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STYRELSEN 

Ordförande 

Olle Laurell  08-532 552 74 

Kassör 

Bodil Gustafsson 08-711 50 15 

Sekreterare 

Else Eklöf  08-550 670 28 

Ledamöter 

Lena Gustafsson 08-647 96 94 

Ulla Larsson  08-530 351 64 

Siv Laurell  08-532 552 74 

Lars Stattin  08-531 785 98 

Tanja Wahlgren 073-756 76 55 

STUGVÄRDAR 

Bengt Ryttersten 08-778 18 03 

Kristina Görander 08-530 358 51 

Lars Stattin  08-531 785 98 

REDAKTIONSGRUPPEN 

I redaktionsgruppen sitter frivilliga 

medlemmar och styrelsemedlemmar. 

Man är med så länge man tycker det 

är roligt och givande. 

Ansvarig utgivare 

Tanja Wahlgren   073-756 76 55 

Sven-Bertil Ankarstad 08-531 745 45 

Siv Laurell    08-532 552 74 

Inger Ryttersten   08-778 18 03 

KONTAKT 

Postadress 

Botkyrka-Salem hemslöjdsförening 

c/o O. Laurell 

Blåbärsstigen 44 

144 37 Rönninge 

Hemsida 

www.botkyrka-salem-hemslojd.se 

Facebook 

www.facebook.com/botkyrkasalemhemslojd 

Telefon till Torpet 

08-530 315 45 

Postgiro 

495 18 82 - 2 

Ingen inträdesavgift 

Årsavgift 125 kronor 

Bidrag och nya idéer till både hem-

slöjdsbladet och hemsidan motta-

ges tacksamt! Maila eller ring. 

redaktionen@botkyrka-salem-

hemslojd.se 

Nya medlemmar: 

Berta Norell 
Elena Serrander 
Anne Charlotte Lundell 
Christina Wallin 
Birgitta Sang 
Bengt och Veronica Waldemarson 
Irene Reinius  Eriksson 
Marie Levin 



Vädret har varit på vår sida i sommar. Inte så många 
stekheta dagar och inte så många ruskdagar. Det 
innebär att våra kunder hittar till oss i en strid ström 
under vårt öppethållande. 

Som vanligt är det en blandning mellan stamgäster och 
förstagångsbesökare och vi får goda vitsord från dem 
alla. 

Ulla har även i år lyckats pussla ihop schemat så vi 
kunnat ha öppet enligt planerna. Men visst är det så att vi sliter lite mer på 
vissa av våra medlemmar. För egen del har jag inte tagit så många pass utan 
mer stått i beredskap. Men den 13 augusti hoppade jag in med Kaarina 
Pahlén och Kati Aura. Kati gjorde sin debut med den äran och bredde 
smörgåsar för glatta livet. Hon tyckte det hela var roligt och kommer 
definitivt att komma igen nästa år. Så om du ännu inte provat på att hjälpa 
till i köket så ta chansen nästa år att möta våra trevliga gäster. 

Jag måste ju också tacka alla eldsjälarna som får det hela att gå runt. Utan 
våra bagare, inköpare och stugvärdar skulle vi ju inte kunna hålla igång 
verksamheten i den utsträckning vi nu gör.  

Framåt i tiden ligger nu närmast städdagen den 2 oktober. Då hoppas jag på 
stor uppslutning. Det är ju också en möjlighet att bekanta sig med andra 
medlemmar i föreningen under gemensamma och trevliga förhållanden. 

För alla medlemmar, alltså inte bara aktiva slöjdare, håller Urban Wahlstedt  
ett föredrag om humlor i Villa Skönvik i Rönninge måndagen den 3 oktober. 
Missa inte det. 

Och sen är det ju snart dags för julmarknaden på Hågelby. I detta utskick 
finns anmälningsblankett för deltagande. 
 

Ha en skön höst! 
 

Olle 

ORDFÖRANDENS SIDA 



Anmälan till årets julmarknadshelger görs på den blankett som bifogas detta 
hemslöjdsblad. 

Vi kan inte ha borden uppställda under mellanliggande vecka utan måste 
plocka ner första söndagen för att sedan plocka upp till nästa helg.  

Tyvärr har Hågelby fortfarande kravet att vi inte får sälja bröd vilket påverkar 
flera av våra medlemmar.  

Utrymmet på Klockhusvinden är ju begränsat så se till att komma in med din 
anmälan så snart som möjligt. Vi försöker ju alltid ge plats till alla medlemmar 
men om vi tvingas säga nej så är det bland de sista inkomna ansökningarna.  

