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HANDLAGET
Hemslöjdsföreningen Sörmland

Nytt slöjdår och ny styrelse!
Tack för mig
Under mina två år som ordföranden
har vi hållit en hel del workshops,
slöjdträffar samt deltagit i utåtriktade
arrangemang på temat återbruksslöjd. Det här är något som många
är intresserade av, inte minst yngre
och går helt hand i hand med det
allt större intresset för miljö- och
hållbarhetsfrågor. Att själv slöjda
går i linje med synsättet att vår
värld inte har oändliga resurser.
Hemslöjd innebär också att visa
värdet på att kunna tillverka saker
själv och reparera, inte bara slänga
och köpa nytt när något går sönder.
Jag ser fram mot utvecklingen
inom Hemslöjdsområdet, nu när såväl
gammal hantverkskunskap som
återbruksslöjdande vinner allt större
intresse i samhället. Jag tackar för
mig och lämnar över ordförandeskapet till Ylva G Karlsson som nu
återvänder till styrelsearbetet efter
några års uppehåll.

2016 års nya styrelse - från vänster: suppleanter Ann-Katrine Westerlund och Anna Jonsson, ledamot Eva Svensson, ordförande Ylva G Karlsson, kassör Richard Horner. Rad två: sekreterare Lotta Risberg, ledamot Kerstin Uppman, suppleant
Carina Holmberg och ledamot Åsa Nordqvist. Saknas på bilden: ledamot Johanna Lindström och suppleant Fransisca Sastre.

synas på offentliga platser i minst tre
av länets kommuner. Där kan vi möta
nya målgrupper och förhoppningsvis
knyta nya kontakter och skapa intresse
för slöjd i alla dess former.

TEXT: URSULA ZINKO

Ny styrelse med ny ordförande
– Jag behövde inte någon längre
betänketid när valberedningen
frågade om jag kunde tänka mig att
ta över ordförandeskapet i föreningen
säger Ylva. Slöjd och hantverk har
följt mig som en tråd i livet.
Hemslöjdens devis ”vi bygger
framtiden med våra händer” är högaktuell. Slöjden som en god kraft
i samhället, i allt från undervisning och folkhälsoarbete till hur vi
handskas med en ohållbar konsumtions påverkan på vår miljö, kan
knappast överskattas. Att sprida
den kraft och glädje som slöjd och
hantverk ger, att få fler att upptäcka

TEXT: YLVA G KARLSSON

Ny ordförande Ylva G Karlsson

slöjdens möjligheter, det blir en
uppgift jag tar med mig i arbetet
i föreningen.
Hälften av 2016 års styrelse består av nya ledamöter, vilket förhoppningsvis kan leda till nya idéer och
utveckling av föreningen. En nyhet i
årets verksamhetsplan är att vi ska

Årsmötet
På årsmötet den 20 februari i Malmköping berättade textilkonstnären
Johanna Törnqvist om sin konst där
hon förvandlar det vi betraktar som
skräp till klädesplagg. Hon håller just
på med ett projekt där hon använder
skräp från en och samma person eller
familj, som konsumerar mycket av
en typ av produkt, för att sy ett plagg.
Till exempel har hon gjort en fantastisk klänning av chipspåsar. Med på
mötet hade hon en krage som hon kallar
”Vingklippt” (se bild nästa sida) av
forts. på nästa sida
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bland annat bunt- och
plastband och äldre textila band.
I sitt konstnärskap
återanvänder hon alla
möjliga
material.
Se mer av Johannas
kreationer med inspiration från folklore på
hennes hemsida www.
johannatornqvist.com
Gå in på fliken Collections.
TEXT: URSULA ZINKO

Textilkonstnären Johanna Törnqvist förvandlar det vi betraktar som skräp till klädesplagg. Bilder fr. v. Johanna Törnqvist, ”Vingklippt” och
”Precious trash”. I sitt konstnärskap återanvänder hon alla möjliga material. Foto: Kerstin Uppman och Fredrik Sederholm.

