Kurs i Grindhusbygge vid Vårdinge by folkhögskola.

Sörmlands museums kurser i slöjd och byggnadsvård
Välkommen till kursåret 2017! Här finns kurser både för dig som är
nybörjare och för dig som vill fördjupa de kunskaper du redan har.
Alla kurser innehåller rikliga möjligheter att prova olika tekniker
samtidigt som du lär dig teori.
MAJ
GRUNDKURS I JÄRNSMIDE* 6-7 MAJ

Vi lär oss grunderna i järnsmide genom att smida olika bruksföremål på traditionellt sätt. Du får kunskap om att hantera
verktyg, om lämpliga material och om smideshistoria. Inga förkunskaper krävs.
LÄRARE: Jussi Hynynen, smed. PLATS: Lasätter Gård, Nyköping. TID: 9.00-16.30.
PRIS: 1700 kr (medlem** 1400, ungdom 800 kr). ANMÄLAN: Senast 10 april.
I samarbete med Lasätter gård.

JUNI
TRADITIONELLT MÅLERI – HÅLLBART OCH MILJÖSMART 15-16 JUN

Lär dig mer om traditionella och miljövänliga färgtyper, som linoljefärg, slamfärg, limfärg och äggoljetempera – historia,
beståndsdelar och egenskaper. Vi går igenom bindemedel och pigment samt tillverkar egen färg och provstryker. Du får
också lära dig att ta hand om dina penslar.
LÄRARE: Anna Berg, målare och Eva Wockatz, byggnadsantikvarie. PLATS: Viks gård, Vingåker. TID: 9.00-17.00.
PRIS: 1700 kr (medlem* 1500, ungdom 1000 kr). ANMÄLAN: senast 28 maj.

SLIPA EGGVERKTYG* 16 JUN

Med riktigt skarpa och välskötta verktyg blir det roligare att slöjda! Lär dig slipa dina knivar, yxor, hyvelstål, stämjärn mm
på frihand och med jiggar. Du lär dig också bryna med olika sorters brynen.
LÄRARE: Ramon Persson, slöjdare och snickare. PLATS: Nynäs slott, Tystberga. TID: 9.00-16.30.
PRIS: 800 kr. (medlem** 700 kr, ungdom 400 kr). ANMÄLAN: Senast 25 maj.
I samarbete med Sörmlands Naturbruk.

TAMPA NÄVER* 17-18 JUN

Näver är användbart och miljövänligt, inte minst i köket! Lär dig tekniken att tampa näverburkar, där hela nävret sammanfogas till en burk. Du kan dekorera burken med punsade mönster och färg. Botten och lock görs av trä.
LÄRARE: Ramon Persson, slöjdare och snickare. PLATS: Nynäs slott, Tystberga TID: 9.00-16.30.
PRIS: 1600 kr. (medlem** 1400 kr, ungdom 800 kr). ANMÄLAN: Senast 25 maj.
I samarbete med Sörmlands Naturbruk.

YLLEBRODERI* 17-18 JUN

Med utgångspunkt i traditionellt yllebroderi skapar vi något eget, i traditionens spår eller helt nytt och innovativt.
Kursen passar både för nybörjaren och för den som har erfarenhet av broderi.
LÄRARE: Elisabet Jansson, konsthantverkare. PLATS: Gnesta. TID: 9.00-16.30.
PRIS: 1600 kr (medlem** 1400 kr, ungdom 800 kr). ANMÄLAN: Senast 22 maj.

BYGG ETT GRINDHUS* 26-30 JUN

Tillsammans bygger vi stommen till ett grindhus, en typ av norsk stolpverkskonstruktion. Vi arbetar med handverktyg
som yxa, stämjärn och kniv. Du lär dig de olika sammansättningsteknikerna för grindbygge och kan sedan bygga ett
enklare skjul eller liknande. Du får materialkunskap och en inblick i byggteknikens historia.
LÄRARE: Mette Handler, slöjdare. PLATS: Lasätter gård, Nyköping. TID: 9.00-16.30.
PRIS: 3500 kr (medlem 3300 kr, ungdom 1800 kr). ANMÄLAN: Senast 10 jun.
I samarbete med Lasätter gård.

