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HANDKRAFT - ja tack!
På Nyköpingshus i Nyköping visas under sommaren idéutställningen ”Handkraft - ja tack!” av och
med elva ungdomar med anknytning till Sörmland. Den handlar om slöjd, återbruk, hållbar utveckling samt nyttan och glädjen i att skapa själv istället för att köpa.
Under våren har deltagarna träffats regelbundet inom ramen för
projekt Do It Yourself – Hantverksaktivism, ett projekt som drivs
av Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland.Träffarna
har bland annat bestått av slöjd- och återbruksworkshops, studiebesök på museer och föredrag i utställningsteknik..
Projektdeltagarna kommer från olika delar av länet eller har befunnit sig här under året för studier. Några har gått hantverks- och
konstnärliga utbildningar på folkhögskolor och högskolor. Andra har
haft slöjd och skapande som ett fritidsintresse eller ser det som en
drivkraft för att förändra världen.
Resultatet visas under sommaren i Kungstornet på Nyköpingshus i
en utställning där föremål, text och foto blandas. Som en röd tråd
finns tankar och exempel på återbruk och hållbar utveckling, samt givetvis lusten att själv skapa. Projektdeltagarna står för utställningens
texter och gestaltning och har byggt den i samarbete med Sörmlands
museums personal. Planen är att ”Handkraft - ja tack!” ska visas på
andra platser i Sörmland under hösten.

idéutställning
om ungas slöjd
och hantverk
i en konsumtionstrött värld

En del av utställningen är utformad som en verkstad där besökarna
kan slå sig ner och slöjda. Här finns material till blommor av återbruksplåt och tyg, en soffa som ska snyggas till och göras personlig
med broderier och applikationer samt en stor tillsammanskorg att
fläta några varv på. Varje onsdag under sommaren kommer det att
vara handledda program i olika slöjdtekniker.(se programmet nedan).
Utställningen pågår mellan den 3 juli och den 28 augusti och är öppen varje dag mellan 11 - 17. Vernissagen är den 3 juli kl 14 med
invigningstal, tilltugg och prova-påslöjd
Slöjda klimatsmart i utställningen
För unga, för vuxna och för barn i vuxnas sällskap
Onsdagar 13-16
Kostnadsfritt
6/7 Våttova figurer och blommor
13/7 Tillverka dockskåpsmöbler och andra miniatyrer av återbruksmaterial
20/7 Luffarslöjd - bind böj och fläta med ståltråd

prova
på olika
material
och
tekniker
i utställningen

unga skapare i sörmland
3 juli-28 Aug
kungstornet på nyköpingshus
Öppet AllA dAgAr 11–17, fri entré
en del av do it yourself – hantverksaktivism

27/7 Skapa blommor och ljuslyktor av återbrukad plåt
3/8 Sy och brodera fodral till mobilen och usb-minnet
10/8 Fläta korgar och underlägg av återbrukskartong och tidningspapper
17/8 Tälj med kniv och fantasi

En del av Landstinget Sörmland

www.sormlandsmuseum.se

Välkomna!
HANDLAGET NR 2 | 2011 • www.slojdisormland.se

Ny ordförande i Hemslöjdsföreningen Sörmland
Sedan årsmötet den 15 maj har Hemslöjdsföreningen Sörmland en ny ordförande. Det är Marianne
Fröberg, ullfantast från Sparreholm. Här presenterar hon sig själv och berättar om sitt slöjdintresse
och sina visioner för hemslöjdsföreningens framtid.
Sedan ett och ett halvt år tillbaka bor jag på Helgesta Näsby Domargården, en släktgård utanför Sparreholm. Jag flyttade då ut från Stockholm i samband
med att jag avslutade mitt yrkesliv.
Det är andra gången jag flyttar hit ut permanent
medan jag mestadels haft det som helgboende och
rekreation. Vi kallande det sommarnöje men mina
barn protesterade och sa ”arbetsläger”.
På sjuttiotalet var jag lanthandlare vid Johannesdal
då vi hade en grön våg som det kallades och odlade
grönsaker, renoverade hus, vävde, sydde, stickade
och gjorde det mesta som gick att göra för eget
bruk. Det var trivsamt men slitsamt.
Mitt yrkesliv har i huvudsak varit försäljning och
marknadsföring på stora och små företag, smycken
och klockor under några år. Under de senaste tjugo
åren har jag varit produktchef för diagnostiska tester som används på sjukhus laboratorier runt om
i landet. Tillverkningen har oftast varit förlagd till

