Finns det hobbyrum
finns det slöjdrum...
Jag längtar alltid till mitt hobbyrum. Det
blir svårare och svårare att komma in dit.
Inte för att tiden inte räcker till, utan för
att jag inte får plats. Hela tiden fylls det
på med material; söndertvättade ulltröjor,
garnstumpar, tygbitar, plåtburkar, kablar,
band, knappar…
Själva samlandet ger mig inspiration.
Som när jag är på loppis och inte kan låta
bli att rota efter den där knappen som
slinker undan i en låda full med damm
och bråte. Eller när jag står och river i tyghögar för att jag skymtat ett spännande
mönster, eller en oemotståndlig färg
djupt där inne.
Min bokhylla är full med hantverksböcker, fantastiskt inspirerande och fantastiskt oinspirerande (till de senare hör

hemska gör-det-själv-böcker från 70-talet, tänker att de behövs som kontrast).
Jag lånar böcker från bibblan som ligger
och dräller överallt, men de ger mig inte
prestationsångest, utan pyser ut inspiration när jag går förbi.
Då och då ger jag mig in i kaoset för att
sortera. Knappar i en hög, trådar i en annan.
Jag öppnar mina lådor och kartonger och
tittar ner i inspirationen, hittar en bit vadmal, lite tråd och några paljetter. Nålen
ur nåldynan och så sitter jag äntligen där
och slöjdar. Att det gått månader sedan
sist spelar ingen roll. Jag är nöjd, sortera
kan jag göra senare.
En del av mitt samlande hamnar numera
i textillådan (finns att läsa om i Handlaget
nr 1, 2013). Den släpar jag med mig på

Textillåd
an

slöjdträffarna där jag släpper ut lite kaos
för deltagarna att bita i. Alla är ivriga att
börja och letar bland tyger och garn efter
inspiration. Det pratas och pekas tills de
hittar det som får dem nöjda. Då blir det
tyst en stund och vi kan äntligen slöjda tillsammans… jag har visst ännu ett hobbyrum.
TEXT: ÅSA NORDQVIST, LEDAMOT I STYRELSEN

Vad blev det då av mitt slöjdande? Jo, ett nålbrev!

RÄNDER, RYTM,
RIKTNING
NORDISK A MUSEET,
STOCKHOLM

Gör en
egen visp!
I samband med Världsmiljödagen! Vi använder färskt björkris och binder till en
visp med vidjor eller granrötter. Ingen föranmälan, först till kvarn gäller! Fri entré!
Handledare: Karin Edlund och Anny
Liivamäe, hemslöjdskonsulenter Sörmlands museum. Aktiviteten äger rum 5 juni
12.00-14.00 på Eskilstuna stadsmuseum,
Faktorigatan 4. Kontakt: Eskilstuna stadsmuseum tel 016-710 23 75 eller stadsmuseet@eskilstuna.se

Lördagen den 23 augusti 2014 arrangerar
Hemslöjdsföreningen ett besök till denna
randigt, lustfyllda och visuella utställning.
Pris: 550 kr/person inkl bussresa, inträde
och lunch på Nordiska museet.
Anmälan senast 4 augusti till 0150-391 71
eller info@forssjobuss.se (obs! ange namn
och adress). Betalning sker efter anmälan,
då en inbetalningsavi skickas ut av bussbolaget Forssjö Buss.
Buss (Forssjö Buss) avgår 23/8 från:
Katrineholm Resecentrum
kl 8.00
Flen Statoil			
kl 8.25
Malmköping Busstation
kl 8.45
Strängnäs Biskopskvarn
kl 9.10
Mer om utställningen - se www.nordiskamuseet.se

FOTO: SÖRMLANDS MUSEUM
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SPÄNNande kurs
i Malmköping
Vi var några förväntansfulla entusiaster
som samlats en solig aprilhelg på Hembygdsgården i Malmköping, för att lära
oss grunderna i möbeltapetsering.
Vår driftiga lärare Gunnela Zätterström som verkat under en 25-års period
som möbeltapetserare, instruerade och
inspirerade oss i hantverket.
Hon har hållit/håller kurser både på
Sätergläntan, Skansen och Capellagården. Hon har sin verkstad Tyg & Tagel på
gamla Bryggeriområdet i Nyköping.

från tidigare gjorda tapetseringar.
Att klä av en taburett och se att varje
liten nubb som spikat fast sadelgjorden,
grundväven, domestiken och klädseln, är
handsmidda, det inger respekt.
Kursen, som var arrangerad av Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen
Sörmland, var värd varenda krona och vi
är många som vill fortsätta att fördjupa
oss i hantverket. Troligtvis kommer en
ny kurs redan till hösten.
TEXT & BILD: SUSANNE BOUSSARD, LEDAMOT I STYRELSEN

