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Hemslöjdsföreningen Sörmland

Hemslöjdens Dygn

Adam Duale hjälpte till i Nyköping och provade en filthatt
dekorerad med återanvända leksaksdjur i plast.

I Sörmland genomfördes Hemslöjdens
dygn på fem platser i länet. Radermachersmedjorna och ReTuna i Eskilstuna, Nynäs slott och Culturum
i Nyköping samt Skebokvarnsgården
i Flen.
Retunas slöjdaktivitet samlade
inte så många besökare. Några dök
upp och ägnade sig åt återbruk av
gamla böcker.
I Eskilstunas Radermachersmedjor var temat läder. Hur sköter
du om gammalt läder med ekologiska
och växtbaserade medel? Intresserade
besökare hade även möjlighet att
prova lite läderarbete. Sy en ring i
läder eller stansa ett bokmärke
På Nynäs, i samband med utställningen Hållbart hemma, höll
Karin Edlund och Peder Strådal från
Sörmlands museum en välbesökt
workshop med återbruksplåt och
textilspill. Det gjordes påsförslutardjur, plåtblommor, broderade armband och medaljer.
I Nyköping anordnades det
prova-på-aktiviteter ett par timmar
både fredag och lördag i entréhallen
till Culturum. Det var ingen anstormning av människor, men eftersom
biblioteket besöks frekvent så var det
ändå ett ständigt flöde av folk.

I hela landet genomfördes för andra året i rad Hemslöjdens dygn
1-2 september. Även detta år var temat återvinn, återanvänd och
återskapa. I år var även Hemslöjdsföreningen i Sörmland med. Vi
vill visa hur hemslöjd kan påverka och bidra till ett hållbarare
samhälle. Att ta till vara, att använda det vi har och att
inse att vi har förmågan att skapa vackra och bra saker av
sådant som annars hamnat på soptippen.

Glittrande stjärnor av aluminiumburkar som blir till en mobil, ljusstakar av gamla konservburkar samt solrosor av tyg
och knappar tillverkades i Nyköping och på Skebokvarnsgården.
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Somliga stannade till för att se
vad vi höll på med, och andra vågade,
och hade tid, att sitta ner för att
tillverka ett kuvert av tapet eller
en stjärna av aluminiumburkar.
Man kunde också titta på när
luffarslöjd tillverkades eller begrunda den lilla utställningen om
återbruk, som innehöll både text
och exempel på återbruksslöjd.
Aktiviteterna gav upphov till
flera härliga möten med människor
som berättade om sina egna sätt
att återbruka saker, och roliga
saker att slöjda. Det känns skönt att
höra att det för många är naturligt
att inte kasta, utan använda igen.
Ett sätt att rädda världen som
alla kan delta i!
Vid Skebokvarnsgården möttes besökarna av vackra festspiror vid vägen. Vid ingången
var det pyntat med vävar och
solrosor. Väl inne fanns möjligheter för allehanda slöjdande.
Gudrun Lindgren och AnneMarie Eriksson visade hur man
kan göra fina väskor av kaffepaket.
Veronica Höglund hade dukat
upp massor av material. Att tillverka solrosor av udda knappar
och stuvbitar var populärt. Veronica tipsade även om smarta sätt
att använda mjölkkartonger till
arbete med lappteknik. Många
besökare bidrog även med ett
slöjdat hjärta. Hjärtat återkom
även i Monica Åkerbloms trasväv.
Git Olsson visade dessutom en
imponerande retroutställning av
sin kläddesign.
I år deltog vi i föreningen
på fem platser i länet. Nästa år
hoppas vi kunna inspirera fler,
både föreningar och enskilda
medlemmar att vara med på
”dygnet” på fler platser i länet.
Visst skulle det vara roligt om vi
kunde få till minst en aktivitet i
alla Sörmlands nio kommuner.

Gudrun Lindgren och Anne-Marie Eriksson visade
hur man kan göra fina väskor av kaffepaket.

Kreativiteten flödar!

Ovan: Hjärta av ull och ståltråd
T. h: Skulptering av ”påsförslutardjur”
Birgitta Bernroth-Merkel och
Barbro Pettersson letar lämplig
tapet till kuverttillverkning

TEXT: YLVA G KARLSSON & KERSTIN UPPMAN
FOTON: KERSTIN UPPMAN, RICHARD HORNER,
LOTTA RISBERG OCH YLVA G KARLSSON

Reda ut begreppen!
Att återvinna är när det blir nytt råmaterial, till exempel när metall smälts ner och blir ny metall, eller plast, glas eller wellpapp. Det
som ska återvinnas lägger vi i containrar antingen på ÅVC (återvinningscentral) eller i de behållare för förpackningar som FTI
(förpacknings- och tidningsindustrierna) har uppställda på olika ställen.
Att återbruka eller återanvända är att använda en gång till utan att processa till råmaterial först, det vill säga att köpa begagnat,
göra om till mer användbart, laga eller att hitta nya användningsområden. Ibland används ordet upcycla när du gör något bättre än
ursprunget. Man kan t. ex. säga att en trasmatta är upcyclade trasor.
Att återskapa är en form av återbruk. Man återskapar något till dess ursprungliga skick och användning.

Ullfestivalen 2017
Ett välkomnande rondellfår visade vägen och satte tonen för
dagen. Ullfestivalen växer. Den 26 augusti genomfördes årets
ullfestival i strålande väder vid Båvens spinnhus i Sparreholm.