PAPPER, PAPP, TAPETER OCH DEKORATIONSMÅLERI 27-28 JUNI

Hur lagar jag skador i en gammal tapet eller pappspänning? Hur går det till att spänna ny papp på väggar och innertak?
Vi pratar om tapetsering med limfärgstapeter, om grunderna i traditionellt dekorationsmåleri, schablonmåleri, förarbete
och teknik och provar olika måleritekniker. Vi prövar stänkmålning, ådringsmåleri och marmorering. Vi pratar också om
limfärg och olika historiska pigment.
LÄRARE: Thomas Lundqvist, målarmästare och Eva Wockatz, byggnadsantikvarie. PLATS: Koppartorp, Nyköping.
TID: 9.00-17.00. PRIS: 1700 kr (medlem* 1500, ungdom 1000 kr). ANMÄLAN: senast 4 jun.

LERKLINING OCH LERGOLV 28-29 JUN

Vi lerklinar väggar och påbörjar ett lergolv. Vi blandar lerbruk, p
 utsar med olika tekniker och går igenom lerputsade ytors
betydelse för inomhusklimatet. Lerklining är en traditionell metod för att vindtäta och få en slät yta inför målning och
tapetsering. Lergolv användes ofta i förhistoriskt byggande och har nu återkommit i modernt ekologiskt byggande.
Lerbruk är värmelagrande och mycket bra att kombinera med golv- och väggvärme.
LÄRARE: Johannes Riesterer, lerbyggare och Kjell Taawo, byggnadsantikvarie. PLATS: Karlfors, Kvarnstugan, Västerljung.
TID: 9.00-17.00. PRIS: 1700 kr (medlem* 1500, ungdom 1000 kr). ANMÄLAN: senast 11 jun.

LÄR DIG FÖRSTÅ DIN SKORSTEN 30JUN

Vi lär oss hur man kan renovera en skorsten och murstock. Rengör, borstar kanaler, drar säck med lerbruk, kollar spjäll och
försöker få skorstenen i skick så att sotaren kan godkänna den.
Vi tar upp värmekvalitet, inomhusklimat, sambandet mellan bruk och tegel och hur värme och fukt påverkar konstruktionen. Hur kan en gammal murstock med enkla medel anpassas till moderna krav på brandskydd och värmehushållning?
Kursen hjälper dig att bedöma olika lösningar inom skorstensrenovering så du lättare kan kommunicera med din murare
och sotare.
LÄRARE: Johannes Riesterer, ugnsmurarmästare och Kjell Taawo, byggnadsantikvarie.
PLATS: Karlfors, Kvarnstugan, Västerljung. TID: 9.00-17.00. PRIS: 900 kr (medlem* 700, ungdom 500 kr).
ANMÄLAN: senast 11 jun.

JULI
TÄLJ TILLSAMMANS – VUXNA OCH BARN* 1 JUL

Vi täljer roliga och användbara saker i färskt trä. Prova att tälja med bandkniv på täljhästen och att måla dina täljda alster.
Vi lär oss användbara och säkra täljtekniker och får idéer till saker att slöjda.
LÄRARE: Åsa Ingårda, möbelsnickare. PLATS: Inneberga, Runtuna. TID: 9.30-15.00.
PRIS: 800 kr. (medlem** 700 kr) för en vuxen och ett barn. Max ett barn per vuxen deltagare. Från 8 år.
ANMÄLAN: Senast 10 jun.
I samarbete med butik Inneberga.

TIMMERLAGNING 3-4 JUL

Vi går igenom skadeinventering, underhållsplanering och reparationsmetoder. Hur lyfter man ett hus och byter en rötskadad
syllstock? Hur görs en halvsulning? Vi tar även upp virkesval och verktygsvård.
LÄRARE: Daniel Eriksson, snickare och timmerman och Eva Wockatz, byggnadsantikvarie. PLATS: Plats meddelas senare.
TID: 9.00-17.00. PRIS: 1700 kr (medlem* 1500, ungdom 1000 kr). ANMÄLAN: senast 11 jun.

