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Slöjd & byggnadsvård & DIY
- traditionell kunskap i vår tid
Under 2010 och 2011 kommer Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland att driva ett
slöjd- och byggnadsvårdsprojekt för och med ungdomar.
Projektet som är inriktat på resursutnyttjande och skapande kommer att jobba
med återbruk och traditionell kunskap
för att fylla de materiella behov vi har
i dag. Vi kommer att anordna workshops på olika platser i länet och även

MEDLEMSFÖRMÅNER

anordna ett slöjd- och byggnadsvårdsläger till sommaren. Hur projektet i övrigt
kommer att utformas beror mycket på
deltagarna själva men troligtvis kommer resultatet av projektet att visas i
en eller flera utställningar under 2011.

Projektet vänder sig främst till ungdomar mellan 16-25 år. Vi kommer successivt att lägga upp information om workshops och evenemang på våra hemsidor
www.slojdisormland.se och
wwwsormlandsmuseum.se

Under våren och sommaren kommer flera
workshops i slöjd och byggnadsvård att äga
rum i Sörmland. Bilderna på uppslaget är från
Hultsfredsfestivalens workshops i slöjd och
byggnadsvård.
Foto Nisse Dahrén med flera

Är du intresserad av att veta mer eller delta
i någon referensgrupp?

Som medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland kan du;
- delta gratis i ett slöjdcafé eller slöjdträff per år
- delta i våra kurser till kraftigt reducerat pris
- bo billigare på Sätergläntans kursgård
- förmånsprenumerera på tidskriften Hemslöjden
- läsa Handlaget först av alla
- spara koldioxidutsläpp genom att be oss skicka all
föreningsinformation till din mejladress

Hör av dig till Hanna Haggren, tel 070-2723506,
hannahaggren@hotmail.com,
Kjell Taawo 0155-245708, Kjell.Taawo@dll.se
eller Helena Åberg 0155-261526,
helena.aberg@hemslojd.org
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Utställningar
LIVSTYCKET
16 sept 2009 – 8 aug 2010
Nordiska museet, Stockholm
En utställningen med kläder, textil
och accessoarer gjorda av Livstyckets deltagare.
Livstycket är ett integrationsprojekt för människor
med olika etnisk bakgrund bosatta i Stockholms
förorter.

DANSANDE HÄNDER – ATT DOKUMENTERA HANDLINGSBUREN KUNSKAP
NK-villan Nyköping
20 mars -25 april. Tis-sön 11-16
En utställning om möbelsnickaren Ove Malm och
korgmakaren Lissy Olovsson. Utställningen tar
också upp frågeställningarna om hur vi kan bevara
traditionell hantverkskunskap.
PROGRAM
6 april kl 19.00
Att dokumentera handlingsburen kunskap
Föredrag av hemslöjdskonsulent Helena Åberg om
olika metoder och exempel på hur kan vi upprätthålla och återupptäcka traditionell kunskap och föra
den in i framtiden?
21 april kl 19.00
Möbelstaden Nyköping
Berättarcafé med filmvisning om NK:s verkstäder

Ove Malm, möbelsnickare sedan början av
1930-talet.
Foto Helena Åberg
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Livstycket. Handmålad detalj.
Foto Lille-Mor Boman

Slöjdträffar
ÄR DU KREATIV?
GÖR DET SJÄLV! TILLSAMMANS!
Nyköping
Aktionskammaren, Behmbrogatan 16
Åtta onsdagar, jämna veckor kl 18.30-20.30
fr 10 februari-19 maj
Kostnad: 25:Gratis för medlemmar och ungdom tom 25 år
Material finns till självkostnadspris
ALLA HJÄRTANS SLÖJD
10 februari
LUFFARSLÖJD
24 februari
Tovning
10 mars
Pyssla till påsk
24 mars
Tälj krympburkar
7 april
Nålbindning
21 april

