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Zickermans studiesamling
Lilly Zickerman reste land och rike runt under 1910-1932 och samlade
in mestadels textila föremål. Hon tog i många fall med sig textilierna
hem till Skåne fotograferade dem, därefter färglade hon eller hennes
bror fotografierna.

En råtta av tovad ull var ett av alla ting som visades på
Ullfestivalen i Sparreholm i år.

Ullfestivalen

Västmanland finns representerat
med över 300 stycken. En av förklaringarna till denna snedfördelning
kan vara att Västmanlands hemslöjdsförening bekostade en resa för
Lilly i landskapet, vilket inte skedde
i vårt landskap.
Gå in på www.digitalmuseum.se
och vidare till Hemslöjdens samlingar
och Zickermans studiesamling och
ta del av den enorma mönsterskatt
som fröken Zickerman räddade åt
eftervärlden! Det finns naturligtvis
en enorm mängd annat att inspireras av på det Digitala museet.

För sjunde året i rad anordnades
Ullfestivalen vid Båvens Spinnhus i
Sparreholm. Ett trettiotal utställare
tog emot ett par tusen besökare.
Som vanligt var fåret i centrum och
den som ville kunde klappa får och
titta på alpackor.
Det fanns fårskinn, tovade sittunderlag, hattar, broscher och en och
annan tovad råtta. Den som stickade
själv kunde välja mellan olika ullgarner, den som ville ha färdiga
produkter kunde t ex köpa stickade
vantar, mössor och sjalar.
Två stickare från Stockholm
visade hur det går till att sticka
mönster med lyfta maskor och hos
Karin Strömberg kunde den som
ville kallfärga garn.
Fåravelsförbundet höll ett föredrag om ull och ullkvalitéer och flera
gånger under dagen var det visning
av spinneriet.
För den hungrige fanns det
piroger, korv, smörgåsar och en hel
massa kakor. Nytt för i år var försäljning av honung, ost och must. Vi
ser redan fram emot nästa års Ullfestival!
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Arkiverat material av Lilly Zickerman från 1910-1932.

Föremålen skickades tillbaka till
ägaren och i många fall hamnade
de därefter på museer. Resultatet
av Lillys arbete blev bland annat
en mängd planscher. 12 000 sådana
planscher i 132 mappar köptes av
dåvarande Tekniska skolan 1946
och finns nu i arkivet på Konstfack.
Sedan 2016 har ett arbete pågått med att göra dessa planscher
tillgängliga för alla. De scannas och
den information som finns antecknad på respektive plansch förs in
i en digital databas. I dagsläget är
inte alla ännu införda. SHR (Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund) som står för digitaliseringen,
hoppas få pengar så även de resterande kan föras in i registret.
Materialet är indelat efter landskap, det finns idag 6 planscher som
beskriver textilier insamlade från
Sörmland. Medan i till exempel

Kolorerat foto av en bonad av Lilly Zickerman.
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Nyköping
I Nyköping firades Hemslöjdens dag på
Tuna Hembygdsförenings höstmarknad,
vilket gav besökarna en trevlig blandning av aktiviteter, från prova-på-slöjd,
till att gå på styltor, köpa lotter, fika eller
lära sig hur man handhyvlar spåntade
brädor, samt mycket mer.
Dagen började grå och mulen och avslutades i sol, men oavsett väder verkade
alla besökare vara på gott humör.
I Hemslöjdens tält visade Richard
Horner luffarslöjd och Kerstin Uppman hur man slyngar band med slynggaffel.

Slynggaffel
av askträ

Eskilstuna
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På ReTuna i Eskilstuna kunde besökarna sy sig
en shoppingkasse av kasserade infartsflaggor.
Flaggorna vi använde satt uppe på stadens lyktstolpar, för ett par år sedan, för att fira att kommunen nått 100.000 invånare.
Sju av dem som sydde kasse deltog i tävlingen
som anordnades av föreningen i samarbete med
ReTuna (Åkerbruksgallerian)
Den bästa kassen som syddes innan
kl 12.00 vann priset att på 20 minuter fylla
kassen med prylar från butikerna, andra
pris fick 10 minuter på sig. Tredjepristagarenfick
välja en vara ur en butik.
Det var många som sydde och gick hem med
en fin och hållbar kasse.

Ingvar Klasson provar
att slynga band
Vinnaren av 1:a priset i Eskilstuna.

3:e-pristagaren visar upp sin blå
egensydda kasse.

2:a priset gick till deltagare med sitt barnbarn.

