
Va rmlandsfflr frln Stockhol m
pi bete i Nd.set, Fu rudaf

- Han var forsta firet vi
skaffade, berittar Kerstin.

Hon och maken Bosse
Ericson dr inte vilka farri-
gare som helst.

De bor ndmligen i cen-
trala Stockholm.

Kerstin iir konsult i lei-
kemedelsbranschen me-
dan Bosse dr officer vid
Frirsvarets materielverk.

iignar de dt sina Viirm-
landsfar.

Gratisntije
Ni har nog redan fiirstAtt
att de inte betar ddr dgar-
na bor

- Vi har dom utanfrir
stan, berdttar Bosse.

- Det gar alldeles ut-
miirftit. Folk respekterar
det. En familj som bestilrte
firen tyckte det var som

biittre det iir ju gratis.

"/lllewirde"
Det brirjade som en liten
hobby 2003.

Idag har paret 40 djp_4
varav 2I vr.L{na. De dr fort-
farande en hobby men pi
lite annan nivi.

- Mycket arbete. Men
trevligt och det ger mycket
merviirde, siiger Bosse.

Han och Kerstin sdljer

baggar. Dessutom ger fd-
ren fin uLl, som anvdnds
fiir att spinna garn och till
torming.

- Vi klipper dem tvA
gqgg_er om 6ret, berdttar
Kerstin.

Bete i Niset
Varje sommar f6,r fAren
hdnga med till sommar-
stdllet i byn Ndset, nAgra
kilometer frAn Fffuda].

Ndr Kerstin var barn ha-
de hon "sommarfAr" pd
ftirdldrarnas sommargird
i byn dZir hon vistats varje

sommar i cirka 50 ar. Gar-
den har tillhcirt hennes an-
fdder, som utvandrade till
Stockholm pA 1880-talet.

enligt EU-regler i omgAng-
aJ.

- De far vara pi somm-
arbete hdr cirka itta veck-
oL berdttar Kerstin, som
under Oreveckan nyligen
visade nAgra av f6ren ftir
allmrhhet och fiir deltaga-
re i kurs i tvdrindsstick-
ning, som hon dven sjilv
deltog i.

Med garnfrAn sinaegna
fAr.

HANS BLOOM
o23-476 47

hans.bloom@daladem.se
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VArmlandsfir dr en lantras och tillh6r gruppen Svenska all-
mogefir. Det finns itta allmogefiirraser och V;irmlandsf6-
ren ir storsta gruppen.
AllmogefAren var tidigare vanliga i Sverige men i slutet av'1 800-talet boriade antalet minska.
De iterupptiicktes for snart 20 ir sen.
Di fanns cirka 100 VArmlandsfir. ldag finns cirka 2 000 i
g c n n a n k

ViirmlandsfAr dr ganska smivdxta med smi oron och kort
svans. Tackorna dr kulliga, baggarna finns bide som kulliga
och behornade. Vdrmlandsfilren forekommer i alla fiirger:
svart, gritt, brunt, beige och vitt.
Deras ull har ofta rya- eller gobeldngkaraktzir, s.k. Vadmal-
sul l  dr vanl igV1-rmandsfdren som Kerstin Danielson och Bosse Ericson har fdr vistas pd. sommarbete

vid deras stiille i Niiset under cirka tvd md.nader.
F O T O :  H A N S  B T O O M

Kiilla: www.varmlandsfar.se >
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Kerstin Danielson med OIle- hennes maken Bosses forsta vdn i deras skock av vd.rmklandsfd.r.
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