SPÄNN och
” SPÄNN,
SPÄNN blev vårt
motto den helgen!
Ett fantastiskt hantverk som kräver sin
tid men som ger så mycket glädje, när
man väl tagit sig igenom alla momenten.
Tänk att kunna återanvända en möbel
som kan vara många hundra år gammal
och att sätta sin egen prägel på den, men
ändå ha den gamla grunden kvar, det är
lite av en hisnande känsla man får när
man renoverar en gammal möbel. Ibland
kan man hitta historik i form av lappar,
tygbitar instoppade under sadelgjorden
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Välkommen till
Sörmlands Textilakademi!
Under våren har det skett en del förändringar i Stickakademin, som drivs
gemensamt av hemslöjdsföreningen och
hemslöjdskonsulenterna på Sörmlands
museum. Vi vill tacka Agneta Söderberg
för fint samarbete och önskar henne lycka
till i Dalarna! Samtidigt välkomnas den
nya arbetsgruppen, som består av Susanne
Boussard, styrelseledamot i hemslöjdsföreningen, Gunnela Zätterström, tapetserare och Sonja Berlin, textilkonstnär.
Som vanligt kommer året att bjuda
på praktiska slöjdträffar, spännande

föredrag och intressanta studiebesök.
Aktiviteternas innehåll kommer också
att vidgas, och fler textila tekniker, uttryck och former välkomnas in i akademin. Därför byter Stickakademin också
namn till Sörmlands Textilakademi!
Om du vill gå med i nätverket och få
information om träffarna, anmäl dig till
Karin Edlund, karin.edlund@dll.se eller
0155-24 70 94.
Du som redan står med på e-postlistan
kommer att få mer information inom kort.
TEXT: KARIN EDLUND

KOM MED PÅ SLÖJDSOMMAR 2014!
I vår och sommar är Hemslöjdsföreningen Sörmland inbjuden till flera olika
marknader och festivaler. Nu söker vi
dig som är intresserad att delta med
din slöjd och visa vad du slöjdar. Kanske
vill du även instruera besökarna i någon
slöjdteknik? Reseersättning och ersättning för slöjdmaterial utgår.
Välj bland de olika evenemangen här till
höger och meddela till kontaktpersonen
om du är intresserad av att delta. Varmt
välkommen till slöjdsommar 2014!

• 24/5 Gammaldags marknad, Malmköping.
Kontakt: Carin Ingelman, 0155-922 29
• 28/6 Kreativ marknad, Stallarholmen.
Kontaktperson: Catharina Bäck, 0152-405 23
• 28/6 Jordbrukets dag, Julita.
Kontakt: Carin Ingelman, 0155-922 29
• 3, 10, 17 och 24/7 Hantverksdagar på Bergströmska gården, Torshälla.
Kontakt: Ursula Zinko, 0155-24 17 71
• 13/7 Stendörrens skärgårdsmarknad, Tystberga.
Kontakt: Hanna Lagerlund, 0155-26 75 77
• 30/8 Ullfestival, Sparreholm.
Kontakt: Marianne Fröberg, 0157-320 54

Täljkvällar
Under våren har vi arrangerat fyra härliga täljkvällar i Nyköping i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan. En
kväll flyttade vi ut verkstaden till en trottoar mitt i centrala Nyköping. Vi klöv ca
40 cm långa bitar av björk med yxa och
träklubba. Därefter bearbetades ämnena
med bandkniv i täljhästen, till plana lister/brädor. Målet är att göra en pinnlist
även kallad knopplist, en mycket vanlig
inredningsdetalj i gamla hus. Tips! Vill du
också göra en knopplist? Besök hemsidan
www.slojdeniskogen.se
TEXT: HANNA LAGERLUND

Bild överst:
Färdiga knopplister från
kvällen ! Foto:
Lotta Risberg.
Bild t v:
Slöjdinspiratör
Hanna berättar
hur man klyver
björkämnena
till pinnlisten.
Foto: Lars
Bodin.

SKEDFEST 29 – 31 aug

TRÄSMAK 18 maj – 15 okt

Nynäs slott
Fredag – söndag: Workshops, föredrag och slöjdmöten
med Jögge Sundqvist, Beth Moen, Barn Spoon Carder,
Ramon Persson, Jarrod Stone Dahl, Anja Sundberg,
Knut Östgård m fl.
OBS: Föranmälan, www.sormlandsmuseum.se/skedfest

Utställning, Nynäs slott Om slöjdat, skuret, snickrat och
hugget för matberedning, från förr och idag.
Vem täljer bästa skeden? Rösta på bidragen i utställningen
och på hemsidan. Vinnarna koras på Skedfesten 31 aug.

Från söndag kl 12 är det Skedfest öppen för alla! Sked
marknad, prisutdelning, slöjddemonstrationer och prova på.
I samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland, Sörmlands Naturbruk,
Stockholms länsmuseum – Slöjd Stockholm och Hemslöjden Östergötland.