Lördagen
den 1 september
anordnades
Hemslöjdens Dag
på flera orter i
Sörmland.
Här visas några av
aktiviteterna!
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Katrineholm
I Katrineholm firade Hemslöjdens dag med återbruk av de
fina veporna som prydde staden vid 100-årsfirandet förra
året.
Å sa Nordqv ist, L ena
Letterbrandt Lif och Ylva G
Karlsson från Hemslöjdsföreningen dukade upp med vepor
och symaskiner i ljusgården på
biblioteket och bjöd in besökare
att sy en kasse. En del sydde på
plats och andra valde att ta med
material för att sy hemma.
Det syddes många olika storlekar och varianter. Från små påsar
att använda istället för butikernas plastpåsar till riktigt rymliga
modeller. De fina färgerna på veporna
lockade till att göra flera kassar i
olika färgställningar.
Hemslöjdens Dag firades på biblioteket i Katrineholm, där sybord
dukades upp.
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Slyngade
skosnören.
Richard Horner instruerar John Brehammar och Farzaneh Horner hur man gör luffarslöjdskrokar
av ståltråd.

Vadsbro-Blacksta
Jag och min mamma Birgitta höll i lite
slöjdaktiviteter på Höstmarknaden vid
Vadsbro-Blacksta Föreningsgård. Marknaden är inte så stor men välbesökt och
det var ju ett underbart sensommarväder
så många dröjde sig kvar länge, fikade
och småpratade.
Under stor del av dagen hade vi entusiastiska barn med flinka fingrar som
tillverkade bollar. De vuxna stannade
gärna och pratade och tittade, men var
svårare att få att delta. Vi höll på med
en oro, eller festkrona av vadmalsrester
och gamla böcker, men den kom vi inte
så långt med eftersom vi hade fullt upp
med garnbollarna. Vi vek också påsar
av tidningspapper och reklamblad som
man kunde ta hem sin bollar i. Se hur vi
gjorde bollarna här bredvid!
Den gamla symaskinen är från
1930-talet och fungerade utmärkt!
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Gör en egen Gaffelgarnboll!

1

Linda garn runt en
gaffel. Hur mycket
beror på hur tjockt
garn man har och
hur tät boll man vill
ha. Prova dig fram!

4

Klipp upp
öglorna.
Akta så du
inte klipper
av snöret!

2

Ta en stark tråd och
knyt runt garnet mellan gaffelns mittentår.
Dra inte åt så hårt till
att börja med.

5

Frisera bollen
så att den blir
jämn och rund.

3

Dra bort garnet
från gaffeln och
knyt åt hårt med en
dubbelknut.

6

Klart!

Kalendarium
September
19/9 Returslöjd ReTuna, Eskilstuna,
kl 16-19. Nålhus - ett litet sytt etui för nålar.
Drop-in. Ingen avgift. Material finns.
Kontakt: evainashulta@hotmail.com

26/9 Returslöjd ReTuna, Eskilstuna,
kl 16-19. Flaggspel - vi tillverkar vimplar till

flaggspel. Drop-in. Ingen avgift. Material finns.
Kontakt: evainashulta@hotmail.com

19/9 Slöjdträff i Tuna hembygdsgård,
Nyköping kl 18-21. Tema luffarslöjd. Mate-

rial och verktyg finns. Delta i temat för dagen
eller ta med eget projekt och träffas och prata.
Fri parkering, handikappanpassade lokaler, fika
till självkostnadspris. Kontakt: Kerstin Uppman,
cosmonata@gmail.com. Tel 0709-74 94 56.

Oktober
3/10 Returslöjd ReTuna, Eskilstuna,
kl 16-19. Rep och snoddar - det finns

17/10 Returslöjd ReTuna, Eskilstuna,
kl 16-19. Papperssnören - spännande ma-

terial som kan bli fina blommor. Drop-in. Ingen
avgift. Material finns. Kontakt:

evainashulta@hotmail.com
24/10 Returslöjd ReTuna, Eskilstuna, kl
16-19. Sy i vaxduk - sadelskydd, förvaring
eller vad som helst. Drop-in. Ingen avgift.
Material finns. Kontakt: e
vainashulta@hotmail.com
24/10 Slöjdträff i Tuna hembygdsgård,
Nyköping kl 18-21. Tema projektpåsar.

