Rapport fra Væverlauget
Af Inger Bojesen

Sidste år fik Væverlauget sponsoreret garn fra
Guldborgsund Gildet. Der blev indkøbt blød
råhvid Merinould og 2-trådet shetlandsuld. Efter
aftale med Catharina Oksen blev der vævet
uldstoffer til sengetæpper og puder. Resultatet
kan beundres i smedens nyindrettede bolig bag
smedjen.
Af det råhvide klæde med kraprøde1 striber er
der syet en dyne og en pude med fin uld som
fyld.
Det indigoblå2 ternede klæde til den ekstra fine
pyntepude er også vævet i Væverhuset,
påbegyndt i forrige sæson. Ulden her er islandsk
en-trådet uld, som voldte os en del kvaler, idet
garnet er mere vildert og dannede mange
filtbolde under væveprocessen. Det lykkedes dog
at gennemføre vævningen ved at ændre
opbindingen til en dobbelt lærredsvævning.
I år er der bevilget garn til opstadvæven i
forgangen af Væverhuset. Det er tanken, at der
skal købes entrådet spelsauuld til lidt finere
klæde, end det grove der pt. er på opstadvæven.
Spelsauuld er en langfibret uldtype, der er meget
glansfuld og stærk og er tilnærmelsesvis

1

Den røde fa rve er indfarvet med rødder fra
Krapplanten (Rubia tinctoria). Planten dyrkes i
Sundkøbing i mindre målestok, men indkøbes også fra
den nære Orient gennem købmanden.
2
Der er 2 planter, der indeholder indigoblåt. Den ene
hedder Vaid (Isatis tinctoria) dyrkes også i Sundkøbing
i mindre målestok. Den anden hedder ko rt og godt
Indigoplanten (Indigofera tincto ria) og indkøbes fra
Indien gennem købmanden.
Sidstnævnte er en meget kostbar plantefa rve, og der
farves kun sjæld ent med denne i Sundkøbing. Den
kræver en ganske særlig gæringsproces for at frigive
den blå farve i farvebadet. Til gengæld fa rver den en
mørk ren blå farve, so m ikke kan opnås gennem andre
planter. Det blå ternede stof i smedens hus er fa rvet
med denne Indigoplante, så det er et særdeles fint
stykke klæde, smeden har erhvervet sig.

det, som blev brugt i Middelalderen. Endvidere
tager det rigtig smukt imod farve, så der bliver
osse en opgave for farveren på Nokken.
En ny vævekyndig kone har fundet vej til
Sundkøbing, så nu er vi 4 vævekoner, foruden
de tilrejsende familier der bosætter sig fra tid til
anden i Væverhuset.
Sundkøbingborgere er altid velkomne til at være
med på vævene efter aftale med væverne
og husk mænd er også vævere i Middelalderen og
langt op i de følgende århundreder. Vi mangler jo
rent faktisk en mandlig figur som vævemester.
Kig ind til os i Væverhuset og se, hvad vi har på
vævene i år 1401.
Inger fra Væverlauget!

