Fira hemslöjden
i 366 dagar!
Hemslöjdsföreningen Sörmland är en av tjugosju medlemsföreningar/förbund i riksorganisationen Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund (SHR). I år 2012 fyller SHR 100 år
och det kommer vi fira!
Under hela året kommer det att anordnas workshops, kulturdagar, utställningar och mängder av andra aktiviteter runt om i hela landet. Du hittar all
information på jubileumsårets hemsida
www.hemslojden100ar.se
I Stockholm, i Liljevalchs konsthall,
kommer hemslöjdens stora jubileumsutställning Hemslöjden på Liljevalchs
att vara öppen under hela sommaren.
Nordiska museet kommer att fyllas
med dunkande vävstolar och vackra
och imponerande vävar i utställningen
Väv. I de två utställningarna kommer
besökarna att få möjligheten att prova
på att slöjda. På Liljevalchs i en stor och
fin verkstad och på Nordiska museet i
en vävstuga.
GE 10 0 - ÅRINGEN EN PRES ENT

Hemslöjdsföreningen Sörmland har
tillsammans med övriga hemslöjdsföreningar fått möjlighet att vara med
och fira 100-åringen på plats i utställningarna. 100-åringen önskar sig
nämligen en aktivitet i present, så att
verkstaden och vävstugan blir härliga
och kreativa rum, där besökarna får
upptäcka det magiska i handens kunskap. Aktiviteten kan vara allt från ett
par slöjdare som visar upp sig och sitt
slöjdande till ett helt gäng entusiastiska
medlemmar som slöjdar i verkstan eller finns på plats bakom vävstolarna. Är

du intresserad av att delta
tillsammans med andra
slöjdare från Sörmland?
Hör av dig till Marianne
Fröberg,
ordförande
Hemslöjdsf öreningen
Sörmland, se kontaktuppgifter.
GÅ 2 FÖR 1 PÅ HEMSLÖJDSUTSTÄLLNINGARNA PÅ DJURGÅRDEN

En glad nyhet är att som medlem i en
hemslöjdsförening får du gå 2 och betala för 1 på Hemslöjdsutställningarna
sommaren 2012 (gäller Liljevalchs,
Nordiska museet och Prins Eugens
Waldemarsudde). Kom ihåg att ta med
ditt medlemskort!
Välkomna att vara med oss under 2012
och fira att hemslöjden fyller 100 år!
HANNA HAGGREN

VILL DU VARA MED ATT
SKAPA EN UTSTÄLLNING?
Vi söker dig som är 15-25 år och har
anknytning till Eskilstuna. Du ska
vara intresserad av att skapa föremål, gestalta utställning och bidra
till idéutställningen Handkraft? -Ja
tack!
Vi kommer att arbeta fram utställningen under våren och bygga i juni.
Vernissage 20 juni 2012 på Eskilstuna
Stadsmuseum.
Den röda tråden i utställningen
är hantverk och återbruk som ett
alternativ till konsumtion. Resten är
upp till dig!
Första informationsträffen 1 mars kl
17.00 Eskilstuna Stadsmuseum, Turbinen. Anmäl dig till Karin Andersson
tel: 0155-24 55 23,
karin.s.andersson@dll.se

Ett löv från
Malmköping,
smide av Olle
Smed

Handkraft Ja Tack! arrangeras
av Sörmlands museum i samarbete
med Eskilstuna stadsmuseum och
Hemslöjdsföreningen Sörmland.
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Nytt år - nya verk
MAJSTÅNGSMAKARNA
Majstångsmakarna är ungefär 15 personer i Malmköping som sedan år 2000
tillverkar köpingens omoderniserade
majstång. Modellen är knyckt från Nils
Månsson Mandelgrens teckning av en
majstång 1870. Då hade man inte tillgång
till lika mycket vackert skräp som vi har
idag, men man gjorde så gott man kunde
och prydde majstängerna med så mycket
”glitterverk” man kunde hitta.
När majstångsmakarna fick ett Löv på
sin lott var innehållet givet – majstången
egna tekniker och tillbehör. En hel kväll
gick åt att diskutera vad som skulle få
vara med, alla har sina favoriter – Några
stanniolklädda ägg kan vi väl ha? – Ölburksfigurer! – Fjärilar av karamellpapper! – Kristallkroneprismor! Till sist gick
silkepappersblommorna segrande ur striden, även om flera funderade på om de
verkligen skulle klara transporterna, de
är ömtåliga små varelser, blir lätt tilltufsade. Men om lövets ram polstras till lite
större höjd kanske de skyddas tillräckligt
där de fyller hela lövets innanmäte. En

