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Gammaldags marknad –

dräktparad, korgutställning och stipendieutdelning
Hemslöjdsföreningen deltog för andra
året i rad i aktiviteterna vid Sörmlandstorget på Gammeldags marknad
i Malmköping.
Ett av marknadens huvudteman var
mångkulturell hembygd och med anledning av detta anordnade hemslöjdsföreningen en dräktparad. Där visade
ett sextiotal folkdräktsklädda kvinnor
och män upp dräkter från Sverige,
Finland, Spanien, Sudan och Bolivia.
De intervjuades om sina dräkter av
hemslöjdskonsulnt Lille-Mor Boman,
själv iklädd en dräkt från ???
I stadshusets hörsal ställde Hemslöjdsföreningen ut en samling korgar
från världens alla hörn.
Nedan några av de hundratals korgar
från många olika länder som samlats
ihop till en tidigare utställning.
Foto Göran Dahlberg (alla foton på
denna sida)

Många deltagare väntar på sin tur att få visa upp sin dräkt och få den presenterad på
scenen i en färgsprakande kavalkad. Nedan till höger har Lille-Mor Boman träffat en
medaljbehängd herre iklädd ???
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Stipendiater
Hemslöjdsföreningens årliga stipen
dier ur Lars Aldéns hårdslöjdsfond
och Anne-Marie von Stockenströms
textilfond delades ut under marknadsdagen av föreningens ordförande Jan
Eric Rosenqvist med hjälp av hemslöjdskonsulent Lille-Mor Boman.
Stipendierna ges som uppmuntran till
två slöjdare som är verksamma i länet
och är avsedda att bekosta en kurs på
Sätergläntan.
I år var det Vesa Saarelainen som
fick motta Lars Aldéns hårdslöjdsstipendium. Vesa är verksam som smed
på deltid. Sin övriga tid är han verksam som slöjdlärare i Flen. Han leder
också en av länets första slöjdklubbar
tillsammans med sin fru Linda. Läs
vidare på sid ? om Vesas smideskurs
på Sätergläntan.
Textilstipendiet tilldelades Åsa Tollesby. Åsa är utbildad på handarbetets

Förutom Vesa Saarelainen berättar även fjolårets textilstipendiat Åsa
Nelson om sin kurs i yllebroderi på
Sätergläntan.
Helena Åberg

Ovan tackar Vesa Saarelainen Lille-Mor
Boman och Jan Eric Rosenqvist för sitt
stipendium. Till höger har Åsa Nelson
försenat fått sitt stipendium och lämnar
scenen glädjestrålande.
Foto Göran Dahlberg

vänner och är engagerad som handledare i tjejprojektet Max Mix samt i den
blivande slöjdklubben Move. Från och
med hösten 08 jobbar hon även som
slöjdlärare i Gnesta.

Inga regler bara möjligheter – om yllebroderi på Sätergläntan
Sommaren 2007 fick jag, på Malmköpings markand, ta emot ett textilstipendium från Hemslöjdsföreningen
i Sörmland. Tack vare stipendiet fick
jag nu i sommar tillbringa en underbar
vecka uppe på höjden vid Insjön på det
vackra Sätergläntan. Året 06/07 gick
jag textilutbildningen på Åsa folkhögskola, en mycket bred och inspirerande
utbildning. Då fastnade jag för yllebroderiet och folkkonsten.

Kudde. Foto Åsa Nelson
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Inom folkkonsten finns inga regler
bara möjligheter. Och det var i princip
så vår kursledare för kursen ”Folkligt
yllebroderi med inspiration av sommaren”, Carina Olsson, inledde vår
kursvecka på Sätergläntan. Bland
kursdeltagarna fanns kvinnor i åldrarna
21 till 74 år och detta ledde till väldigt
intressanta och ovärderliga samtal
under veckan.
När vi fick vår första uppgift, vilket
vara att brodera en fågel som fick se
ut hur som helst, så började vi skruva
på oss lite. Alla fick vi en liten släng
av prestationsångest. Men när vi sen
efter en kort stund fick skicka vidare
vår fågel till vår granne och fick en ny
fågel framför oss så började det släppa
lite lätt. Fågeln fick gå varvet runt och
blev slutligen en riktig pärla. Detta
var en bra start på kursen för sen satte
fantasin igång och det var ingen hejd på
oss. Vi satt och broderade från morgon
till sent på kvällen hela veckan.

”Pärlan”!
Foto Åsa Nelson

Carina Olsson hade tagit med sig
mycket av det hon själv hade gjort,
vilket var otroligt vackra saker. Detta
inspirerade mig till att ge mig på att
brodera en kudde. Yllebroderi är verkligen något jag kommer att fortsätta
med och Sätergläntan återkommer jag
gärna till.
Tack för en underbar vecka!
Åsa Nelson

Smide för hus och hem
I våras ringde hårdslöjdskonsulenten
Helena Åberg mig och talade om att
jag skulle bli tilldelad ett utbildningsstipendium ur Lars Aldéns hårdslöjdsfond.
Och vem är jag då. Jag heter Vesa
Saarelainen, är 41 år och jobbar just
nu som slöjdlärare i Flen. Jag har även
en slöjdklubb tillsammans med min
fru Linda och så har jag ett brinnande
intresse för smide som jag gärna skulle
vilja jobba mera med i framtiden.
Givetvis blev jag riktigt glad över
detta stipendium och satte genast igång
att kolla upp vilka kurser som fanns
på Sätergläntan denna sommar. Jag
hittade en kurs som hette ” Smide för
hus och hem” med Sven Olof Sundberg

från Storvik. Han var en riktigt trevlig
jordnära man med en hel del smides
erfarenheter.