USA eller Kina så en del resor har det blivit och
även stora mässor och symposier.
Hantverksintresse har varit en röd tråd genom livet
och en daglig stund av meditation och eftertanke.
Bland annat är jag med i en grupp ullfantaster som
har planer på att starta ett småskaligt ullspinneri i
Sparreholm för fårägare och hantverkare i Sörmland.
I mitt arbete som ordförande i Hemslöjdsföreningen är en av mina visioner att nå ut med slöjden
brett till dem som inte redan är engagerade. Att alla
medlemmar värvar en som inte är med. Jag tror att
det är viktigt att vi försöker rida på den gröna våg
som nu råder med att leva nära naturen och ta vara
på vad den har att bjuda på. Så som man gjorde på
gårdarna förr i tiden. Det är också viktigt att visa
att hemslöjden är samtida och aktuell idag. Att fånga
de unga genom en tävling för skolslöjden och att
starta en Ullfestival i Sparreholm ”mitt i Sörmland”,
är andra prjekt som jag skulle vilja genomföra som
ordförande i Hemslöjdsföreningen.

Marianne Fröberg, ordförande i Hemslöjdsföreningen Sörmland. Foto Yvonne Sandmark

En hundraåring Stick-akademi
vi alla kan fira
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund,
SHR, firar 100-årsjubileum 2012. Detta kommer
att firas i Sörmland och på andra platser i landet. På Liljevalchs konsthall i Stockholm visas
en stor hemslöjdsutställning där alla hemslöjdsintresserade bjuds in att delta.
Under hösten ordnar vi särskilda slöjdträffar där du som deltagare kan vara med
och skapa löv till de ”världsträd” som kommer att visas i en av konsthallens salar.
Löven kommer vid utställningens slut att auktioneras bort. Avkastningen går till
plantering av träd i VI-skogen.
Datum för slöjdträffarna återkommer vi till i nästa Handlag och på hemsidan i
slutet av augusti.
Kontaktperson för lövtillverkningen är länshemslöjdskonsulent Lille-Mor Boman,
0155-24 57 26, 070-626 15 14, lillemor.boman@dll.se

I oktober bildar vi Sörmlands Stickakademi i
syfte att fördjupa kunskapen om stickningen
avseende kulturtradition, material, teknik, form
och funktion. Alla stickintresserade inbjuds att
delta vid bildandet.
Tid: 8 oktober kl 10
Plats: Åhuset, Sörmlands museum, Nyköping
Program:
Invigning, föredrag, workshops, stickat ur museets föremålssamling
Pris: 250:- inklusive lunch. Medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland 200:ANMÄLAN – Senast 30 september till lillemor.boman@dll.se, 0155-24 57 26,
070-626 15 14
Arr. Hemslöjdsföreningen Sörmland & Sörmlands museum

MEDLEMSFÖRMÅNER

Som föreningsmedlem åtnjuter du medlemsförmåner.
Läs mera på www.slojdisormland.se
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Slowcraft Slöjdträffar
En utställning om slöjd som förhållningssätt till livet
1.7 – 4/9 Engelska magasinet Rejmyre
Slöjdare och konsthantverkare från Sörmland,
Östergötland, Stockholms och Gotlands län ställer
ut.
Vernissage1/7 kl 14 med invigningstal, underhållning
och tilltugg.
Öppet dagligen 11 – 16. Efter 14.8 endast lör/sön.
Arr Engelska Magasinet i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Stockholm, Sörmland, Östergötland och på Gotland. Se även nätbutiken på www.
slowcraft.se

Öppet
hus i
vävstugor

ÄR DU KREATIV?
GÖR DET SJÄLV! TILLSAMMANS!
Kostnad 25:Gratis för medlemmar och ungdom tom 25 år
Material finns till självkostnadspris

Från sensommaren och hösten inbjuds ni till öppet
hus hos några vävstugor.
Vi i hemslöjdsföreningen vill uppmärksamma nyttan
och glädjen med vävningen.
Vävstugorna har stor betydelse för att behålla ,sprida och förnya kunskapen.

Nyköping
Magasinet, Periodgången 2
Sju onsdagar, ojämna veckor, kl 18.30-20.30
14:e sept	
Täljstuga - krympburkar, nålhus och skedar

Vid frågor ring till kontaktpersonen eller Carin
Ingelman 0155-92229, 0706149295

28:e sept	
Täljstuga - fortsättning
12:e okt	
Sy ett hem för nålar - nålbrev av skinn bitar och
vadmalspill
Vernissage

SLOW CRAFT.

Evenemang
Slöjd som ett förhållningssätt till livet.

Välkommen till Engelska Magasinet i Rejmyre
Fredagen den 1 juli Kl 14.00
Anne Ludvigsson, ordförande för Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, inviger.

Vi bjuder på lite lokalt tilltugg och dryck. Nisse Sandström,
med benådad trio, spelar Django Reinhardt-inspirerat.
Och vi kan glädjas över fantastisk Slow Craft – vackra
bruksföremål – från Gotland, Stockholm, Sörmland och
Östergötland.