stuvbit chinzat tyg hade just köpts på loppis, alla föll för den underbart röda färgen, det får klä ramen.
Och så dök en ny teknik upp, och några
har varit väldigt duktiga på att käka Kalles Kaviar, lättmajonnäs och senap på
tub. Tubens insida är vackert guldig, och
av en bunt tömda, uppklippta och diskade
tuber klipps löv på löpande band som ska
pryda den röda ramen.
Och några löv ska vända rätsidan fram,
så själva Kalle blir tydlig och betraktaren
förstår att det är återvunnet material och
inte vilket guld som helst.
Att sen aptera guldlöven på ramen visade sig vara en utmaning i sig, och att
fästa pappersblommorna på båda sidor
av kycklingnätet som fyller upp mitten
är en framtida huvudvärk. När alla beslut
ska tas demokratiskt är det tidskrävande,
men när 10 par vana händer sätter i gång
att tillverka, händer det å andra sidan en
hel del. Och då är prasslet av silkespapper
det enda som hörs i lokalen.
TEXT & BILDER: ANITA HEDLUND

Majstångsmakarna tillverkar löv

TRÅDKONSTER I KATRINEHOLM
lösn i nga r,
samtidigt som
vi har tillgång
till all världens
material att
dekorera med,
som
pärlor,
färgad metalltråd och plåtbitar.

Årets första slöjdkväll på biblioteket
Ängeln i Katrineholm fylldes med ståltråd, tänger och pärlor. Deltagarna slöjdade alla möjliga trådarbeten med inspiration av äldre luffarföremål.
Deltagare i olika åldrar samlades i slöjdverkstaden i mitten av biblioteket. Som
vanligt när ämnet är luffarslöjd inledde
vi med att reda ut begreppen. Vilka var
luffare? Vilka gamla luffarföremål finns
det? Några deltagare kom för att berätta
om egna luffarerfarenheter och en man
hade tagit med sig en trehjulig cykel i
ståltråd, där både pedaler och hjul gick
att snurra runt. Idag lekte mest barnbarnen med den, en hållbar leksak med
många år på nacken.
Idag kallas luffarslöjd ibland kort och
gott trådslöjd. Luffarna höll sig till ståltråden som material och skapade till
synes enkla, men samtidigt fantastiska
föremål med god känsla för en vacker
form. Många äldre luffarföremål är rikt
utsmyckade med snirkliga ståltrådar och
typiska små klockor i tunn tråd. Idag
kan vi inspireras av former och tekniska

Vid dagens
prova-på-träff
slöjdades
krokar, hjärtan och olika sorters djur.
Maud Jonsson berättar att hon provat att
luffarslöjda förut, men att hon då gjorde
föremål man kunde använda, som brödnagg och en krok.
-Det var kul att lära sig göra djur, säger Maud och visar upp två fårbaggar och
en älg. Älgen var från början också tänkt
att bli ett får, men fick långa ben och älgmule under kvällens gång.
Ali Aljeboure med sin
ljusstake.

Ståltråden som material ger stora möjligheter att ändra form under skapandets
gång. Ibland vare sig man vill eller inte. En

annan deltagare som slöjdat i verkstaden
flera gånger är Ali Aljeboure. Han har tidigare gjort slynggafflar, vävt band och
sytt en väska. Luffarslöjd var något nytt
för Ali.
- Det roligaste var att göra snurrarna,
säger Ali och pekar på ljusstakens fot och
korg, där han fått till tjusiga snurrar med
hjälp av rundtången.
Ali tycker att det är kul att komma till
bibliotekets slöjdträffar och ibland tar
han med sig sina syskon. Idag kom han
ensam, men berättar att han nu tänkte
gå hem och visa upp sin ljusstake, prydd
med blå pärlor, för syskonen därhemma,
som säkert blir lite avundsjuka.
Kommande två träffar i Katrineholm,
den 27 februari och 19 mars, blir temat
DoReDo – återbruk av textilier. Ta gärna

med egna tyger, avlagda kläder, restbitar av gardiner- eller vad du hittar hemma! Vårens slöjdträffar avslutas den 23
april med att tillverka föremål av björkris. Varmt välkomna!
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NU SÖKER VI ARBETSVILLIGA MEDLEMMAR!
Inför det nya verksamhetsåret
behöver hemslöjdföreningens
styrelse få fler ledamöter och
utökas med suppleanter.
Vill du göra en aktiv insats som
styrelseledamot? Eller kanske
har du någon i din närhet som
vill engagera sej i föreningens
styrelsearbete?
Tveka inte att höra av dej med
förslag och eventuella frågor till
lillemor.boman@dll.se,
tel 070-626 15 14
LILLE-MOR BOMAN
SAMMANKALLANDE I VALBEREDNINGEN