Konvaljekransar och spiror
5 maj

SLÖJDA FÖR TRÄDGÅRDEN
- såstickor och växtstöd
20 maj

SLÖJDA FÖR TRÄDGÅRDEN
- såstickor och växtstöd
19 maj

Arr: Hemslöjdsföreningen Sörmland & Eskilstuna
Stadsmuseer

Arr: Hemslöjdsföreningen Sörmland & Aktionskammaren
Eskilstuna
Eskilstuna stadsmuseer, Faktoriholmarna
Fyra torsdagar, kl 18.00-20.30
Kostnad: 25:Gratis för medlemmar och ungdom tom 25 år
Material finns till självkostnadspris
Singlade bollar
18 februari
LUFFARSLÖJD
- slöjda enkla föremål med järntråd
18 mars
VÄV OCH FLÄTA
- vi gör band och snoddar
22 april

Katrineholm
För ungdomar i Kulturhuset Ängeln
LAJV – MEDELTID
11 mars, kl 16,30-20.00
Medeltida mode och magi. Föredrag och workshop
där vi bekantar oss med medeltida symboler, materiial och mode.
RECLAIM ÄNGELN
8 april, kl 16,30-20.00
Graffitti. Stickning, virkning och måleri på pannåer
DO-IT-YOURSELF & SWOPING
6 maj, kl 16,30-20.00
Smide, byggnadsvård och Do-Redo. Vi återbrukar
alla slags skåpvärmare som textil, plast, plåt o.s.v.
Arr: Hemslöjdsföreningen Sörmland & Sörmlands
Museum & Kultur o fritid, Katrineholm & Studieförbundet Vuxenskolan
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Vävt i Sörmland
I hemslöjdsföreningens arkiv finns en stor mängd insamlade vävprover. Proverna är vävda av sörmländska kvinnor under en period av tvåhundra år.
Uppgifter om teknik, material, härad och socken
finns inlagde i en databas som gör det smidigt att
hitta i samlingen. Den förvaras i våra lokaler på
Ökna.

T h indigofärgat förkläde med flamgarnsränder, vävt på 1830-talet.
Ur Hemslöjdsföreningens tygprovssamling.
Foto Elisabet Jansson
INTRESSANTA VÄVLÄNKAR
Finns på www.hemslojd.org/vavstugor.

Grupper är välkomna på studiebesök.
För tidsbokning och information, kontakta lillemor.boman@hemslojd.org eller 070-626 15 14.

Evenemang
Eskilstuna
Slöjdklubbar
Säsongsstart: Torsdag 18 februari, kl 16-19 Klubben
träffas 8 gånger under våren
Handledare: Elisabeth Johansson
Plats: Eskilstuna konstmuseum, Munktellstaden,
Portgatan 2.
Se även www.slojdisormland.se

Malmköping
Gammaldags marknad
29 maj kl 10 - 16
Möt oss på Sörmlandstorget när marknadens tema
är Möten.
Se även www.slojdisormland.se

Tystberga
Vårmarknad på Nynäs slott
16 maj kl 12 - 16
Studera byggnadsvård, trädgård, slöjd, försäljning,
se www.nynas.se

Kurser

Information och intresseanmälan:
ulrika.bos.kerttu@murberget.se
Stockholm
NATIONELL STICKSTÄMMA
5 - 8 augusti 2010
Arr: Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala och Stockholms län & Föreningen Sticka!
Läs mer på:
www.stickstamma2010.blogspot.com

MEDELTIDA SÖMNADSTEKNIKER
MED ANDERS LINDKVIST*
Anders är en mångkunnig hantverkare och historiker. En av hans specialtiteter är att lära ut medeltida
sömnad.
Tid: 27-28 mars
Plats: Gäldstugan, Nyköping
Pris: 775:- / Medlem och ungdom 575:Anmälan – Senast 15 mars

