kan du läsa mer
om hans stickande http://asplundknits.
blogspot.se/.
Ivar höll också i en workshop om spetsstickning för halva gruppen i taget.
Han visade ett antal sjalar som utgått
från befintliga mönster men förändrats
på olika sätt. Vi pratade om sjalgarner,
garnet är ju lika viktigt som skickligheten för ett bra resultat! Och så tog vi
itu med en provlapp han konstruerat

där vi fick pröva på några olika detaljer
i spetsstickandets konst. Alla hade sina
egna garner med så det var spännande
att se hur olika alla lapparna blev! Tack
Ivar för att du delade med dig av din
kreativitet och dina utforskningar av
stickkonsten till oss!
Det fanns också ett antal stickböcker att
titta på och inspireras av och Lillemor
hade med lite garn för den hugade. Fika
och lunch serverades så ingen behövde
vara hungrig. Kort sagt... en härlig dag
för en stickerska...
TEXT MONICA WESSLAU
FOTO MARIANNE FRÖBERG

BUSSRESOR
TILL STOCKHOLM OCH
100-ÅRSJUBILEET
Kostnad: 550 kr från Nyköping och
Katrineholm. 600 kr från Eskilstuna.
Medlemmar får 50 kr i rabatt.
Avgår 7.30 ifrån resecentrum
i de olika städerna:
16 juni Nyköping		
30 juni Katrineholm
9 augusti Katrineholm
11 augusti Eskilstuna
I priset ingår resa, inträde
på Liljevalchs och Nordiska museet
samt lunch på Blå Porten.
Anmälan och info 0150-391 71.
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Kalendarium
MAJ

JULI

SEPTEMBER

13/5 Nynäs vårmarknad, Nyköping

5/7 Hantverksdagar på
Bergströmska Gården.
Även 12, 19 och 26/7
Info Susanne Duar 073-760 96 19

1/9 Gula huset i Stallarholmen
Inspirationsträff och idédiskussioner
om Hemslöjdsföreningens verksamhet.
Vi bjuder på lunchsmörgås.
Anmälan och info Marianne Fröberg
070-301 68 22

26/5 Gammaldags marknad, Malmköping
26/5 Pride Festival, Eskilstuna

JUNI
16/6 Bussresa till Stockholm från
Nyköping med besök på Liljevalchs
och Nordiska Museet. Anmälan och info
Forssjö Buss 0150-371 91
15-16/6 Kurs Slöjda för torpet, Nynäs.
Anmälan och info Helena Åberg
070-946 15 26, helena.aberg@dll.se
18-20/6 Kurs Skärsvarvning, Nynäs.
Anmälan och info Helena Åberg
070-946 15 26, helena.aberg@dll.se
19/6 Kurs Tillverkning av gräskronor
Nynäs. Anmälan och info Helena Åberg
070-946 15 26, helena.aberg@dll.se
20/6 Invigning av utställningen Handkraft?
Ja tack! Eskilstuna stadsmuseum. Slöjdprogram på onsdagar t o m 15 augusti.
Info Malin Cederblad
malin.cederblad@eskilstuna.se
26-27/6 Kurs Fläta pil och slöjda för
trädgårdens behov, Nynäs. Anmälan och
info Helena Åberg 070-946 15 26
helena.aberg@dll.se
28/6 Hantverksdag med Ullakademin
Bergströmska gården, Torshälla.
Info Susanne Duar 073-760 96 19
30/6 Kreativ Marknad i Gula Huset
Stallarholmen. Prova på slöjd.
Info Marianne Fröberg 070-301 68 22
30/6 Jordbrukets dag, Julita
Ull, spinning och huggning av tråg.
Info Carin Ingelman 070-614-92-95
30/6 Bussresa till Stockholm från
Katrineholm med besök på Liljevalchs
och Nordiska Museet. Anmälan och info
Forssjö buss 0150-371 91
Hemslöjdsföreningen Sörmland
Marianne Fröberg, ordförande
tel 070-301 68 22
Helgesta, 640 34 Sparreholm
mariannef4@gmail.com

AUGUSTI
1-2/8 Kurs Slöjda din egen pall
Inneberga gård, Runtuna. Anmälan och
info Åsa Ingårda 076-273 30 77
info@ingardasasa.se
1-3/8 Kurs Gör din egen Slöjdhäst
Inenberga gård, Runtuna. Anmälan och
info Åsa Ingårda 076-273 30 77
info@ingardasasa.se
2/8 Kurs Luffarslöjd, Inneberga gård,
Runtuna. Anmälan och info Åsa Ingårda
076-273 30 77, info@ingardasasa.se
3/8 Kurs Slöjda med kniv och yxa
Inneberga gård, Runtuna. Anmälan och
info Åsa Ingårda 076-273 30 77
info@ingardasasa.se
9/8 Bussresa till Stockholm från
Katrineholm med besök på Liljevalchs
och Nordiska Museet. Anmälan och info
Forssjö buss 0150-371 91
11/8 Bussresa till Stockholm från
Eskilstuna med besök på Liljevalchs
och Nordiska Museet. Anmälan och info
Forssjö buss 0150-371 91
25/8 Ullfestival i Sparreholm
Pelles nya Kläder.
Info Marianne Fröberg 070-301 68 22
25/8 DIY Festival, Nyköping.
Info Helena Åberg 070-946 15 26
25/8 Hertig Karls Marknad, Nyköping.
Täljaktivitet för barn.
Info Åsa Tollesby 073-384 98 52
Vill du ha mer info om slöjdkurserna - se
www.sormlandsmuseum.se och klicka
dig fram till hemslöjdskonsulenterna
Sörmlands Museum
Länshemslöjdskonsulent, textil
Lille-Mor Boman
tel 0155-24 57 26 mobil 070-626 15 14
lillemor.boman@dll.se

Viktiga datum i höst:
1 september inspirationsträff
15 september Stickakademin
15-16 september Täljakademin
29-30 september Järnsmide
10 november Stickakademin
I höst blir det även slöjdträffar i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.
I Eskilstuna kan du redan nu boka in
13 september, 11 oktober och 15
november för slöjdträff. Vi kan också se
fram emot slöjdklubbar i Eskilstuna och
Gnesta och mycket annat.
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NÄSTA NUMMER
AV HANDLAGET
Mer information i nästa nummer
som utkommer 20 augusti, manusstopp 10 augusti. Vill du bidra till
att Handlaget blir som du vill?
Skicka eller maila in foton, notiser,
berättelser från - och om - aktiviteter och upplevelser till redaktionen:
susanne.duar@duarenergi.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
Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Helena Åberg
tel 0155-24 57 27 mobil 0709-46 15 26
helena.aberg@dll.se
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