ÖPPET HUS I VÄVSTUGOR
LÖRDAG 21 APRIL KL 10 –16
B ERITS VÄVSTUGA , KÖHL STA ,
VALL A

Vi i hemslöjdsföreningen vill uppmärksamma nyttan och glädjen med vävningen. Vävstugorna har stor betydelse för att
behålla, sprida och förnya kunskapen.
Försäljning av vävgarner o vävtillbehörutställning och kaffeservering.
Vägbeskrivning från Flen:
Ta väg 55/57 och kör 13 km mot Katrineholm. Ta vänster vid 2:a till Sköldinge.
Kör 300 m, ta höger vid Y-korsningen,
följ vägen ca. 3 km till skylt Valla måleri.
Vägbeskrivning från Katrineholm:
Ta väg 55 och kör 11 km mot Flen. Ta höger 3:e avfarten mot Valla. Kör 100 m sedan vänster. Följ vägen ca. 2 km till skylt
Valla måleri.
Kontaktperson: Berit Jern 0150-66 00 00
eller 070-679 10 46
Mer information: www.kohlsta.nu
LÖRDAG & SÖNDAG 5 - 6 MAJ
KL 11–17, R ÅBY VÄVSTUGA

Vävstugan har öppet i samband med konstrundan.Utställning kaffeservering och
lotteri. Visning av växtfärgning.
Vägbeskrivning: Intill kyrkan i Råby
Rönö väg 53.
Kontaktpersoner:
Ingrid Axelsson 0155-24 23 28.
Carin Ingelman 0155- 922 29 eller
070-614 92 95.
Välkommen!

Kalendarium
KREATIVA SLÖJDTRÄFFAR
Plats: Bergatrollens Magasin, Periodgången 2, Nyköping.
Tid: Kl 18.30-20.30. Varannan onsdag under våren, med start 18 januari.
En handledare eller träffvärd finns på plats vid alla tillfällen, för att demonstrera träffens tema. Slöjdmaterial finns att köpa till självkostnadspris, men ta
gärna med eget material om du har. Träffarna är kostnadsfria för medlemmar i
Hemslöjdsföreningen Sörmland samt ungdomar mellan 11-25 år. Övriga betalar
25 kronor per gång.
GÖRA-KLART-GÅNG
15 februari, kl 18.30- 20.30
Ta med ett älskat men oavslutat
slöjdprojekt och gör klart! Till hands
finns täljverktyg, sytillbehör och luffarslöjdstänger att låna.
TÄLJ MED INSPIRATION FRÅN
ÄLDRE FRIARGÅVOR
29 februari, kl 18.30- 20.30
Idag är dagen då kvinnorna får fria!
Vi inspireras av äldre föremål och
täljer moderna friargåvor. Helena
Åberg, hemslöjdskonsulent visar och
berättar.
VIRKADE SMÅSAKER
14 mars, kl 18.30- 20.30
Anny Liivameä visar hur man virkar
blommor och mini-mormorsrutor till
VÅRMARKNAD PÅ NYNÄS SLOTT
13 maj
Temat är slöjd byggnadsvård och trädgård
och det blir bland annat försäljning, provapå
och verktygsloppis.
GAMMALDAGS MARKNAD - 26 maj
Årets marknad har tema närproducerad
mat. Hos hemslöjdsföreningen och Sörmlands museum kommer du bland annat att
kunna prova att göra dina egna matredskap.
Det blir också miniutställningar, information och bokförsäljning.
ESKILSTUNA ÖPPNA VERKSTAD
Sista onsdagen i varje månad, kl. 17 – 20
(feb–maj) slöjdträffar för hantverksintresserade i Studiefrämjandets lokaler.