Skaparaporna i Eskilstuna
Var 14:e dag träffas Skaparaporna på Roxys café i Eskilstuna. Roxys café ligger i samma hus som
Turistbyrån, i Rothoffsparken, och är normalt inte öppet kvällstid, under den mörka årstiden, men
öppnar upp två torsdagar i månaden, mellan kl 18-21 för Skaparaporna.
Skaparaporna kom till för drygt
2,5 år sedan. Oberoende av varandra hade två systrar och två
arbetskamrater funderat på om det
inte behövdes en alternativ syjunta
i stan. En där man inte träffades
hemma hos varandra och en där
den som bara vill komma när
andan faller på.
När så dessa fyra kvinnor träffades och kom underfund om att de
kände ett behov av samma sak, var
det ju bara att sätt igång. Själva
idén är enkel de som har lust träffas
på ett café och handarbetar, tar en
fika och pratar. Den som inte vill
handarbeta är också välkommen.
Ingen föranmälan, ingen förening,
ingen avgift, inget tvång. Väldigt
prestigelöst och otvunget. Eftersom
Roxys öppnar upp för aporna så
behöver alla beställa en fika eller
en maträtt.
Den första tiden var det träffar
varje vecka, men sedan en tid är
det var 14:e dag som gäller. Det
finns en grupp på facebook som
heter Skaparaporna, och där

kommer det upp en liten
blänkare om när det är dags
att ta sin handarbetspåse och
bege sig till caféet. Det kommer också en liten rapport efter
varje träff. Antalet deltagare per
träff ligger i snitt mellan 12-18 st.
En del är trogna besökare medan
andra kommer väldigt sporadiskt.
Jag besökte gruppen för andra

gången en mörk torsdagskväll i
februari. Denna kväll var vi 15
deltagare som fikade, åt, pratade och
handarbetade. Det virkades, stickades och broderades. Äppelkakan
med vaniljsås och te smakade utmärkt, tillsammans med trevligt
sällskap i mysig miljö blev det en
mycket bra torsdagskväll.
TEXT & FOTO: EVA SVENSSON

Ullverkstad i
Skebokvarn
En helg i ullens tecken på lördagen var
det ca 20 spinnrockar igång. Vana och
nybörjare som spann av hjärtans lust!
Demonstration av nya spinnrockar
från Aschford portabla och stationära även med dubbeltramp, vilket
kan vara lättare för nybörjare. Två
duktiga killar deltog också. Det
fanns försäljning av tillbehör samt
stort utbyte av erfarenheter.
Söndagen hade tre olika
workshops på förmiddagen som
blev fullsatta. De första kom redan
en halvtimme före utsatt tid för
att vara säkra på att få plats.
Marianne Särkinen visade flerfärgsstickning och lärde ut teknik
och bra handlag. Ami Eriksson och
Gudrun Lindgren demonstrerade
nåltovning vilket alltid är väldigt
populärt. Christina Johansson och
Paula Kiili flätade vänskapsband
i många olika färger och former
och intresset var stort.
På eftermiddagen kom Celia
Dackenberg (tidigare chefredaktör
för tidningen Hemslöjd) och talade
om sin bok” Sagornas Stickbok” fullsatt uppemot 50 stickentusiaster.
Hon berättade hur boken kommit
till och hur många plagg hon stickat
för att få rätt mönster och känsla.
Mycket uppskattat av åhörarna.
TEXT & FOTO: MARIANNE FRÖBERG

Ovan: Celia Dackenberg (tidigare chefredaktör för
tidningen Hemslöjd) kom och berättade om sin bok
”Sagornas Stickbok”.
T. v. Entusiastiska spinnare på nya spinnrockar från
Aschford - portabla och stationära.