Material och verktyg finns. Delta i temat för
dagen eller ta med eget projekt och träffas
och prata. Fri parkering, handikappanpassade lokaler, fika till självkostnadspris. Kontakt:
Kerstin Uppman, cosmonata@gmail.com
Tel 0709-74 94 56

31/10 Returslöjd ReTuna, Eskilstuna,
kl 16-19. Lp-skivor - vi formar, klipper och
skär i gamla Lp-skivor. Drop-in. Ingen avgift.
Material finns. Kontakt:
evainashulta@hotmail.com

många sätt att få till bra rep och snoddar.
Drop-in. Ingen avgift. Material finns.
Kontakt: evainashulta@hotmail.com

November

3/10 Slöjdträff i Tuna hembygdsgård, Nyköping kl 18-21. Tema band och snoddar.

7/11 Returslöjd ReTuna, Eskilstuna,
kl 16-19. Sticka sockor utan häl - en enkel

Material och verktyg finns. Delta i temat för
dagen eller ta med eget projekt och träffas och
prata. Fri parkering, handikappanpassade
lokaler, fika till självkostnadspris. Kontakt:
Kerstin Uppman, cosmonata@gmail.com. Tel
0709-74 94 56.

10/10 Returslöjd ReTuna, Eskilstuna,
kl 16-19. Drömfångare - en symbol att
hänga över sängen. Drop-in. Ingen avgift.
Material finns. Kontakt:

evainashulta@hotmail.com
10/10 Slöjdträff i Tuna hembygdsgård,
Nyköping kl 18-21. Tema kuvert och askar
av papper. Material och verktyg finns. Delta
i temat för dagen eller ta med eget projekt
och träffas och prata. Fri parkering, handikappanpassade lokaler, fika till självkostnadspris.
Kontakt: Kerstin Uppman, cosmonata@gmail.
com. Tel 0709-74 94 56.

13/10 Sörmlands Täljakademi, Flen,

Storgatan 23A, i nya skolans slöjdsal. Kl
9.30-16. Gör näverburkar - vi tillverkar små
burkar av näver från senaste täljprojektet eller
vedhuggningen samt bottnar och lock av torrt
virke från vedstapeln. Material och verktyg
finns på plats. Handledare Ulf och Ulrika
Eckardt. Pris: Medlem 200 kr, övriga 250 kr.
Anmälan senast 3/10 till helena.aberg@ dll.se

Plats för adressetikett

teknik. Stickor och garn finns. Drop-in. Ingen
avgift. Material finns. Kontakt:

evainashulta@hotmail.com
14/11 Returslöjd ReTuna, Eskilstuna,
kl 16-19. Dörrkrans - av vad som helst.

Drop-in. Ingen avgift. Material finns.
Kontakt: evainashulta@hotmail.com

24-25/11 Invigning av nya Sörmlands
museum! Tolagsgatan 6-10, Nyköping. Mer

information om tider och aktiviteter kommer på
museets hemsida.

Nästa nummer av
Handlaget
Manusstopp för nästa nummer av
Handlaget: måndag 2 november.
Vill du bidra till att Handlaget blir som du
vill? Skicka in högupplösta foton, notiser,
berättelser, frågor eller texter till redaktionen så tar vi med det i nästa Handlag.
Maila direkt till redaktören och grafiska
formgivaren: ann@ann.se. Om ni kontinuerligt vill få information om våra aktiviteter
på e-post, skicka er adress till:

hemslojdensormland@gmail.com
Ni som redan får Handlaget på e-post
behöver inte göra det.

Kontaktuppgifter
Hemslöjdsföreningen Sörmland

Frågor
Helena Åberg, tel 0709-46 15 26
helena.aberg@dll.se
Eva Svensson, tel 070 45 45 516

evainashulta@hotmail.com
Kerstin Uppman, cosmonata@gmail.
com. Tel 0709-74 94 56.

Ylva G Karlsson, ordförande • 0730-68 31 42

hemslojdensormland@gmail.com
Björneberg 1 Forsa • 641 91 Katrineholm
www.slojdisormland.se
Länshemslöjdskonsulenterna
Sörmlands Museum
Karin Edlund, Textil • 0155-24 70 94,
076-721 91 11 • karin.edlund@dll.se
Anny Liivamäe, Barn & ungdom • 0155-24 55
23, 076-721 88 80 • anny.liivamae@dll.se
Helena Åberg, Enhetschef/hårdslöjd
0155- 24 57 27, 070-946 15 26

helena.aberg@dll.se
www.sormlandsmuseum.se

Hemslöjdsföreningen Sörmland
Nr 3 • 2018 www.slojdisormland.se