SLÖJDVERKSTÄDER
Eskilstuna Stadsmuseum kl 18-20
TÄLJ MED INSPIRATION AV FRIARGÅVOR - 16 februari
Med de omsorgsfullt tillverkade friargåvorna
som inspiration tillverkar vi enkla föremål
i trä. Handledare Helena Åberg, hemslöjdskonsulent.
TEXTILT ÅTERBRUK - 15 mars
Av lappar knappar och band skapar vi nytt av
det redan använda. Handledare Eva Svensson, lärare och återbruksslöjdare.

broscher, smycken och hårprydnader.
SPINNA ULL
28 mars, kl 18.30- 20.30
Med slända och kardad ull spinner vi
med Carin Ingelman som handledare.
LÖPFLÄTNING
11 april, kl 18.30- 20.30
Stadigt rep och tygremsor flätas till
karottunderlägg med hjälp av nål och
tråd. Handledare: Anita Eriksson
GÖRA- KLART- GÅNG
25 april, kl 18.30- 20.30
Vårens sista slöjdträff ägnas åt att göra
klart tappade sugar. Kanske har du ett
föremål som inte blev helt klart under
vårens slöjdträffar? Till hjälp finns sytillbehör, luffarslöjdstänger och knivar.
Kulturhuset Ängeln Katrineholm
kl 16.30-19

DOREDO – 27 februari
DOREDO – 19 mars
BJÖRKRIS – 23 april

SÖRMLANDS TÄLJAKADEMI
Välkommen till Sörmlands Täljakademi
våren 2012. Vårens träffar kommer att handla
om virkesklyvning och svepteknik. Vi har tre
träffar inbokade.
11 februari kl 9.30-15.30
Under förmiddagen besöker vi Sörmlands
museums föremålsmagasin i Nyköping där vi i
första hand kommer att titta på den täljda och
skurna slöjden. På eftermiddagen blir det ett
föredrag av hemslöjdskonsulent Helena Åberg.
Temat är svepteknik och hur man genom att
ta del av äldre källor kan återskapa kunskap
om klyvning och bearbetning med handverktyg. Kostnad 150:-, för hemslöjdsföreningens
medlemmar 100:-.
17 mars kl 9.30-16.30
Vi träffas på Nynäs slott och klyver olika
träslag till svep och tunna brädor. Därefter
bearbetar vi dem med skavare och andra
skärande verktyg och böjer dem till svepstommar. Kostnad 200:- för hemslöjdsföreningens medlemmar 150:-.
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forts Kalendarium
forts. Sörmlands Täljakademi

SÖRMLANDS STICKAKADEMI

21 april kl 9.30-16.30
Vi träffas i Flen och fortsätter jobba med
svepen. Vi syr ihop dem med rötter och fäster in botten och lock. Kostnad 200:- för
hemslöjdsföreningens medlemmar 150:-.

3 mars Stadshuset, Malmköping,
Inspirerande utställning av och med en
sörmländsk stickkonstnär.
Git Olsson visar och berättar om sin garderob.
Ivar Asplund berättar och inspirerar
Se http://asplundknits.blogspot.com
Anmälan – Senast 17 februari

Täljakademin är tänkt som en fördjupning
för dig som redan har provat på att tälja.
Den är ett samarbete mellan Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland.
För anmälan och info om Täljakademin,
kontakta hemslöjdskonsulent Helena Åberg
helena.aberg@dll.se, tel 0709-46 15 26.
Ivar Asplund berättar om sin
stickkonst
3/3 i Malmköping

Kurser
SMIDE MED JUSSI HYNYNEN*
Jussi lär ut olika smidestekniker genom
tillverkning av lämpliga bruksföremål.
Se www.järnsmide.se
Tid: 10-11 mars
Plats: Faktoriet Eskilstuna
Pris: 1600:-/Medlem, 1400:-/Ungdom 1300:Anmälan - Senast 27 februari
TVÅÄNDSSTICKNING UTAN KRUS, 30 lekt
- ett annorlunda sätt att lära dig teknikens
grunder och att skapa fritt efter eget huvud.
Kursen är förlagd till tre lördagar med möjlighet att träna hemma mellan gångerna
Lärare: Agneta Söderberg & Carin Appelqvist
Tid: 17 mars + 31 mars + 21 april
Plats: Gäldstugan, Nyköping
Pris: 1100:- / Medlemmar och ungdom 900:Anmälan – Senast 2 mars
SLIPA EGGVERKTYG
Vi slipar knivar hyvelstål stämjärn och yxor
med jiggar och på frihand och bryner dem
med olika sorters brynen.
Se www.ramonpersson.se
Lärare: Ramon Persson, slöjdare och
snickare, Motala
Tid: 24 mars
Plats: : Oxstallet, Nynäs slott, Tystberga
Pris: 750:- / Medlem 650:- och Ungdom
Anmälan – senast 5 mars

