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God Jul och
Gott Nytt År!
Julen är en högtid med många traditioner och en del frustrationer, så
låt oss föra traditionerna vidare liksom hemslöjdens kunskap och hantverk och fira en lugn och fridfull JUL.
Mitt första halvår som ordförande har
varit intensivt men lärorikt, för att hitta
nya och bra former för verksamheten
när vi inte har ”våra” hemslöjdskonsulenter knutna till hemslöjdsföreningen
längre. Vi är inte färdiga med den processen men jobbar vidare för att hitta
ett sätt som passar vår nya organisation.
Under våren kommer vi att ha en inspirations dag med spännande föreläsare för att med hjälp av er medlemmar utforma en verksamhet som är
så som NI vill ha den. Hoppas många
har möjlighet att komma och vara
med och utveckla föreningen, hjälpa
till att föra kunskap och erfarenhet vidare. Vi behöver bli många fler som
är aktiva i de olika program vi har.
En lokal förening i Eskilstuna är under bildande där alla I den delen av
Sörmland och alla är välkomna för att
var med och utforma verksamheten.
Sommaren 2012 kommer en liten skog
växa i Liljevalchs Konsthall i samband med Hemslöjdens 100-års jubileum. Hundra träd ett för varje år tillverkade ifrån norr till söder. Varje träd
består av 20 löv och vi i Sörmland har
150 löv att färdigställa. Utställningen
pågår mellan 6 juni till 2 september.
Vi kommer att ordna en gemensam resa till utställningen för medlemmar i sommar. Utförligare information kommer under våren.
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Året som gått
Tälj- och
stickakademierna

Välbesökt
slöjdträff
med
kreativa
deltagare.
Foto
Hanna
Haggren

2011 har varit ett spännande hemslöjdsår
i Sörmland. Två akademier har startats
i samarbete mellan Sörmlands museum
och Hemslöjdsföreningen Sörmland.
Akademiernas syfte är att ge fördjupad
kunskap för dem som redan har provat
en del. Dels Täljakademin som bildades under våren och redan hunnit med
fyra aktiviteter. Det har varit täljning
och skureut med Jögge Sundqvist, hyvlar och hyvling med Ramon Persson
samt dekorer på trä med Per Helldorff.
Täljakademin deltog också på Nynäs
vårmarknad med eget slöjdande och information om verksamheten.
Nära sextio stickerskor deltog i Stickakademins invigning 8 oktober. Av dessa fångade fotografen bl a Anny Liivamäe, Lille-Mor Boman, Anna-Karin Jobs Arnberg och Ann-Kristin Hult.
Foto Anita Hedlund

Under hösten invigde länsmuseichefen
Karin Lindvall Sörmlands Stickakademi. Programmet var digert och deltagarna många. Anna-Karin Jobs Arnberg
föreläste om stickning på Nordiska
museet, Ann-Kristin Hult om stickkonstens historia och Birgitta Nygren berättade om Gotländsk stickning då och
nu. Det fanns också möjlighet att se och
prova stickning praktiskt, bland annat
spetsstickning, och tvåändsstickning.

Tuss Zinko profilhyvlar på Täljkakdemins
hyvelträff.
Foto Helena Åberg
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Handkraft Ja Tack!
Under sommaren visade vi utställningen Handkraft Ja Tack! Om ungas slöjd
och hantverk i en konsumtionstrött
värld i Kungstornet Nyköping. Elva
unga med anknytning till Sörmland
ställde ut föremål och beskrev i ord sitt
förhållande till slöjd, hantverk, återbruk
och hållbar utveckling. I utställningen
fanns en verkstad som användes flitigt
både i programverksamhet och spontant av dem som besökte utställningen.
Sammanlagt 6000 besökare såg Handkraft Ja tack! Utställningen var en del
av ungdomsprojektet Do it yourself –
Hantverksaktivsim, ett samarbete mellan Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland. Under sommaren

2012 kommer Handkraft Ja tack! att
visas på Eskilstuna stadsmuseum i en
utökad form.
Ser du löven
för alla träd

En unik händelse för året är utlysandet
av de löv som ska pryda Hemslöjdens
jubileumsutställning på Liljevalchs
konsthall i Stockholm sommaren 2012.
I Sörmland har intresset varit stort
och ca 150 av de 2000 löven kommer
från Sörmland. För att ge extra input
till lövmakare höll Anna Sjons Nilsson och Per Helldorff uppskattade inspirationsträffar i Eskilstuna och Flen.

