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Kursens ldrare, Eerit
Zetterqvist, undersdker
vilken teknik sorn anvSnts vid
vdvlringen av en blStriija frin
Oredrdkten, tiilsamnnans nred
Margareta Djos, Skansens
textilkarn!'fl are, och Kerstir.r
Danielson, fdrenlngen
Svenska allmogefir.

Margareta Djos tycker det Eir
Iivsviktigt att [<unskapen om
det gamla hantverket lever
vidare.

$ii0ftA

Tretton l<ursdeltagare
har under veckan soni
gett vaw Wg av ull fr&n
alln'nogef*r pe nfrora
folktrdlgskola"

- Det #ir s€r mysigt at't
g8 hela v6gen frin f6r-
skdrtsel till
dukt,
Eirgitta fNilsson, fr&n
Grurns,
Deitagarna har komndt rrTen

Skine i socier, till Hiilsing-
land i norr.

- Jaghar haft fir en liirrg-
re tid. Just det hiir iir uitr fran
Viirmlandsfir. Ndr jag hrlrde
talas orn det hiir, kiindes det
perfekt att hdnga p5. Jag har
veiat iiira inig clet liiir liinge,
siig'er Birgitta Nilsson.

tlon berEttar att hon tyck-
er det dr viktigt ati det gam-
la hantverket bevaras, nirgot
som Margareta Djos, frin
S kansens textilkarnmare, in-
stdrnmer i ndr hon under fre-
dagen bes6i<er kursen.

- Det dr livwiktigt att det
hiir lever krzar, sd.ger hon.

Kursdeltagarna har som
mi.l att viiva tio meter tygva!
tyg som vdvs samman gles!
med mycket luft, infdr
stamnninsen som sker vrd
Sandsjoan i Orsa finnmark
sista helgen i augusti. Det iir
i denprocessen tyget fir den
siitstarka vadmalskaraktii-
ren, ndr ullfibrerna pressas
sarnrnan och fiister il,arandra-

- Alla ullfibrer ser ut unge-
fdr som en grankotte. Ndr de
utsdtts fdr vdrme och meka-

niskbearbetning fitrtar de sig
och fastnar i varandr4 s5ger
Kerstin Danieison, styreise-
ledamot i f<lreningen Svenska
allrnogefir, sorn ancrdnar
kurse.n tillsarnmans ireed
fotrkhti,gskolan.

Hon herattar att det varit

flestavAvttyg avuli fr6n sina
eg:na fir.

- Vi vdver nlstan dygnet
runt hiir. De sista la sig iralv
fyra p5. morgonen och de fdr-
sia i morse var uppe kiockan
sex, sdger hon.

Iinder veckan har resuita-
tet av olika ullsorter och vdv-
tekniker dokurnenterats.
Kerstin Danielson iiknar det

F Allnrogefir Sr ett samlings-
namn fcir ofdridlade rester av
ildre svenska firtyper vilka
man genorn otika stdditgdr-
der vill bevara fdr att bibehAlla
den biologiska mAngfalden.

Vi v6ver
niistan dyg-
net runt

h5r" De sista Ia sig
halv fyra p& mor-
gonen och de for-

Lippe klockan sex.
KERSTIN DAf i I IELSON

vid ett litet forskningspro-
jekt soir, kornmer ait fort-
satta nd-i' tygerna stampas
i siutet av minaden.

Dan F{avemose
a250-59 2424

dan havemose@dt se

b' Tfll gruppen allmoge-
firr hdr DalapAlsfir, Asen-
f&r, SviirdsjrifAr, G€stri kefer,
HelsingefAr, KlovsjtifAr,
RoslagsfAr och Vdrmlands-
fAr.

Atdre svensk f&rras

Birgitta Nilsson, frin Grums iV5rmland, vdver handspunnen

Slitstarkt tyg
F Vadmal ir ett kraftigt val-
kat, slitstarK, ganSka tjockt
tyg, vdvt a'r kardgarn,
b Vadmal tillverltades ur-
sprungligen enbart av ull men
kan numera ocksA ha syntet-
fiberinblandning.
ts Det frr en gammal nordisk
tygsort, som kunde tillverkas
av den relatiw grova inhem-
ska ul len.

rw Vadmal ftirekommer
i frirhistoriska fynd, och om-
ndrnns i svenska skrifter frAn
1292.
F Underirhundradenvar
vadmal allmogens tyg, me-
dan det finare, ofta irnpor-
terade kliidet fdrbeh6lls
herrskapet.
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