MURA OCH PUTSA 5-6 JUL

Teori och praktik kring olika sorters bruk och tekniker. Luftkalkbruk, hydrauliskt kalkbruk, kalkcementbruk, lerbruk,
murning, slätputs, spritputs, listdragning mm. Vi går igenom olika typer av skador på murade och putsade hus och hur
de ska åtgärdas.
LÄRARE: Johan Nordskott, murare och Kjell Taawo, b
 yggnadsantikvarie. PLATS: Orresta, Flen. TID: 9.00-17.00.
PRIS: 1700 kr (medlem* 1500, ungdom 1000 kr). ANMÄLAN: senast 11 jun.

AUGUSTI
FÖNSTERRENOVERING 31 AUG–1 SEP

Byt inte ut dina gamla fönster! Ekonomi, kvalitet, utseende och kulturhistoria – allt talar för att ta hand om husens ögon.
Vi går igenom grunderna i fönsterrenovering och enklare trälagningar. Ta gärna med ett eget fönster att arbeta med.
LÄRARE: Stefan Edentorp, fönsterhantverkare och Eva Wockatz, byggnadsantikvarie. PLATS: Oppeby, Nyköping.
TID: 9.00-17.00. PRIS: 1700 kr (medlem* 1500, ungdom 1000 kr). ANMÄLAN: senast 13 aug.

SEPTEMBER
GRUNDKURS I JÄRNSMIDE * 9-10 SEP

Vi lär oss grunderna i järnsmide genom att smida olika bruksföremål på traditionellt sätt. Du får kunskap om att hantera
verktyg, om lämpliga material och om smideshistoria. Inga förkunskaper krävs.
LÄRARE: Jussi Hynynen, smed. PLATS: Lasätter Gård, Nyköping. TID: 9.00-16.30.
PRIS: 1700 kr (medlem** 1500, ungdom 800 kr). ANMÄLAN: Senast 19 aug.
I samarbete med Lasätter gård.

TEXTILTRYCK* 23-24 SEP

Med enkla trycktekniker som varken kräver avancerad utrustning eller förkunskaper inspireras vi av schablonmåleri,
ådringsmålning och andra folkliga måleritekniker. Du kommer igång med eget skapande och kan lätt fortsätta
experimentera hemma.
LÄRARE: Helena Bratt, konstnär och konsthantverkare. PLATS: Katrineholm. TID: lör 9.00-16.30, sön 9.00-15.00.
PRIS: 1600 kr (medlem** 1400 kr, ungdom 800 kr). ANMÄLAN: Senast 27 aug.

OKTOBER
TÄLJ SKEDAR* 30 SEP–1 OKT

Vi täljer skedar och slevar och lär oss grundläggande materialkunskap, olika täljgrepp och tekniker. Du får också lära dig om
enkel målning och dekorering av skedar.
LÄRARE: Anja Sundberg, slöjdare. PLATS: Katrineholm. TID: 9.00–16.30
PRIS: 1600 kr (medlem** 1400, ungdom 800 kr). ANMÄLAN: Senast 10 sep.

MÖBELTAPETSERING* 6-8 OKT

Lär dig grunden i möbeltapetsering eller fördjupa de kunskaper du redan har. Du arbetar med ett
eget objekt och lär känna material och verktyg. Utifrån möbelns kondition kan du göra en renovering
eller komplettering av den befintliga stoppningen eller göra en ny stoppning och byta yttertyg.
LÄRARE: Gunnela Zätterström, tapetserare. PLATS: Nyköping. TID: 9.00-16.30.
PRIS: 2200 kr (medlem** 2000 kr, ungdom 1200 kr). ANMÄLAN: Senast 10 sep.

