
Gratisföreläsningar i herrgårdsdasset 

 

Lördag 11 augusti Tid Plats 

Olle-Petter Melin:  
Stickade och mönstrade vantar från övre Dalarna 
Olle-Petter Melin har varit hobbystickare hela livet och har tagit 

en magisterexamen i Textilvetenskap efter sin pensionering. 

Föredraget, som bygger på Melins kandidatuppsats i 

Textilvetenskap, berättar om mönstrade vantar från övre Dalarna. 

Föreläsningen behandlar vantarnas betydelse, deras förhållande 

till högtidsdräkten och förlagorna för deras dekor. 

 

13.00 Herrgårdsdasset 

Sara George:  
Färgväxtvandring i Orangeriträdgården.  

13.30 Orangeriträdgården 

Annkristin Hult: 
Varför en Ullmarknad? 
Annkristin är hemslöjdskonsulent på Upplandsmuseet och 
initiativtagare till Ullmarknaden i Österbybruk, som vuxit sig allt 
större som ett resultat av projektet Från lamm till tröja. 
Föredraget handlar även om ullens egenskaper och 
användningsområden och hur vi gemensamt kan stärka dess 
värdekedja  
 
 

14.00 Herrgårdsdasset 

Louise Ström:  
Bandvävning - ett spännande och lättsamt hantverk 
Louise driver företaget Spångmurs i Årsunda utanför Sandviken 
där hon erbjuder verksamhet inom hantverk, kultur, traditioner 
och utbildning. Föredraget handlar om att väva med brickor, en 
uråldrig teknik som kan varieras i det oändliga. 
 

15.00 Herrgårdsdasset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Söndag 12 augusti Tid Plats 

Stefan Moberg: Spinnande kvinnor och barn i 
1700-talets Stockholm 
Hur spann man garn på 1700-talet?  
Vilka var det som spann? Stefan Moberg är 
textilhistoriker och hantverkare. Han berättar om 
textilt hantverk bland kvinnor och barn i 1700-
talets Stockholm.  
 

11.30 Herrgårdsdasset 

Ingrid Danielsson:  
Solkustens spinnverkstad  
Ingrid driver ett litet ullspinneri i Roslagen med 
stor kärlek till ull. Hon 
berättar om spinneriet, verksamheten och 
tillverkningsprocessen.  
 

12.30 Herrgårdsdasset 

Finullsföreningen/Kulturlandskaparna:  
Ullen du säljer ska vara fri från skräp!  
Ulla Alm, nominerad till årets fårföretagare 2018 
och aktiv inom Finullsföreningen och 
Kulturlandskaparna är biolog och geovetare.   
Inga dubbelklipp!  Föredraget handlar om 
sortering, klippning och vad ska man tänka på inför 
betessäsong och ullskörd för att få den bästa ullen. 
 
 

13.30 Herrgårdsdasset 

Gunilla Jönsson:  
Textila fibrer – igår, idag och imorgon. 
Gunilla är fd VD för Textil- och läderlaboratoriet. 
Gunilla arbetar med standardisering för textil och 
sitter i Allmänna reklamationsnämnden med fokus 
på textil, tvätt och möbler. 
 

14.30 Herrgårdsdasset 

 

 