Barnens Nynäs

Öppettider: 1.7 – 4.9 dagligen, 11 – 16. Efter 14.8 endast
lör – sön.

31 juli kl 12-16 på
Nynäs
slott Tystberga
Engelska Magasinet i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i
Stockholm,
och på Gotland
Prova
attSörmland,
slöjdaÖstergötland
i olika material
som trä, smide, tråd
www.slowcraft.se
och
ull.
Missa inte heller hästskjutsen, bågskyttet eller CirMed stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor, Finspångs kommun, Regionförbundet
kusskolan.
I läns
den
gamla
ladugården
påochNynäs
kan du
Östsam, Stockholms
landsting,
Östgöta
Brandstodsbolag
Folkuniversitetet
se Sörmlands museums utställning Älskas ätas som
visas där hela sommaren.
Slöjda på Typ en festival
Vid Typ en festival på Nyköpingshus i Nyköping den
20 augusti och kan du slöjda med projektet Do it
Youself - Hanverksaktivsm. Vi finns i ett partytält
någonstans i närheten av Kungstornet från klockan
15 och framåt.
HERTIG KARLS MARKNAD
Kom till Hertig Karls Marknad och ta del av det
digra marknadsprogrammet. Träffa Hemslöjdsföreningen och hemslöjdskonsulenterna i marknadsvimlet på Hertig Karls marknad, den 27 augusti kl 10-17
på Nyköpingshus i Nyköping.
Läs mer om marknaden på
www.sormlandsmuseum.se

Besökare på Typ en festival 2010.
Foto Karin Andersson

26:e okt	
Sy ett hem för nålar fortsättning

3 september kl.10.00-16.00
Råby vävstuga firar 40-årsjubileum
Utställning och kaffeservering i Råbyborgen
Blomqvists visar och säljer vävmaterial
Öppet i vävstugan
Råby Rönö väg 53
Kontaktpersoner Ingrid Axelsson 0155-242328
Carin Ingelman 0155-92229, 070-6149295

9:e nov	
Nålbindning – pulsvärmare, vantar mössor
23:e nov	
Luffarslöjd – korgar och ljuslyktor av ståltråd
7:e dec	
Julslöjd med fika
Datum och teman för slöjdträffarna i Katrineholm
och Eskilstuna läggs ut på hemsidan i månadskiftet
augusti/ september.

Klimatsmart
a
medlemma
r får
information
via mejl!
Mejla din a
dress till
lillemor.bom
an@dll.se

6 augusti kl. 11.00-16.00
Glindrans vävstuga Björkvik
i samband med Glindrandagen
Utställning och kaffeservering
Kontaktperson Sonja Gullbrand 0155-74705

29 oktober kl. 11.00-15.00
Lövhagens vävstuga Bränn Ekeby
Vägen mellan Nyköping och Nävekvarn
Utställning och kaffeservering
Kontaktperson Ragnhild Söderberg 0155-224022

Slöjdklubben

NYKÖPING
Tre söndagar, kl 13 - 15.30 Start 16 oktober
Plats: Drabantsalen, Nyköpings Hus
Handledare: Hanna Haggren,
hannahaggren@hotmail.com
Arr: Hemslöjdsföreningen Sörmland & Sörmlands
museum

Nu på
Facebook

Följ med i vad som händer på Facebooksidan Hemslöjd i Sörmland
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Kurser

SLÖJDA DIN EGEN PALL*
Slöjda en pall i färskt trä med skärande verktyg.
Lärare: Marcus Karlsten, Möbelsnickare
Tid 3-4 aug
Plats: Butik Inneberga, Runtuna
Avgift : 1600:-, medl/ungd 1400:-, inkl material
Anmälan: senast 23 juli till Åsa Ingårda,
info@ingardasasa.se, tel 076-2733077
I samarbete med Butik Inneberga
SLÖJDA EGEN SLÖJDHÄST*
Du får tillverka en egen tälj/slöjdhäst
Kursledare: Marcus Karlsten, Möbelsnickare
Tid: 3-5 aug
Plats: Butik Inneberga, Runtuna
Avgift : 2500:-, medl/ung 2300:-, inkl material
Anmälan: senast 23 juli till Åsa Ingårda,
info@ingardasasa.se, tel 076-2733077
I samarbete med Butik Inneberga
SLÖJDA MED KNIV OCH YXA
5 aug , kl 10-16
Skedar, skaft och vackra krokar i färskt material
Kursledare: Marcus Karlsten
Plats: Butik Inneberga, Runtuna
Avgift : 850:-, medl/ungd 750:-, material ingår
Anmälan: senast 23 juli till Åsa Ingårda,
info@ingardasasa.se, tel 076-2733077
I samarbete med Butik Inneberga
LUFFARSLÖJD
13 aug
Tillverka skål, ljusstake, hängare eller smycken i järntråd. Dekorera med pärlor eller annan grannlåt.
Kursledare: Richard Horner, Nyköping
Plats: Butik Inneberga, Runtuna
Avgift : 850:-, medl/ungd 750:-, material/lunch ingår
Anmälan: senast 5 augusti till Åsa Ingårda,
info@ingardasasa.se tel 076-2733077
I samarbete med Butik Inneberga
KNYPPLING FÖR NYBÖRJARE
Lärare: Åsa Tollesby
Tid: 17-18 september
Plats: Gnesta
Pris: 900:-, medl/ungdom 700:Anmälan – Senast 2 september
SMIDE *
Lär dig olika smidestekniker genom tillverkning av
lämpliga bruksföremål.
Lärare: Jussi Hynynen Se www.järnsmide.se
Tid 17 - 18 september
Plats: Faktoriet Eskilstuna
Pris: 1500:-, medl/ungd 1300:Anmälan – Senast 29 augusti
Arr. i samarbete med Eskilstuna stadsmuseum

