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Hfir betaren genbank
F#mes{rAL
Attrnogefir Sr en utrot-
ningshotad lantras i
Sverige,

Kerstin iir en av eld-
sjAlarna som kimpar fiir
dess iiverlevnad"

Med utsikt iiver sj,iin Skat-
tungen, i Ndset nordvdst orn
F urudal, gir gr84 beig4 bru-
na, vita och svarta fi.r betan-
des pi somrnardngen. Fdrr i
tiden var det en vanlig syn
- rnen inte nu liingre.

Efter att den rnoderna
husdjursaveln slog igenom i
mitten av 1800-talet bdrjade
allrnogefiren, som dr en lite
mindre firras med en mer
varierad ull iin de outrligt
vita texelfiren, minska dras-
tiskt till antalet.

Nu vdxer intresset att be-
vara den utrotningshotade
firrasen.

- Vi vill att det ska finnas
en stor genetisk spridning
och att de ska bli fler till an-
talet, siiger Kerstin Daniels-
son $om tilh*mnran* med
mrlen bo h*r rotalr 26 flll-
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$v r*t+n Vtrfii-
nA. sommarbgte _ i taqka fr*n beo*ttnlngerr I Viirmland" FOJO: MARIA HOLM

Ath flr hrr fittt$rh Rrrnn, Nom Brlta, rom lir en ursprrrngs-
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Fiir Kerstin har engage-
manget och intresset fdir all-
mogefAr funaits med sedan
barnsben. I dagbor hon och
maken i Stockholm, men
sorrrarna tillbringar de all-
tid i Orebygden.

- F&ren iilskar attvara hiir,
precis som vi, siiger Kersfi n

Varg och bj<irnattacker dr
de inte siirskilt riidda ,ftir,
men djuren fir iindi vara
inne pf; natten. Fiir siiker-
hets skull.

- Om det hdnder-nigon-
ting h<ir vi det direl,S, s:iger
Kerstin och Hiar etffivlam-
men under hakan si att hals-
bjiillran skakar.

Snart stir alla firen flock-
ade runt hennes ben. Bjiill-
rorna ger ifrin sig olika
kianger niir firen trampar
omkring och stiker upp-
miirksamhet i det h<iga som-
margreset. Pi samma siitt ?ir
allmogefiren unik4 med oli-
ka fdrger, m<inster och per-
sonligheter, beriittar Kers-
tin.

Hernnra i Stockholm har de
arrandefatmark i utkanten
av staden ddr djuren fir vara.
Skiitseln skei pifritiden niir
Kerstin och Bo inte iirpi sina
jobh Firen klipps w€ g{ngr
erper 6r qch avullentillver-
kas bland annat sittdlmor,

smycken och prydnadssaker.
- Med lite fantasi kan man

gtira ndstan vad som helst,
sigerKerstin.

Nigra av Kerstins hand-
arbeten gir att se pi hant-
verksutstdllningen i Ndsets
bystug4 som dr ett av insla-
gen i Oreveckan. Pi onsdag
kan alia som vill iiven kiiffa
nigra av firen och se hur det
gir till niir ull kardas och to-
vas fiir hand. Det kommer
Sven att finnas tillfrille att
prriva sjilv frir den som kdn-
ner sigmanad.

Maria Holm
0248:130 05

' malia holm@dt.se

',Det,hir,ar vir'golf - nigonting roligt men kostsamt,'n sSger

Kerstin och tillSgger att det 5r virt varenda krona'
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