SMIDE*
Prova olika smidestekniker genom
tillverkning av lämpliga bruksföremål
Lärare: Jussi Hynynen, smed, www.jarnsmide.com
Tid: 6-7 mars
Plats: Faktoriet Eskilstuna
Pris: 1100:- /Medl 900:- / Ungdom 800:Anmälan - senast 15 februari.
Arr i samarbete med Eskilstuna stadsmuseum

MÅLERI FÖR HUS OCH HEM*
Vi målar med miljövänliga färger och provar äldre
tekniker som ådring, marmorering och schablontryck. Kursen passar både för den som vill måla interiört i hemmet eller sätta färg på sina föremål.
Lärare: Målarmästare Tom Granath, Motala
Tid: 9-10 april, 9 april kl 16-20.30, 10 april 9-17
16 lektionstimmar
Plats: Katrineholm
Pris: 950:- /Medl 750:- / Ungdom 650:Anmälan – senast 20 mars
Arr i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

KARVSNITT*
Lär dig skära effektfulla och dekorativa mönster på
dina träföremål.
Lärare: Lars Petersson, länshemslöjdskonsulent och
slöjdare
Tid: 20-21 mars
Plats: Nynäs slott, Tystberga
Pris: 950:- /Medl 750:- / Ungdom 650:Anmälan – Senast 1 mars
LUFFARSLÖJD
Vi tillverkar skålar, ljusstakar, hängare, smycken i
järntråd och dekorerar dem med pärlor och annan
grannlåt.
Lärare: Richard Horner
Tid: 27 mars
Plats: Nyköping
Pris: 550:- / Medlem och Ungdom 450:Anmälan – senast 8 mars

Hudiksvall
NORDISKT STICKSYMPOSIUM
”FOLKKONST OCH FÄRG”
5 - 11 juli 2010, Forsa Folkhögskola,
Arr: Hemslöjdskonsulenterna i
Västernorrlands och Gävleborgs län.

Karvsnitt.
Foto Tore Qvarfordt

KOM MED PÅ BRODERIÄVENTYR*
Gå på upptäcktsfärd bland trådar, tyger och stygn.
Vi provar olika sätt att göra ett bottentyg med hjälp
av flisofix, gladpack mm. Vi broderar sedan efter ett
tema och bottentygerna använder vi som grund till
ett av broderierna.
Lärare: Elisabet Jansson, Frövi, konsthantverkare
och BRAK-medlem
Tid: 10-11 april
Plats: Katrineholm
Pris: 900:- / medlem och ungdom 700:Anmälan – Senast 19 mars
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Kurser (forts)
SLIPA EGGVERKTYG
Vi slipar knivar hyvelstål stämjärn ovh yxor med jiggar och på frihand och bryner dem med olika sorters brynen
Lärare: Ramon Persson, slöjdare och slöjdpedagog,
Motala
Tid: 17 april
Plats: Malmköping eller Flen
Pris: 600:- / Medlem och Ungdom 500:Anmälan – senast 31 mars
FISKSKINN, GARVNING OCH SÖMNAD MED
LOTTA RAHME*
I dag har intresset för att ta tillvara fiskskinn, en
outnyttjad restprodukt, åter väckts och många
plagg och andra föremål tillverkas av skinnen. Lotta
Rahme är professionell garvare, ger ut böcker om
garvning, håller föredrag och leder kurser i garvning
och skinnsömnad. Hon har garveri och butik i Sigtuna. www.lottasgarveri.se/
Tid: 21-25 april
Plats: Vår Slöjdverkstad, Ökna, Tystberga
Pris: 2100:- / Medlem och ungdom 1900:Anmälan – Senast 26 februari
SMIDE*
Prova olika smidestekniker genom
tillverkning av lämpliga bruksföremål
Lärare: Jussi Hynynen, smed, www.jarnsmide.com
Tid: 24-25 april
Plats: Faktoriet Eskilstuna
Pris: 1100:- /Medl 900:- / Ungdom 800:Anmälan - senast 6 april
Arr i samarbete med Eskilstuna stadsmuseum