TAMPADE NÄVERBURKAR*
Tillverka vackra funktionella burkar av helnäver
med lock och botten av trä
Lärare: Ramon Persson
Tid 21-23 Oktober (21 oktober fr kl 16.00)
Plats: Nyköping
Pris: 1600:-, medl/ngd 1400:Anmälan - Senast 29 augusti
BRODERA, MONTERA OCH GÖRA KLART
Montering och avslutning av broderier som längtar
efter att synas och inspirera.
Lärare: Lena Lundgren, Kalmar konsthantverkare
och BRAK-medlem
Tid: 22-23 oktober
Plats: Gäldstugan, Nyköping
Pris: 1100:-, medluungd 900:Anmälan – Senast 6 oktober
TVÅÄNDSSTICKNING FÖR NYBÖRJARE
Kursen är förlagd till tre lördagar med möjlighet att
träna hemma mellan gångerna
Lärare: Agneta Söderberg & Carin Appelqvist
Tid: 22 & 29 oktober, 12 november
Plats: Gäldstugan, Nyköping
Pris: 950:-, medl/ungd 750:Anmälan – Senast 6 oktober
SLIPA EGGVERKTYG
Vi slipar knivar hyvelstål stämjärn och yxor med jiggar och på frihand och bryner dem med olika sorters brynen
Lärare: Ramon Persson, slöjdare och snickare,
Motala
Tid: Onsdag 12 november
Plats: Nynäs slott
Pris: 750:-, medl/ungd 650:Anmälan – Senast 25 maj
KOM MED PÅ BRODERIÄVENTYR
Av broderiets traditionella stygn, mönster, material
och uttryck inspireras vi till egna tolkningar. Gå på
upptäcktsfärd bland trådar, tyger och stygn.
Lärare: Elisabet Jansson, Frövi, konsthantverkare
och BRAK-medlem
Tid: 19-20 november
Plats: Gäldstugan, Nyköping
Pris: 900:-, medl/ungd 700:Anmälan – Senast 2 november

Tampad näverburk av Ramon
Persson.
Foto Kerstin
Eriksson
Byggnadsvårdskurser
Sörmlands museum arrangerar flera intressanta
kurser i praktisk byggnadsvård i sommar och i höst.
Läs mera om dessa på www.sormlanmdsmuseum.s

Länkar

www.slojdisormland.se
Hemslöjdsföreningen Sörmlands Hemsida
www.sormlandsmuseum.se/diy
Här hittar du info om ungdomsprojekt Do it yourself - Hantverksaktivism
www.hemslojd.org
Hemslöjdskonsulenternas länkssamling
www.365slojd.se
Blogg med 365 saker att slöjda
www.slojdeniskogen.se
för dig som är intresserad av slöjd i trä
www.slojdhaller.se
Slöjdade föremål som håller länge
www.svenskavav.com
www.vavstugor.se
Sveriges vävstugor med adresser
www.hemslojden.org
SHR - hemslöjdsföreningarnas riksförbund
www.nfh.se
Med bl a hemslöjdskonsulenter och projekt
www.zickerman.se
Plats för inspiration och diskussion

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
* Ingår i SHR:s länsanknutna kursverksamhet

Fågelslöjd *
Tälj fåglar i lind med skärande handverktyg. Måla
dem sedan naturtroget med linoljefärger.
Lärare: Nicke Helldorff, ornitolog och fågelslöjdare
www.handochtanke.se
Tid: 17 - 18 september
Plats: Näshulta i Nickes verkstad
Pris: 1300:-, medl/ungd 1100:Anmälan – Senast 31 augusti

anmälan och info

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

Sädesärla av Nicke Helldorff. Foto Bo Arrhed

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

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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