Nynäs slott ligger på väg 219 mellan Nyköping och Trosa.
Program, tider och anmälan se www.sormlandsmuseum.se/trasmak

En del av Landstinget Sörmland

KURSER i slöjd och byggnadsvård: w w w.so rm la n dsm use u m .se/ku rse r
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E X TR A IN SAT TA KU RS E R !

MAJ
18/5 Vernissage av utställningen Träsmak
på Nynäs slott, Tystberga, kl 12.00. Träffa Täljakademin och prova på täljning. Kontakt helena.
aberg@dll.se

3, 10, 17 och 24/7 Hantverksdagar på Bergströmska gården, Torshälla.
9/7 Onsdagsslöjd i utställningen Träsmak
på Nynäs slott. Mette Handler hugger tråg,
kl. 13-16. Kontakt helena.aberg@dll.se

23-24/5 Springpridefestivalen i Eskilstuna,
öppen slöjd. Kontakt anny.liivamae@dll.se

13/7 Stendörrens skärgårdsmarknad,
Stendörrens naturreservat.

24/5 Gammeldags marknad i Malmköping.

16/7 Onsdagsslöjd i utställningen Träsmak
på Nynäs slott, kl 13-16. Prova-på-slöjd för alla
från 7 år (under 10 år med vuxen). Kontakt
helena.aberg@dll.se

JUNI
5/6 Slöjda en egen björkvisp! Eskilstuna
stadsmuseum, Faktorigatan 4, kl. 12.00-14.00.
Handledare: Karin Edlund och Anny Liivamäe,
Sörml. museum. Se mer info på sid 1. Kontakt
016-710 23 75 eller stadsmuseet@eskilstuna.se
10/6 Slipa eggverktyg med Ramon Persson.
Nynäs slott, Tystberga, kl 9.00-16.30.
Kostnad: 650 kr medlem, 400 kr ungdom, 750
kr övriga. Anmälan senast 28 maj till kurser.
sormlandsmuseum@dll.se. Arr: Sörml. museum
i samarbete med Hemslöjdsför. Sörmland och
Sörmlands Naturbruk.
11-13/6 Skärsvarvning med Åke Landström.
Nyköping, kl 9.00-16.30. Kostnad: 1 900 kr
medlem, 1 200 kr ungdom, 2 100 kr övriga. I
priset ingår hyra av svarv och verktyg. Anmälan
senast 25 maj till kurser.sormlandsmuseum@dll.se.
Arr: Sörml. museum i samarbete med Hemslöjdsför. Sörmland och SHR.
16/6 Öppen slöjd för åldrarna 13-25 år.
Kl 15-19, Perrongen, Katrineholm. Kontakt
anny.liivamae@dll.se
18/6 Hantverkscafé mellan kl 18.30 - 21.00,
Gula Industrihuset, Stallarholmen, ansvarig
Catharina Bäck 070-894 05 23.
18-19/6 Öppen slöjd för åldrarna 13-25 år.
Kl 15-19, Perrongen, Katrineholm. Kontakt
anny.liivamae@dll.se
25-27/6 Öppen slöjd för åldrarna 13-25 år.
Kl 15-19, Perrongen, Katrineholm.
25/6 Onsdagsslöjd i utställningen Träsmak
på Nynäs slott. Simon Svennberg slöjdar svepaskar
kl 13-16. Kontakt helena.aberg@dll.se
28/6 Kreativ marknad, Stallarholmen.
28/6 Jordbrukets dag, Julita.

JULI
2/7 Onsdagsslöjd i utställningen Träsmak på
Nynäs slott, kl 13-16. Prova-på-slöjd för alla
från 7 år (under 10 år med vuxen). Kontakt
helena.aberg@dll.se

23/7 Onsdagsslöjd i utställningen Träsmak
på Nynäs slott. Frej Lonnfors slöjdar krympburkar, kl 13-16. Kontakt helena.aberg@dll.se
27/7 Barnens Nynäs, kl 12-16. Öppen slöjd
för de yngre, m.m. Kontakt anny.liivamae@dll.se
30/7 Onsdagsslöjd i utställningen Träsmak
på Nynäs slott, kl 13-16. Prova-på-slöjd för alla
från 7 år (under 10 år med vuxen). Kontakt
helena.aberg@dll.se

