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KARIN LARSSON INSPIRERAR  
I ESKILSTUNA OCH STRÄNGNÄS KOMMUNER! 
 
Sedan hösten 2019 är några hembygdsföreningar och många hantverkare igång med ett tvåårigt, 
EU-stött projekt (Leader, landsbygdsutveckling) som bygger på att skapa produkter och företag-
samhet inspirerad av Karin Larsson (1859-1928) – en fin konstnär och oerhört mångsidig konst-
hantverkare som skapade estetik i funktion, i vardagen med utgångspunkt från hemmet i Lilla 
Hyttnäs, Sundborn men faktiskt också i Sörmland, där Carl och Karin tillbringade tid i olika 
perioder av sina liv. Carl först i Lövhulta och Hammarby i sin ungdom, båda i huset Minsta som 
de köpte 1913 och gav till yngste sonen Esbjörn, som sedan blev lantbrukare på Välnäs gård, 
Fogdö. Hit flyttade också Karin efter Carls död och här dog hon 1928. 
 
Utifrån deras vistelser i norra Sörmland längs Mälarkusten har vi nu, flera organisationer, enats 
om arbete med konst och konsthantverk inspirerat av Karin Larsson och vi bedriver arbetet i 
huvudsak på fyra orter: Torshälla, Kjula, Jäder, Fogdö och med stöd av respektive hembygds-
föreningar.  
 
Arbetet leds i en styrgrupp, med Torshälla Hembygdsförening Sankt Olofs Gille som projekt-
ägare och med mig som ordförande och med en anställd, kunnig projektledare: Lisa Sollenberg. 
Idag är c:a 35 hantverkare aktiva i projektet. 
 
Inspirationen till hantverk och företagande sker utifrån kickoff-föreläsningar som Elisabeth 
Svalin Gunnarsson, känd Karin Larsson-kännare, och jag har hållit och håller på de olika orterna 
och utvecklas i en serie idémöten, innan sedan alstren utställs på fyra eller fem platser sommaren 
2010. 
 
Sommaren 2019 anordnade Carl Larsson gården, Sundborn och Ebelingmuseet en mycket fin ut-
ställning om Karin Larsson som fungerade som en start för arbetet. En utställning äger även rum  
på Multeum i Strängnäs. Förutom idémöten och utställningar ökas kunskapen om Karin Larsson 
i cirklar på olika orter under våren och hösten 2020. Projektet avslutas i september 2020, men är 
givetvis tänkt att leva kvar i olika former flera år framåt. 
 
Jag är som projektägare och ålderman i Torshälla Hembygdsförening Sankt Olofs Gille väldigt 
nöjd med arbetet hittills och med den möjlighet till profilering av hembygdsrörelsen som 
projektet innebär.  
 
Torshälla i mars 2020  
Tryggve Lundh 
 
Upplysningar om ”Karin Larsson formgivare och inspiratör” kan ges av  
Projektledare Lisa Sollenberg, 070-5954753  
eller av  
Projektägare Tryggve Lundh 0763407415 
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