Makerspace
Nu finns Makerspace - en öppen
skaparverkstad för alla i både Nyköping och Katrineholm!
I Nyköping samarbetar Sörmlands
Museum, Hemslöjdsföreningen och
Kulturföreningen Bergatrollen för att
hålla öppet varannan onsdag, jämna
veckor under våren. Några gånger
under terminen är det särskilda
temadagar.
I Katrineholm är verksamheten riktad till ungdomar 13-25 år under de
ordinarie onsdagarna, men under
temadagarna är alla åldrar välkomna!
Där samarbetar Sörmlands Museum
med ungkulturhuset Perrongen.

Kalendarium
Mars
2/3 Perrongen Makerspace, Ungkulturhuset Perrongen, Katrineholm, kl 16-19. Tema
handsömnad. Handledare: Karin Edlund,
Sörmlands museum. Kontakt Helena Åberg.
6/3 Stick-café på Skebokvarnsgården,
kl 13-16. Ann Marie Eriksson och Gudrun
Lindgren. visar nålfiltning.
9/3 Magasinet Makerspace, Kulturhuset
Magasinet, Periodgången 2, Nyköping, kl 16-19.
Tema återbruka plåt. Handledare: Simon
Svennberg. Kontakt Helena Åberg.
16/3 Perrongen Makerspace, Ungkulturhuset Perrongen, Katrineholm, kl 16-19. För
dig mellan 13-25 år. Kontakt Helena Åberg.
19/3 Sörmlands Täljakademi, Söderskolans
slöjdsal i Flen, kl 10-16. Tälj och dekorera en
knopplist med slöjdaren Anja Sundberg! Vi
täljer knoppar och hyvlar till och formar en list
som vi också kan dekorera med karvsnitt eller
skureut. Pris: 200 kr medlemmar, övriga 250
kr. Anmälan senast 7/3 till:
helena.aberg@dll.se 0709-461526
23/3 Magasinet Makerspace, Kulturhuset
Magasinet, Periodgången 2, Nyköping, kl 16-19.
Kontakt Helena Åberg.
23/3 Öppen slöjdklubb, Träffpunkten i
Lagersberg, Eskilstuna, kl 17-19. Frågor och
info: Anny Liivamäe, anny.liivamae@dll.se eller
0155-24 55 23.
30/3 Perrongen Makerspace, Ungkulturhuset Perrongen, Katrineholm, kl 16-19. För
dig mellan 13-25 år. Kontakt Helena Åberg.

April
6/4 Magasinet Makerspace, Kulturhuset
Magasinet, Periodgången 2, Nyköping, kl 16-19.
Tema luffarslöjd. Handledare: Richard Horner.
Kontakt Helena Åberg.
8-10/4 Kurs i möbeltapetsering, Nyköping.
Kl 9.00–16.30. Arbeta med en egen stoppad
möbel som du gör om helt eller renoverar.
Handledare: Gunnela Zätterström. Pris:
medlemmar 1800 kr, övriga 2000 kr, ungdom
1200 kr. Anmälan senast 29/3 till: kurser.
sormlandsmuseum@dll.se Frågor: karin.edlund
@dll.se
10/4 Stick-Café på Skebokvarnsgården,
kl 13–16. Carin Ingelman visar spinning och
Christina Johansson och Paula Kiili visar
flätning av vänskapsband.
13/4 Perrongen Makerspace, Perrongen,
Ungkulturhuset, Katrineholm. Tema trä. Handledare: Anja Sundberg. För alla åldrar! Kontakt
Helena Åberg.