Hemslöjdsföreningen Sörmland
Marianne Fröberg, ordförande
tel 070-301 68 22
Helgesta, 640 34 Sparreholm
mariannef4@gmail.com

5 maj Stadsmuseet, Eskilstuna
Tvåändsstickning och flerfärgsstickning från
när och fjärran
Medverkande: Triinu Andreassen, Carin
Appelqvist m fl
Anmälan – Senast 20 april
Avgift och anmälan:
Deltagaravgift per tema: 250:- inkl kaffe o
sopplunch. HS:s medlemmar betalar 125:Anmälan görs till länshemslöjdskonsulent
Lille-Mor Boman på lillemor.boman@dll.se

KURS FAKTA
Arrangör: Sörmalands museum i samarbete med Hemslöjdsföreningen,
Eskilstuna stadsmuseum, Sörmlands
Naturbruk, Nynäs Trädgårdsbutik.

AN MÄL AN & IN FO
Anmälan är bindande. Kursen anordnas
om tillräckligt många anmäler sej.
Kostnader för material tillkommer om ej
annat anges. Vissa kursrabatter erbjuds
HS medlemmar och ungdom t o m 25 år.
* Ingår i SHR:s länsanknutna kursverksamhet anmälan och info.
Hårdslöjdkurser, trä & smide
helena.aberg@dll.se
Tel 0155-24 57 27, 0709-46 15 26
Textila kurser
lillemor.boman@dll.se
Tel 0155-24 57 26, 070-626 15 14

SLÖJDA OCH SNICKRA FÖR TORPET*
Slöjda och snickra praktiska bruksföremål,
i färskt eller torrt trä, som du behöver till
torpet eller hemmet. Det kan vara hängare,
knopplister, handtag, enkla pallar, konsolhyllor, mindre husgeråd som skedar ch smörknivar eller fotskrapor. www.ramonpersson.se
Lärare: Ramon Persson, slöjdare och
snickare, Motala.
Tid: 15-16 juni
Plats: Oxstallet, Nynäs slott, Tystberga
Pris: 1400:-/ Medlem 1200:-/ Ungdom 1100:Anmälan – senast 25 maj
Sörmlands Museum
Länshemslöjdskonsulent, textil
Lille-Mor Boman
tel 0155-24 57 26 mobil 070-626 15 14
lillemor.boman@dll.se

STICKAKADEMINS
FÖRDJUPNINGSGRUPPER
TVÅÄNDSSTICKNING,
Vi provstickar och utforskar tekniken
KONSTSTICKNING
Vi provstickar och utforskar olika tekniker
som flerfärgsstickning, spetsstickning,
dominostickning med flera.
Intresseanmälan lämnas till
lillemor.boman@dll.se
KORT OM HÖSTPROGRAMMET
Första träffen efter sommaruppehållet
handlar om Ullen som råmaterial och valet
av olika garnkvaliteter för olika ändamål.
Andra höstträffen ägnar vi åt sörmländska
”Trängtor” och andra strumpor. Ulltemat
kommer också att belysas genom en kurs i
sländspinning.

SKÄRSVARVNING*
Vi svarvar skålar och andra föremål både i
färskt och torrt trä. Vi lär oss också vilka verktyg som är lämpliga och hur de ska skötas.
Lärare: Åke Landsström Yrkessvarvare från
Örebro. Se mer på www.trasvarvning.se
Tid: 18-20 juni
Plats: Oxstallet, Nynäs slott, Tystberga
Pris: 1900:-/ Medlem 1700:-/ Ungdom 1600:Anmälan – senast 25 maj
TILLVERKA GRÄSKRONOR
Bind en gräskrona av färskt gräs, att hänga i
taket eller att sätta i håret.
Lärare: Ann-Sofie Svansbo länshemslöjdskonsulent i Östergötland.
Tid: 19 juni kl 10 -16
Plats: Trädgårdsbutiken på Nynäs slott,
Tystberga
Pris: 650:-/ Medlem och ungdom 550:Anmälan - senast 30 maj
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 trädgårdsslöjdare
och utomhuspedagog.
Tid: 26-27 juni
Plats: Nynäs slott, Tystberga
Pris: 1400:-/ Medlem 1200:-/ Ungdom 1100:Anmälan - senast 5 juni

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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