I de fall det inte blir fullt hus så finns det möjlighet att hyra extra bord till en 
kostnad av 500 kronor. Även här är det först till kvarn som gäller. 

Liksom tidigare år är det den slöjd som är godkänd av styrelsen som kan säljas 
på julmarknaden och styrelsen förbehåller sig rätten att plocka undan slöjd som 
inte godkännes. 

Förutom bordet/borden kan du ha en egen hylla, mattställning, skärmvägg 
eller dylikt. Den får dock inte ta större utrymme än 90 cm om den skall få plats i 
”bordslinjen” mot kunderna.  

  Anmälningsblanketten skickas senast den 2 oktober till: 

   Botkyrka-Salem hemslöjdsförening 
   c/o Gustafsson 
   Bondestigen 38 
   144 37 RÖNNINGE 

OBS att anmälan är bindande och att Ditt bord måste vara bemannat under 
hela öppettiden båda helgerna. 

De medlemmar som vill hjälpa till under julmarknadsdagarna utan att ha 
någon egen slöjd att sälja är välkomna att göra det. Ring eller maila till vem som 
helst i styrelsen. 

Årets obligatoriska utställarmöte äger rum torsdagen den 27 oktober 
klockan 19.00 på Torpet. 

Årets julmarknad på Hågelby 

äger rum helgerna den  

19 - 20 och 26 - 27 november 
Öppettider båda helgerna är 10.00 - 16.00 



Årets tävlingstema 

KÄRLEK 

Som tidigare år så har vi en tävling under 

julmarknadsdagarna.  

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att 

lämna in bidrag i valfritt material.  

Besökarna röstar på sin favorit och har 

chansen att vinna ett presentkort.  

Även de vinnande bidragen får presentkort. 

Under årsmötet bestämdes att årets tema är 

KÄRLEK. 

Tävlingsbidragen lämnas till Siv Laurell på 

utställarmötet, eller senast den 14 november. 

(Frågor? 070-766 76 79 eller 08-532 552 74) 



Den 8 juli till den 10 juli höll Hjo 

stad sin traditionella slöjdmark-

nad. Marknaden var i Hjos natur-

sköna stadspark. Det var drygt 

300 utställare. Jag var där den 8 

juli, en vacker dag. Kvaliteten på 

föremålen var mycket hög. Ett 

lyckat be-

sök. 

Sven-Bertil 

Ankarstad 

Hjo slöjdmarknad 



ALLSÅNG 

Två söndagar i sommar har 

det varit allsång på Torpet! 

Mycket trevliga och lyckade 

tillställningar, även om det 

regnade andra gången. 

STÄDDAG  PÅ TORPET 

2 oktober 10.00 

 

SALEMDAGEN 27 AUGUSTI 

En solig men blåsig dag med 

lagom ström av besökare. Vi 

fick nog en del nya  

torpetgäster. Olle Laurell och 

Ulla Larsson bemannade för-

eningens bord. 

OBS! 

Slöjdcafé på Villa Skönvik 

Måndagen 3 oktober 18.30 

Urban Wahlstedt föreläser om humlor 

HÄNT I FÖRENINGEN UNDER 

SOMMAREN SAMT KOMMANDE 

HÄNDELSER 



Ett nästan bortglömt hantverk är 
tillbaka. 

Trådslöjd, luffarslöjd eller 
trådtjack, som det kallades förr, 
har fått en renässans och 
intresset är stort.  

För luffaren var vispar, 
brödnaggar och fönsterhakar ett 
sätt att betala  för mat och 
husrum längs vandringsvägen. 
Med den inkomsten räknades 
luffaren inte längre som 
landsstrykare utan kunde visa att 
han hade sin försörjning genom 
sitt hantverk. 

Verktyg och material för 
hantverket, järntråd och ett par 
tänger, var en lätt börda att bära 
med sig. Det gick till och med att 
gå och arbeta samtidigt. 

Luffaren var fattig och begreppet 
stress kände han nog inte till. 
Alstren tillkom i den takt han själv 
bestämde och lagret av färdiga 
produkter tror jag var mycket 
begränsat. Här gällde "Work in 
progress- el. in process" dvs inget 
kostsamt lager. 

Fakta Trådtjack: 

Från början av 1900-talet och 

framåt fanns det många 

luffare i Sverige. En del bör-

jade tillverka bruksföremål för 

att försörja sig  

Luffarna själva sa att de "gick 

på trådtjack". 

