Till Hembygdsföreningar i Halland
Hallands kulturgarnsförening är en nystartad förening med syfte att analysera och
konstruera textilföremål i halländsk hantverkstradition och att ta fram passande
garner och arbetsbeskrivningar för att underlätta för intresserade att skapa hållbar
textil.
Vårt första projekt var att provsticka lönspunna garner (”gårdens garn” till
gårdsbutik mm) från tre halländska fårägare som är medlemmar i föreningen. Vi
inventerade några av de garner som redan finns tillgängliga, bl.a. för att de som
provstickar ska bli vana vid garn av svensk lantrasull. Det gick över förväntan att
värva entusiastiska personer som ville provsticka Vanten från Väröbacka, ett av
många mönster som Karin Larsson från Torstorps gård i Grimeton har nedtecknat. De
som stickat har lagt ut bilder på Instagram under taggen #vantefrånväröbacka
Provstickningen leder till en utvärdering av garnerna. Erfarenheterna har vi med oss
när vi komponerar nya garner med egenskaper som efterliknar de handspunna
garner som användes förr.
Sex månader efter föreningens start är vi ett sextiotal medlemmar som bildar ett
nätverk av fårägare, designers, och allmänt intresserade stickare, vävare och enstaka
spinnare.
Vi planerar alltså att utveckla garner och arbetsbeskrivningar för:
1. äldre stickade tröjor och andra plagg
2. yllebroderier
3. ylletyger som tillverkats i Halland, t.ex. av vadmalstyp och rosengångstäcken
Har ni i föreningens samlingar något textilföremål som ni önskar ge nästa generation
som immateriellt kulturarv? Alltså kunskap om materialframställning, mönster och
tillverkningsmetod. Då kan 2-3 av oss besöka er för att titta närmare på föremålen
och fotografera. Vi har sökt pengar för inventering och dokumentationen hos
Nämnden för Hemslöjdsfrågor, där de just nu intresserar sig för återskapande av
äldre, hållbar textil.
Nästa steg är att skapa maskinspunna garner som motsvarar de äldre garnerna. Vi
köper in lämplig ull från halländska fårägare och är med när ett spinneri testar sig
fram till så ”rätt” garnkvalitet som möjligt.
Naturligtvis kommer ni att få del av dokumentationen och arbetsbeskrivningar –
kanske grunden för en studiecirkel hos er? Och såklart visar vi garnet om vi
provspinner för just det ändamålet.
Finns intresse? Hör då av er med mail till kulturgarn@yahoo.com ! Vi hoppas att få in
anmälningar under våren för att starta arbetet i maj-juni. För att göra vår verksamhet
möjlig är vi beroende av ekonomiskt stöd. Vi vore därför tacksamma för ett bidrag på
kanske 1000 kr, t.ex. medel från något av alla evenemang som ställdes in 2020-21.
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