Vi var en liten skara på sju kursdeltagare med olika kunskaper
inom smide, några med knappt
någon erfarenhet och andra med lite
mera. Kursen gav mig några nya
bekantskaper och en stor portion
självförtroende och nya knep i mitt
smidesarbete.
Med en hellyckad kurs åkte jag
hemåt till vardagen igen och började skissa på nya utmaningar i
mitt smide.
Vesa Saarelainen
Vesa Saarelainen i arbete.
Foto Helena Åberg

Dräktparaden
Dräktparaden vid årets Gammaldags
marknad blev en färgsprakande kaval
kad med dräkter från världens alla
hörn. Hembygdskonsulent Lille-Mor

Boman i ???-dräkt kunde presentera en
finsk (?) dräkt (t v) och ett par ill-röda
kvinnodräkter från Sudan (t h). Nedan
ryggtavlan på en boliviansk dansare från
en grupp som både uppträdde och visade
sina dräkter.
Foto (tyvärr ej i färg) Göran Dahlberg

Hemslöjdsföreningen
Sörmland och framtiden
I slutet av september kommer hemslöjdsföreningens styrelse och övriga förtroendevalda i föreningen att tillsammans med länshemslöjdskonsulenterna mötas på Ekenäs
gård. Syftet med dagen är att diskutera olika framtidsfrågor
och vad föreningen ska lägga sin kraft på.
Har du synpunkter, idéer eller förslag? Hör i så fall av dig till
lillemor.boman @ hemslojd.org eller helena.aberg@hemslojd.
org så tar vi upp dina tankar på mötet.
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Sommarslöjd 2008 – Figurer
i trä
Nordiska Museet

Passa på att se Utställningen Figurer i trä som
visas t.o.m. 28 september.
Utställningen visar mångfald
och variation, det folkliga
och det exklusiva, figurer gjorda
av vuxna och av barn.
Slöjdarstipendiat är Magnus
Aldenby från Österfärnebo,
som täljer bruksföremål i trä
inspirerade av den traditionella
folkkonsten. Från Sörmland är
Nicke Helldorff från Näshulta,
Per Helldorff från Flodafors och
Lars Petersson från Vingåker
representerade på utställFågel av Nicke
ningen.
Helldorff.
2008 blir femtonde året
Foto (beskuret)
som Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Helena Åberg
SHR och Nordiska museet
gemensamt producerar
en slöjdutställning.

Höstmys på Nynäs
Nynäs slott

5 oktober 11-15
Öppet hus.
Besök hemslöjdsföreningens verkstad i Oxstallet och tälj din egen äppelplockare eller
varför inte tillverka en provsticka till kakan i
trä eller luffarslöjd.
I slottet kan du få dina äpplen
och päron artbestämda. Du kan
även gå på guidad visning
kostnadsfritt.
Arrangör Landstinget Sörmland / Sörmlands
naturbruk och Hemslöjdsföreningen Sörmland

Hemslöjdsföreningen Sörmland
Box 571
611 10 Nyköping

Kurser

Luffarslöjd - Trådslöjd

Spinnkurs för nybörjare,
16 lektioner *

En nybörjarkurs med spinning av ull på slända
och/eller spinrock.Vi använder både naturell och vackert färgad ull till stickning eller
nålbindning. Du får även lära dej att karda och
bekanta dej med olika ullkvaliteter.
Lärare: Ulla Fjaestad & Carin Ingelman
Tid: 4 & 18 oktober
Plats: Slöjdverkstaden. Ökna,Tystberga
Pris: 700:- / Medlem & Ungdom: 500:Anmälan – snarast

Vi tillverkar skålar, ljusstakar, hängare,
smycken i järntråd och dekorerar dem med
pärlor och annan grannlåt.
Lärare: Richard Horner
Tid: 8 november
Plats: Nyköping
Pris: 500:- / Medlem 400:-, Ungdom 300:Anmälan – senast 20 oktober

Virkkurs för dej med virkvana,
16 lektioner *

Textilformgivaren Maria Gullberg har gått in
i virkteknikens mysterier och möjligheter. På
kursen delar hon med sig av intrikata strukturer och spännande färgställningar.
Lärare: Maria Gullberg, formgivare
Tid: 27-28 september
Plats: Eskilstuna
Pris: 700:- / Medlem & Ungdom: 500:Anmälan – snarast

Kursanmälan

Slöjda i trä, 18 lektioner *

Hårdslöjd, trä & smide

Låt dig inspireras av Per Helldorffs mångsidighet i trä. Se www.bilderikvadrat.se. Tillverka
allt från skuren dekor, skedar och burkar till
täljd mekanik. Ikursen ingår materialkunskap
verktygsvård och ytbehandling.
Lärare: Per Helldorff
Tid: 18-19 oktober
Plats: Nynäs slott, Tystberga.
Pris: 950:- / Medl 750:- /Ungd 650:Anmälan - senast 1 oktober
Kursen arrangeras i samarbete med Sörmlands
naturbruk/Nynäs

Mjukslöjd, textil & fest
lillemor.boman@hemslojd.org
0155-26 11 35, 070-626 15 14

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

Kursfakta

Anmälan är bindande.
Kursen anordnas om tillräckligt många
anmäler sig.
Kostnader för material tillkommer om
ej annat anges.
Ungdomspriser gäller för ungdomar
t o m 25 år.
Se även www.hemslojd.org/sormland

Logi

* Ingår i SHR:s
länsanknutna kurser

Vid Nynäs slott finns övernattningsmöjligheter i vandrarhemmet.
Bokning: och information 0155-26 15 58

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
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Alternativa foton för
dräktparaden