AUGUSTI
2-3/8 Tygtryck och broderi - Ett textilt
äventyr med Elisabet Jansson, textilkonstnär.
Nyköping, kl. 9.00–16.30. Kostnad: 1 300 kr
medlem, 800 kr ungdom, 1 500 kr övriga.
Anmälan senast 10 juli till kurser.sormlandsmuseum@dll.se. Arr: Sörml. museum i samarbete
med Hemslöjdsför. Sörmland och SHR.
6/8 Onsdagsslöjd i utställningen Träsmak
på Nynäs slott. Ulf och Ulrika Eckardt täljer
skedar, kl 13-16. Kontakt helena.aberg@dll.se
13/8 Onsdagsslöjd i utställningen Träsmak
på Nynäs slott, kl 13-16. Prova-på-slöjd för alla
från 7 år (under 10 år med vuxen). Kontakt
helena.aberg@dll.se
15-17/8 Dansfestival med bl a slöjdaktiviteter,
Bergatrollens Magasin, Nyköping. Kontakt
jenny.haraldsson@dll.se
16-17/8 Linberedning med Sören Karlåker,
Julita Gård. Kl 9.00-16.30. Kostnad: 1 300 kr
medlem, 800 kr ungdom, 1 500 kr övriga.
Anmälan senast 28 juli till kurser.sormlandsmuseum@dll.se. Arr: Sörml. museum i samarbete
med Hemslöjdsför. Sörmland, SHR och Julita
Gård.
23/8 Bussresa till Stockholm till utställningen ”RÄNDER, RYTM, RIKTNING”, på
Nordiska Museet. Anmälan senast 4 augusti till
0150-391 71 eller info@forssjobuss.se. Se mer
information på första sidan.
23/8 Hertig Karls marknad, Nyköpingshus.
Slöjdaktiviteter. Kontakt karin.edlund@dll.se

Populära kurser försöker vi arrangera
på nytt i höst eller i vår. Dessa eftertraktade
kurser är: en fortsättningskurs i tvåändsstickning med Agneta Söderberg i Nyköping och
möbeltapetsering med Gunnela Zätterström.
Kursen i Nunotovning med Erik Torstensson fick
tyvärr ställas in, men en ny chans kommer att ges
i höst eller nästa vår. Anmäl gärna intresse för
kurserna redan nu, så får du mer information
när datumen är fastställda. Kontakta karin.
edlund@dll.se eller ring 0155-24 70 94.
För att se hela kursprogrammet, se
sormlandsmuseum.se/kurser

29-31/8 Träsmak – Skedfest, Nynäs slott,
workshops och föredrag. Info och anmälan se
sormlandsmuseum.se/skedfest. Kontakt helena.
aberg@dll.se
30/8 Ullfestivalen i Sparreholm.
31/8 Träsmak – Skedfest, Nynäs slott,
kl 12-16, öppet för allmänheten. Marknad,
workshops och prisutdelning.

SEPTEMBER
13/9 Vernissage för utställningen Handkraft?
Ja Tack!, en utställning om ungas slöjd och
hantverk, Perrongen i Katrineholm.
13-14/9 Tälj fåglar med Nicke Helldorff.
Näshulta, kl 9.00-16.30. Kostnad: 1 300 kr medlem, 800 kr ungdom, 1500 kr övriga. Anmälan
senast 25 augusti kurser.sormlandsmuseum@dll.
se. Kontakt anny.liivamae@dll.se. Arr: Sörml.
museum i samarbete med Hemslöjdsför. Sörmland och SHR.
27-28/9 Kurs i järnsmide med Jussi Hynynen. Eskilstuna stadsmuseum kl 9.00-16.30.
Kostnad: 1400 kr medlem, 800 kr ungdom,
1600 kr övriga. Anmälan senast 5 september
till kurser.sormlandsmuseum@dll.se. Arr: Sörml.
museum i samarbete med Hemslöjdsför. Sörmland, SHR och Eskilstuna Stadsmuseum.

NÄSTA NUMMER AV HANDLAGET
Manusstopp för nästa nummer av
Handlaget är 30 augusti 2014.
Vill du bidra till att Handlaget blir som du
vill? Skicka in foton, notiser, berättelser,
frågor eller texter till redaktionen så tar vi
med det i nästa Handlag. Maila direkt till
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.
VI FINNS PÅ FACEBOOK!
www.facebook.com Sök på Hemslöjd i Sörmland

HEMSLÖJDSFÖRENINGEN SÖRMLAND

LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTERNA SÖRMLANDS MUSEUM

Ursula Zinko, ordförande, 0155-24 17 71
Jenningska skolan, 611 94 Nyköping
hemslojdensormland@gmail.com
Webbplats: www.slojdisormland.se

Helena Åberg, enhetschef/hårdslöjd, 0155- 24 57 27, 070-946 15 26, helena.aberg@dll.se
Anny Liivamäe, barn & ungdom, 0155-24 55 23, 076-721 88 80, anny.liivamae@dll.se
Karin Edlund, textil, 0155-24 70 94, 076-721 91 11, karin.edlund@dll.se
Webbplats: www.sormlandsmuseum.se

För uppdatering av kommande program se www.slojdisormland.se och
www.sormlandsmuseum.se eller kontakta hemslöjdskonsulenterna.
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