Jussi Hynynen.
Foto
Göran Dahlberg

Hemslöjdsföreningen Sörmland
Box 571
611 10 Nyköping

Tillverka granrotskorgar*
Vi hämtar granrötter och grenar i skogen
och flätar sedan korgar av dem.
Lärare: Erna-Lill Lindén, korgslöjdare
Tid: 22 maj Inhämtning av rötter den. Därefter bestämmer vi gemensamt 2 veckoslut under tidig höst
då vi flätar korgarna. Sammanlagt 40 lektioner
Plats: Nynäs slott, Tystberga
Pris: 1800:-, medlem 1600:-, ungdom 1500:Anmälan – senast 3 maj
Arr i samarbete med Sörmlands Naturbruk
FLÄTA I PIL OCH SLÖJDA FÖR TRÄDGÅRDENS
BEHOV*
Tillverka växtstöd, planteringskorgar, spalje, daliastöd eller vindskydd i pil, salix och sly. Allt utifrån
dina egna behov.
Lärare: Mikael Rydholm trädgårds-slöjdare och utomhuspedagog.
Tid: 17-18 juni - 18 lektionstimmar
Plats: Nynäs slott
Pris: 950:-, medlem i hemslöjdsföreningen 750:-,
ungdom 650:Anmälan - senast 25 maj
Arr i samarbete med Sörmlands Naturbruk
Slöjda föremål för hemmet*
Med kniv yxa och andra handverktyg tillverkar vi
mindre föremål för hemmet som exempelvis skedar,
slevar, burkar,knoppbrädor eller enklare pallar. Allt
efter dina egna behov.
Lärare: Beth Moen, slöjdare, möbelsnickare och
hantverkslärare
Tid: 21-23 juni - 25 lektioner
Plats: Oxstallet Nynäs slott, Tystberga
Pris: 1250:-, Medlem 1050:-, Ungdom 950:Anmälan senas 1 juni
Arr i samarbete med Sörmlands Naturbruk
TILLVERKA GRÄSKRONOR
Bind en gräskrona av färska gräs, att hänga i taket
eller att sätta i håret.
Lärare: Ann-Sofie Svansbo länshemslöjdskonsulent i
Östergötland
Tid: 23 juni, kl 10.00-16.00,
Plats: Trädgårdsbutiken, Nynäs slott, Tystberga
Pris: 550:- Medlem och ungdom 450:Anmälan - senast 3 juni
Arr i samarbete med Trädgårdsbutiken på Nynäs
och Sörmlands Naturbruk
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EXPERIMENTELL VÄXTFÄRGNING
MED JEANETTE SCHÄRING*
Jeanette har bl a studerat ursprungliga textil-färgningsmetoder i Sydostasien. På kursen tillämpas
färgning som minimerar bruket av kemikalier. Se
även www.slojdisormlands.se
Tid: 15-18 juli
Plats: Vår Slöjdverkstad, Ökna, Tystberga
Pris: 1900:- / Medlem och ungdom 1700:-

Kursanmälan

Mjukslöjd, textil
lillemor.boman@hemslojd.org
tel 0155-26 11 35, 070-626 15 14
Hårdslöjd, trä & smide
helena.aberg@hemslojd.org
tel 0155-26 15 07, 0709-46 15 26

Kursfakta
Arangör: Hemslöjdsföreningen Sörmland.
Anmälan är bindande. Kursen anordnas om
tillräckligt många anmäler sej. Kostnader för
material tillkommer om ej annat anges. Vissa
kursrabatter erbjuds föreningens medlemmar
och ungdom t o m 25 år
* Ingår i SHR:s länsanknutna kursverksamhet

Länshemslöjdskonsulent, textil

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd

Lille-Mor Boman

Helena Åberg

tel 0155-26 11 35 mobil 070-626 15 14
lillemor.boman@hemslojd.org

tel 0155-26 15 07 mobil 0709-46 15 26
helena.aberg@hemslojd.org

HANDLAGET NR 2 | 2010 • www.slojdisormland.se