PLÅTERBRUK* 14 OKT

Av allt återbruksmaterial som finns omkring oss kan man göra mycket kul och användbart.
Vi skapar ljuslyktor, ljusstakar och lampetter mm av plåtburkar, korkar och kapsyler
Under kursen får du grundläggande kunskaper om material, verktyg och tekniker.
LÄRARE: Peder Strådal, slöjdare slöjdpedagog. PLATS: Katrineholm. TID: 9.00-16.30.
PRIS: 800 kr. (medlem** 700 kr, barn/ungdom 400 kr). ANMÄLAN: Senast 25 sep.

SPINNA ULL PÅ SPINNROCK, FORTSÄTTNING* 14-15 OKT

Fördjupa och förfina dina kunskaper i ullspinning och lär dig s pinna garn av olika kvalitet. Vi spinner kam- och kardgarn
med färdigberedd ull och provar även att kamma och karda ullen för hand. Du lär dig att efterbehandla ditt garn och får
fördjupad garn- och ullkunskap.
LÄRARE: Monica Hallberg, handspinnare. PLATS: Gula Industrihuset, Stallarholmen. TID: 9.00-16.30.
PRIS: 1600 kr (medlem** 1400 kr, ungdom 800 kr). ANMÄLAN: Senast 17 sep.

LUFFARSLÖJD* 21 OKT

Vi lär oss trådslöjdens grundläggande tekniker och tillverkar allt från vispar och krokar till skålar och fat
som du kan dekorera med pärlor och garn. Du lär dig om olika metalltrådskvaliteter och lämpliga verktyg.
LÄRARE: Peder Strådal, slöjdare och slöjdpedagog. PLATS: Malmköping. TID: 9.00-16.30.
PRIS: 800 kr. (medlem** 700 kr, barn/ungdom 400 kr). ANMÄLAN: Senast 1 okt.

SKÄRSVARVNING* 27-29 OKT

Vi svarvar skålar och andra föremål i färskt och torrt trä. Vi lär oss vilka verktyg som är lämpliga och hur de ska slipas
och brynas. Alla deltagare får tillgång till en komplett utrustad svarv under kursen.
LÄRARE: Åke Landström, yrkessvarvare. PLATS: Nyköping. TID: 9.00-16.30.
PRIS: 2600 kr (medlem** 2400 kr, ungdom 1200 kr). ANMÄLAN: Senast 5 okt.

FORTBILDNINGSDAGAR FÖR SLÖJDLÄRARE 30 OKT-1 NOV

På höstlovet, vecka 44, erbjuder vi endagsfortbildningar för slöjdlärare.
Läs mer och ladda ner programmet på www.sormlandsmuseum.se/slojdlarare

KU RS FA K TA
ANMÄLAN www.sormlandsmuseum.se/kurser. Anmälan är bindande. Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras
halva kursavgiften. Kursen ställs in vid för få anmälda.
KALLELSE kommer ca två veckor före kursstart, med detaljerad information om kursen.
BETALNING till plusgiro, betalningsinfo kommer i kallelsen. Moms ingår med 25 % i alla priser.
MATERIALKOSTNADER tillkommer för vissa kurser.
RABATTER *Medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen. **Medlem i H
 emslöjdsföreningen Sörmland.

Ungdomar upp till 25 år.
*Kursen arrangeras i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland och Hemslöjdens kurser.
INFORMATION Läs på www.sormlandsmuseum.se/kurser om platser och eventuella ändringar.
FRÅGOR kurser.sormlandsmuseum@dll.se

Textil, Karin Edlund, 0155-24 70 94. Byggnadsvård, Kjell Taawo, 070-330 11 63.
Trä och smide, Helena Åberg, 070-946 15 26.
Med reservation för eventuella ändringar.

Sörmlands museum har alltid öppet på webben.
Livsöden, foton, prylar, bloggar, dagböcker och butik.
Vi finns också på Facebook, Flickr, Platsr,
Youtube, Instagram och twitter.
www.sormlandsmuseum.se
En del av Landstinget Sörmland