16/4 Sörmlands Täljakademi, Ungkulturhuset Perrongen, Katrineholm. Kl 10-14.
Möt Mästerslöjdaren och legendaren Tage
Lundqvist! Tage är slöjdaren från Jämtland
som är uppvuxen med traditionsbärare runt
omkring sig. Han har med sig en full bil med
slöjdade föremål som han berättar om. Dagen
avslutas med en kortare täljworkshop.
Pris: 80 kr medlemmar, 100 kr övriga.
Anmälan senast 4/4 till helena.aberg@dll.se
eller 0709-461526
20/4 Magasinet Makerspace, Kulturhuset
Magasinet, Periodgången 2, Nyköping. Kontakt Helena Åberg.
20/4 Öppen slöjdklubb, Träffpunkten i
Lagersberg, Eskilstuna, kl 17-19. Frågor och
info: Anny Liivamäe, anny.liivamae@dll.se eller
0155-24 55 23.
23/4 Sörmlands Textilakademi, Nyköping,
kl 10-16. Prova olika spännande virktekniker
med virkningsgurun Maria Gullberg! Noppor,
ribb, flerfärgsvirkning – du hinner prova på
mycket under dagen och kanske påbörja ett
eget litet projekt. Pris: medlemmar 200 kr,
övriga 250 kr. Anmälan senast 13 april till:
karin.edlund@dll.se, 0155-24 70 94.
23/4 + 28/6-1/7 Kurs: Tillverka granrotskorgar Nynäs slott, Tystberga. Lärare:
Erna-Lill Lindén. Kursen uppdelad på två
tillfällen: 23/4 samlar vi in rötter i skogen runt
Nyköping. 28/6 -1/7 tillverkar vi korgarna på
Nynäs slott, Tystberga. Tider: 9.00-16.30.
Pris: medlemmar 2750 kr, övriga 2950 kr,
ungdom 1800 kr. Anmälan senast 9/4 till:
kurser.sormlandsmuseum@dll.se eller via
hemsidan sormlandsmuseum.se/kurser
Frågor: helena.aberg@dll.se
27/4 Perrongen Makerspace, Ungkulturhuset Perrongen, Katrineholm, kl 16-19. För
dig mellan 13-25 år. Kontakt Helena Åberg.

18/5 Magasinet Makerspace, Kulturhuset Magasinet, Periodgången 2, Nyköping,
kl 16-19. Tema trädgårdsslöjd och vispar.
Handledare och kontakt: Helena Åberg.
18/5 Öppen slöjdklubb, Träffpunkten i
Lagersberg, Eskilstuna, kl 17-19. Frågor och
info: Anny Liivamäe, anny.liivamae@dll.se eller
0155-24 55 23.
25 maj Perrongen Makerspace, Ungkulturhuset Perrongen, Katrineholm, kl 16-19.
För dig mellan 13-25 år. Kontakt Helena Åberg.
5/6 Vernissage av utställningen Hållbart Hemma, Nynäs Slott. Separat inbjudan
kommer!
6/7-10/7 Kurs: Slöjda ett grindhus,
Nynäs slott, Tystberga, kl 9-17.Tillsammans
slöjdar vi ett grindhus/stolpverkshus. I kursen
ingår arbete med handverktyg och olika sammansättningstekniker för grindbygge. Pris:
medlem 3000 kr, övriga 3200 kr, ungdom
1800 kr. Anmälan senast 15 juni till:
kurser.sormlandsmuseum@dll.se eller via
hemsidan sormlandsmuseum.se/kurser
Frågor: helena.aberg@dll.se

Nästa nummer av
Handlaget!
Manusstopp för nästa nummer av
Handlaget: 15 maj 2016.
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 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.

Maj
4/5 Magasinet Makerspace. Kulturhuset
Magasinet, Periodgången 2, Nyköping, kl 16-19.
Kontakt Helena Åberg.
11/5 Perrongen Makerspace, Ungkulturhuset Perrongen, Katrineholm, kl 16-19. Tema
smide. Handledare: Sebastian Markevall. För
alla åldrar! Kontakt Helena Åberg.
15/5 Vårmarknad på Nynäs slott, m. tema
Trädgård, slöjd och byggnadsvård. Sörmlands
Täljakademi informerar och täljer i färskt trä tillsammans med Ulf och Ulrika Eckardt. Material
och verktyg finns på plats. Kl 12-15, drop-in,
ingen kostnad.
15/5 Stick-Café på Skebokvarnsgården,
kl 13–16. Marianne Särkinen visar tvåfärgsstickning.

Kontaktuppgifter
Hemslöjdsföreningen Sörmland

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
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