Docktröja stickad på´”synålstunna” stickor av
Agneta Söderberg, Tystberga.
Foto Anita Hedlund

HANDLAGET NR 4 | 2011 • www.slojdisormland.se

Anna Furå från Gnesta beundrar en spetstickad sjal av silke.
Foto Anita Hedlund

Öppet hus
i vävstugorna

Från mars till oktober har man kunnat
besöka och beskåda några av länets
vävstugor. De aktuella vävstugorna var
Gillberga-Lista, Strängnäs, Oxelösund,
Nävekvarn, Berits vävstuga i Bettna,
Råby vävstuga, Glindrans vävstuga i
Björkvik och Lövhagens vävstuga i
Bränn- Ekeby. Från hemslöjdsföreningen är det Carin Ingelman som samordnat Öppet husverksamheten. Det var
glädjande att så många intresserade besökare hörsammade inbjudan och det är
imponerande vad som skapas i vävstugorna. Vi hoppas att det också lockade
nya medlemmar så vävkunnandet bevaras och sprids. Öppet hus kommer att
fortsätta i andra vävstugor även nästa år.

Kurs i ReArt återbruksplåt, våren 2011. Fr v Julia Kreuger, Jenny Pein, Catarina Turén och
Hanna Wallstedt.
Foto Helena Åberg

Slöjträffar och kurser
Vi har haft drygt tjugo slöjdträffar i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna.
De har haft varierande teman, både trä,
textil, återbruk och luffarslöjd och har
oftast varit välbesökta. Träffarna fortsätter i oförminskad skala även nästa år.

Året har också varit fyllt med programverksamhet i samband med olika evenemang runt om i länet. Bland annat
deltog både hemslöjdsföreningen och
hemslöjdskonsulenterna på Gammaldags marknad i Malmköping, Sommar
på Nynäs och Hertig Karls marknad.
Flera kurser med intressanta teman har
genomförts. Några exempel är plåtslöjd,
växtfärgning och snickra för torpet.
Med tanke på Hemslöjdens stora hundraårsjubileum och de program som är
inplanerade finns möjlighet till ett ännu
mer händelserikt 2012. Ett axplock av
vårens program hittar du i kalendariet
på sista sidan. Ett utförligt kalendarium för 2012 kommer i första numret av Handlaget i slutet av januari.

Hjärtan av ståltråd.
Foto Hanna Haggren

Vid invigningen av Täljakademin lärde Jögge
Sundqvist ut skureut till Anders Moberg och
Toomas Maadre.
Foto Helena Åberg

Vad händer
i Slöjdsörmland?

För att få med så mycket som möjligt av vad
som händer på slöjdfronten i Sörmland ber vi
dig som har något på gång att höra av dig till
oss. Då kan det spridas genom Handlaget.

Luffarslöjd och ljusdekorering var temat
för höstens sista slöjdträff på Magasinet i
Nyköping.
Foto Hanna Haggren

Provapåslöjd under invigningen av utställningnen Handkraft Ja Tack!
Foto Karin Andersson

Nummer 1 för 2012 kommer ut i slutet
av januari och manusstopp är 23 januari.
Hör av dig före det om du vill få med något i nästa Handlaget till Marianne Fröberg
[mariannef4@gmail.com] 070-3016822
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Kalendarium 2012
Våra Slöjdakademier 2012

Sörmlands Stickakademi
Planering av Stickakademins programverksamhet
pågår för fullt. Programmet kommer i Handlaget nr
1-2012 och läggs ut på hemsidan från vecka 3. För
mer information om Stickakademin, kontakta hemslöjdskonsulent Lille-Mor
Boman lillemor.boman@dll.se
Sörmlands Täljalkademi
Täljakademin kommer att ha tre träffar under våren.
Den första går av stapeln den 11 februari på Sörmlands museums magasin där vi ska botanisera i den
hårda täljda slöjden. Därefter träffas vi den 17 mars
på Nynäs för att klyva och spräcka fram och svep till
svepaskar. Den 21 april ses vi igen för att jobba vidare med det spräckta virket till färdiga svepaskar.
För mer detaljerad info om täljakademin kontakta
hemslöjdskonsulent Helena Åberg
helena.aberg@dll.se 0709-461526

Lokal hemslöjdsförening i Eskilstuna

Diskussionerna om lokalföreningsbildandet i Eskilstuna fortsätter under våren.
Sista onsdagen i varje månad (jan – maj) har vi ÖPPEN VERKSTAD kl. 13.00 – 19.00 för slöjd och
hantverksintresserade i Studiefrämjandets lokaler.
Inspirationsinslag kommer också att planeras in
framöver.
Vi ska göra ett studiebesök vid Hemslöjden i Linköping den 14 januari 2012 där vi får en visning av
deras lokaler och verksamhet.
Kontaktperson:
Carina Holmberg
99holmberg@telia.com
070 – 642 05 39

Slöjdklubbi Nyköping

Kreativa slöjdträffar
Nyköping
Bergatrollens magasin Periodgången 2
Åtta ojämna onsdagar mellan kl 18.30-20.30
De fyra första träffarna är klara
18 januari
Karda ull
1 februari
Tovning

22:a januari Luffarslöjd
Vi böjer, vrider, snurrar och formar järntråd till figurer, krokar, enklare skålar och ljusstakar. Till pynt
använder vi färgad tråd och glaspärlor.