Det är samma ord som vi idag 

använder när vi säger att vi ska 

"tjacka godis""eller "tjacka ett 

par skor". 

Slöjdtema - Trådslöjd          Text och bild: Egon Söderberg 



Jag själv har på 1940-talet sett 
luffare på landsvägarna hemma i 
Hälsingland. En luffare, som 
brukade få logi i vår "brukstuga" 
kallades för Söderhamnsrulle. Han 
var expert på att tillverka 
handdukshängare och 
grytunderlägg i fantasifulla 
modeller. 

Det vanligaste materialet i 
luffarslöjden är glödgad järntråd, 
som är mjuk och lättböjlig och 
därmed medgörlig att arbeta med. 
Galvaniserad tråd är hårdare/
styvare och kan användas till 
"utomhusprodukter". Rostfri tråd 
använder jag till 
hushållsprodukter t.ex. till vispar, 
potatisstickor osv. Vanligaste 
trådtjockleken är 1 mm, 1,5 mm 
och 2 mm. All tråd kan köpas i en 
välsorterad järnaffär eller hos 
firmor med hantverksmaterial. 

Själva tillverkningsprocessen finns 
i ett ymnigt antal beskriven på 
internet för alla möjliga 
produkter. 

Det finns också ett flertal böcker 
utgivna i ämnet med tips på 
produkter att tillverka. 

Källa: Sörmlandsbygden Christina Burbeck och Bo Sigerlöv, Grödinge Hembygdsförening. 
Egon Söderberg, luffarslöjdare på 2016-talet - med några alster från Söderhamnsrulle. 



KALENDARIUM 

4 september 
Hantverksdag på Torpet. Våra slöjdare jobbar och 

svarar på frågor. 

19 september 
Styrelsemöte på torpet 18.30 

Bedömning av slöjd görs på styrelsemötet 

25 september Hämtning av slöjd 17 - 18 

26 september Hämtning av slöjd 18 - 19 

2 oktober Städdag på torpet kl. 10 

3 oktober 
Slöjdcafé. Urban Wahlstedt föreläser om Humlor på 

Villa Skönvik 18.30 

15 oktober 
Planeringsdag för styrelsen 

Bedömning av slöjd görs på styrelsemötet.  

27 oktober Möte på torpet kl. 19 med utställarna på Hågelby 

14 november Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag 

19-20 november Julmarknad på Hågelby 10 - 16 

26-27 november Julmarknad på Hågelby 10 - 16 

4 december Adventskaffe på torpet 11 - 16 

12 december 
Styrelsemöte på Blåbärsstigen 18.00 

Bedömning av slöjd görs på styrelsemötet 

Caféet har öppet varje lördag - söndag under september  

kl. 11.00 - 17.00  



RÖDVINBÄRSKAKA MED MARÄNG 
Den här kakan bakar jag till Torpet på sommaren den är jättegod! 
 
60 gr margarin 
5 dl vetemjöl 
1 msk vaniljsocker 
2½ dl strösocker 
2½ tsk bakpulver 
4 äggulor 
2 dl mjölk 
2 msk kokande vatten 
 
MARÄNG 
 

4 äggvitor 
4 dl strösocker 
4 dl röda vinbär 
Vispa äggvitorna hårt o häll i sockret lite i taget. Vänd ner vinbären. 
 
Smält margarinet o koka vattnet. 
Blanda alla torra ingredienser. 
Tillsätt äggulorna. 
Blanda i vatten samt smöret. 
Bred ut smeten på bakplåtspappersklädd plåt (30-40cm) 
Grädda kakan i 15 minuter i 185 grader. Ta sedan ut kakan och bred 
på marängen, och stoppa in i ugnen igen i ca 7-10 minuter, kakan ska 
få lite färg. 
Kakan går att frysa. 
 
Ät nu och njut! 
Siv Laurell 

BAKSIDAN 
Om någon annan medlem har traditionella eller lokala recept som ni vill dela 
med er av, tveka inte att kontakta redaktionen. 



BOTKYRKA-SALEM 

HEMSLÖJDSFÖRENING 

c/o O. Laurell 

Blåbärsstigen 44 

144 37 Rönninge 

Besök oss på Torpet i Nedre Söderby 

Adress: Söderby gårds väg 120 
 

Buss 708 från Tumba-Hallunda-Rönninge 

Hållplats Söderby gårds väg 

Hemsida 

www.botkyrka-salem-hemslojd.se 

Facebook 

facebook.com/botkyrkasalemhemslojd 