Do It
Together
Återbruksslöjd
hösten 2017
Plats: Folkhögskolans lokal på
ReTuna, Folkestaleden 7 i
Eskilstuna
Tid: Drop-in på onsdagar
4/10-6/12, kl 16-19
Kostnad Gratis! Material och
verktyg finns på plats
Café: Kaffe/te/smörgås/kaka finns
att köpa

Tanken, att tillvarata och förädla
ullen från de sörmländska fåren,
når en allt större publik. Årets
upplaga av ullfestivalen fick ca två
tusen besökare att göra ett besök
på ullfestivalen.
Det visades fårklippning och
sedan hela kedjan med kardning,
spinning och stickning till färdiga
varor.
Här fanns trettiofem utställare/försäljare på plats som presenterade en rik flora av ullprodukter.
Spunnet, vävt, tovat och stickat.
Ull i alla former både till lust och
nytta. Den som ville kunde även
prova på något av momenten.
Det fanns även några fina nyklippta alpackor på plats. Och den
mjuka alpackaullen var också till
salu.

4 okt: Herrskjortor - vad kan det bli?
11 okt: Makramé
18 okt: Armband med broderier,
pärlor, knappar och band
25 okt: Enkelt saxfodral och gömma
1 nov: Nålbok
8 nov: Smycken av vad som helst
15 nov: Mönster på tyg med tejp som
hjälpmedel
22 nov: Dekaler på porslin - favorit i
repris
29 nov: Sy en anteckningsbok
6 dec: Julpynt i metall

Eva Svensson

eva.svensson.e-tuna@folkbildning.net

Nya och gamla
deltagare hälsas
hjärtligt välkomna!
I spinneriet hölls guidade visningar av maskinparken under
dagen. Är du intresserad av kurser
eller event kan du hitta spinnhuset
på facebook eller via hemsidan
Båvens Spinnhus.
TEXT: YLVA G KARLSSON
FOTON: RICHARD HORNER

Kalendarium
September
14/5 -17/9 Hållbart hemma, Oxstallet,
Nynäs slott. En utställning om traditionell
kunskap med nya möjligheter. Går det att
ha lerväggar i ett badrum? Hur tillverkar
jag själv mina köksredskap? Hur målar jag
miljösmart? Inspireras till att återbruka,
plastbanta, slöjda och välja inredning och
prylar som tär så lite som möjligt på jordens
resurser. Öppet: lör-sön kl 10-16.
17/9 Höstmarknad och säsongsavslutning på Nynäs Slott. Sista chansen att besöka bland annat utställningen
Hållbart Hemma. Fri entré, kl 10-16. För
detaljerat program se www.nynasslott.se.
27/9 Workshop: Randa en trasmatta
Kulturhuset Ängeln, Katrineholm, kl 17-19.
Utvecklas i din formgivning av trasmattor
genom att skissa och öva på att skapa ränder. Lärare: Elisabet Jansson. Pris: 50 kr.
För mer info se museets hemsida. I samarbete med Hantverksstiftelsen i Katrineholm.
Anmälan senast 21/9 till
karin.edlund@dll.se.

Oktober
14/10 Kurs: Plåterbruk, Katrineholm, kl
9.00-16.30. Vi skapar ljuslyktor, ljusstakar
och lampetter mm. av gamla plåtburkar,
korkar och kapsyler. Lärare: Peder Strådal,
slöjdare och slöjdkonsulent. Pris: 800 kr.
(medlem 700 kr, barn/ungdom 400 kr).
Anmälan senast 25/9 till

14-15/10 Kurs: Spinna ull på spinnrock – fortsättning. Gula Industrihuset,
Stallarholmen, kl 9.00-16.30. Denna kurs
passar dig som vill fördjupa och förfina
dina kunskaper i ullspinning. Du lär dig
hur du spinner garn av olika kvalitet utifrån
dina önskemål. Lärare: Monica Hellberg,
handspinnare. Pris: 1600 kr (medlem 1400
kr, ungdom 800 kr).
Anmälan senast 17/9 till
21/10 Kurs: Luffarslöjd, Malmköping,
kl 9.00-16.30. Vi lär oss trådslöjdens
grundläggande tekniker och tillverkar allt
ifrån vispar och krokar till skålar och fat
som du sedan kan dekorera med pärlor och
garn. Lärare: Peder Strådal, slöjdare och
slöjdkonsulent. Pris: 800 kr. (medlem 700
kr, barn/ungdom 400 kr).
Anmälan senast 25/9 till
27-29/10 Kurs: Skärsvarvning
Nyköping, kl 9.00-16.30. Med skärsvarvningstekniken svarvar vi skålar och andra
föremål både i färskt och torrt trä. Lärare:
Åke Landström, yrkessvarvare. Pris: 2600
kr (medlem 2400 kr, ungdom 1200 kr).
Anmälan senast 5/10 till

Anmälan & frågor
Anmälan mailas till:
kurser.sormlandsmuseum@dll.se
Helena Åberg, tel 0709-46 15 26
Karin Edlund, tel 0155-24 70 94

Plats för adressetikett
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Nästa nummer av
Handlaget 2017!
Manusstopp för nästa nummer av
Handlaget: måndag 13 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

Ylva G Karlsson, ordförande • 0730-68 31 42

hemslojdensormland@gmail.com

Stickning
på biblioteket
Välkommen på stickträffar på Kulturhuset
Ängeln i Katrineholm, måndagar varannan
vecka, kl 16.30-19.00. Nästa blir 18/9.
Mer info finns i bibliotekets folder.
Kontakta Åsa Nordqvist för mer info
asa.nordqvist@hotmail.se

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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