29 februari
Tälj med inspiration av friargåvor

12:e februari Tälja i färskt trä
Med kniv täljer vi krokar och hängare i färskt trä.
För den som vill, finns möjlighet att måla och dekorera med vackra färger.

Eskilstuna
Stadsmuseet Faktoriholmarna
kl 18-20

11:e mars Sy påsar
Av linnetyg syr vi användbara påsar att stoppa småsaker i. Påsarna pyntas med knappar, färgglad vadmal
och pärlor.

16 februari
Tälj med inspiration av friargåvor
15 mars
Textilt återbruk

Plats: Kungstornet, Drabantsalen
Tid: Klockan 13- 15.30
Materialkostnad: 30 kronor/gång eller 80 kronor för
3 gånger
Ålder: Från 8 år

Katrineholm
Kulturhuset Ängeln
30 januari
Luffarslöjd

Anmälan till:
Hanna Haggren, slöjdklubbshandledare,
hannahaggren@hotmail.com, 0702-723506
Anmäl dig senast onsdagen innan aktuell söndag, till
ett eller flera tillfällen. Du kan också anmäla dig i
receptionen samma dag och kommer då med i mån
av plats. Anmälan är bindande, materialkostnaden
betalas på plats.
OBS! Begränsat antal platser: 10 stycken

27 februari
DoReDo – återbruk av textilier
19 mars
DoReDo
23 april
Björkris

Arrangörer: Sörmlands Museum, som är en del av
Kultur & Utbildning inom Landstinget Sörmland i
samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland

Kurser 2012

Väva i bandgrind
20 lektioner

Smide 16 lektioner
10-11 mars i Eskilstuna
Lärare Jussi Hynynen

Slipa eggverktyg
8 lektioner

Blåfärgning med Vejde
38 lektioner
Kursen lär ut pigmentextraktion, kypsättning, färgning samt historik och materialgenomgång
Lärare: Jeanette Schäring
Tvåändsstickning utan krus
30 lektioner,
Sörmländsk nålbindning
20 lektioner
Sländspinning med ullkännedom
30 lektioner

Hemslöjdsföreningen Sörmland
Marianne Fröberg, Helgesta
640 34 SPARREHOLM
info@slojdisormland.se

I Slöjdklubben får fantasin styra! Kanske väljer du
att tälja en tokig krok, pynta en påse med pärlor
eller böja ståltråd till ett får! Vi arbetar gärna i naturmaterial som ull, lin och trä. Ibland använder vi
förstås även pärlor, målarfärger och järntråd.
Program våren 2012:

15 februari
Gör klart dina oavslutade projekt

Vårens kursprogram beräknas vara färdigt i januari
2012 men vi planerar bland annat följande kurser:

Tycker du om att måla, vrida, böja, tälja, sy, klippa,
mönstra eller helt enkelt greja med saker?
Då skulle du nog tycka det va’ skoj att vara med i
Slöjdklubben. Vi träffas tre söndagar i vår och slöjdar tillsammans. I Slöjdklubben får man lära sig att
slöjda roliga och användbara grejor med enkla verktyg. Varje gång har vi ett särskilt ämne, som du kan
läsa om längre ner.

Kursfakta

Arrangör: Sörmlands museum & Hemslöjdsföreningen Sörmland
Anmälan är bindande. Kursen anordnas om
tillräckligt många anmäler sej. Kostnader för
material tillkommer om ej annat anges. Vissa
kursrabatter erbjuds hemslöjdsföreningens
medlemmar och ungdom t o m 25 år

Slöjda och snickra för torpet
18 lektioner
Fläta i sly och pil
18 lektioner

* Ingår i SHR:s länsanknutna kursverksamhet

anmälan och info

Binda Gräskronor
6 lektioner
Se också
www.sormlandsmuseum.se
för detaljerade kursprogram och andra evenemang
i hemslöjdskonsulenternas regi.

Textila kurser och mjukslöjd:
lillemor.boman@dll.se
Tel 0155-24 57 26, 070-626 15 14
Hårdslöjdkurser, trä & smide
helena.aberg@dll.se
Tel 0155-24 57 27, 0709-46 15 26

Länshemslöjdskonsulent, textil

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd

Lille-Mor Boman

Helena Åberg

tel 0155-224 57 26 mobil 070-626 15 14
lillemor.boman@dll.se

tel 0155-24 57 27 mobil 0709-46 15 26
helena.aberg@dll.se
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