-

Fiskskinnsgarvning vid Akkajaures strand, Ritsem.
30 juni-4 juli 2019
(ankomst 29/6)

Kursledare:
Lotta Rahme
Inga Schibbye
lottastannery@yahoo.se
www.lottasgarveri.se

Skinngarvning enligt traditionella metoder med naturliga ämnen och enkla redskap. Du kommer att få
pröva på olika garvningsmetoder såsom fettgarvning, barkgarvning och vitgarvning. Vi arbetar med
skinn från olika fiskar, t.ex gädda och lax.
Vi syr ett armband, en påse eller något annat av fisk- och renskinn. Det praktiska arbetet varvas med
teori.
Skinn samt ingredienser och verktyg tillhandahåller kursledningen men du får gärna ha med dig egna
fiskskinn.
Frys skinnen direkt efter att fisken har flåtts. Frys inte mer än 4-5 skinn i samma påse. De som kan får
gärna ta med sig en pappkasse färsk eller torkad bark från sälg eller rönn. Garvsyran sitter i
innerbarken, dvs det skikt som är närmast stammen. Bark som legat länge ute i skogen fungerar dåligt.
Tag med vind- och vattentäta oömma kläder, förkläde, grova skor och gummihandskar.
Kursen startar söndag 30/6 kl 9.00 och slutar torsdag 4/7 kl 13.00,
Kurskostnad: 4500:- , varav 1000:- är en anmälningsavgift som inte betalas tillbaka vid återbud.
I kostnaden ingår boende i 4-bäddstugor http://ritsem-stugor.se (utan el-och rinnande vatten). Lakan
ingår ej.
Materialkostnad 300:- tillkommer och betalas vid kursstart.
Mat: Kursen startar med middag den 29/6 och alla middagar lagar vi tillsammans.
Kostnad för middagar samt för-och eftermiddags kaffe 120 kr/dag.
Meddela eventuella allergier i förväg.
Det finns matkällare för egen medtagen mat till frukost och lunch.
Anmälan sker till Lottas Garfveri, lottastannery@yahoo.se, 0703127846 samt genom inbetalning av
anmälningsavgiften 1000:- till BG 507-2343 eller till konto SE4960000000000769570208 HANDSESS,
Handelsbanken, Stora Torget 2, S-19330 SIGTUNA
Resterande 3500:- betalas in senast 20 dagar innan kursstart.
Vi kan ta emot högst 8 deltagare.
Kursen sker i samarbete med Naturum Laponia. Utställningen ”Arktisk skinnberedning
-ett världskulturarv” visas på Naturum Laponia under sommaren 2019.

