Vævepigetur til Roskilde onsdag 31. maj 2017.
Tekst og foto: Anna
Onsdag den 31. maj kørte 9 vævepiger fordelt i to biler på en guidet tur til Roskilde, planlagt og
guidet af Susan, der har boet i Roskilde igennem mange år. Så vi fik en hel del lokalhistorie, som vi
ellers ikke ville have fået. Turen dertil gik gennem det smukkeste danske landskab ad små bakkede
veje, ingen motorvej her!
Det var tørvejr men ret blæsende, så vi havde brug for overtøj. Først så vi den gamle bybrønd,
derefter gik vi forbi domkirken og Stændertorvet. På torvet var der marked, som vi gerne ville have
kigget på, men vi havde en aftale hos væveren Kirsten Rosenhoff i hendes væveværksted. Hun sad
og syede, da vi kom.

Og så blev der ellers prøvet jakker og hatte og kigget på tørklæder og alverdens fine ting. Ingen
købte noget, selv om det ikke var lysten der manglede. Kirsten bruger meget fine materialer i silke
og fin uld, der var også en todelt kjole vævet i bambus og bomuld, meget flot. Derefter besøgte vi
en Fair Trade butik med en masse sjove ting fra alverdens lande.

Videre forbi et adeligt jomfrukloster (vi så ikke nogen), en museumsbutik og Jeppe Art, en
spændende kunsthåndværker butik. I den gamle købmandsgård besøgte vi en systue, hvor der blev
lavet dragter, puder, sengetæpper og meget andet på bestilling. Det var noget med at lægge flere lag
stof ovenpå hinanden, sy det sammen og klippe op bagefter. En meget speciel teknik. Vi hilste også
på hønsene i købmandsgården, der var en flok med to haner.

Så var vi også blevet sultne, derfor myldrede vi ind i Thesalonen, hvor vi fik sandwich og
the/kaffe/øl efter ønske, kage blev det også til. Et hyggeligt sted, hvor alle tingene var til salg,
billeder og tallerkener på væggen, stole af vidt forskellig slags, selv bordene var til salg. Flere
købte the, der var også hjemmelavede bolsjer og sjove thehætter, man kunne købe. Efter disse
udskejelser kørte vi ned til havnen, hvor Gasværket ligger.

Her arbejder en glaspuster med mange spændende ting, der er et galleri med alt for abstrakte
billeder, så det sidste blev vi hurtigt færdige med. Susan ledte os derefter op på Sct. Jørgensbjerg
forbi kirken og hyggelige gamle gader med stokrose idyl. Dejligt udsyn over havnen, fjorden og
Vikingebyen, som vi bagefter gik en tur igennem.

Så var vi bestemt også blevet trætte og blev kørt sikkert hjem af vores udmærkede chauffør. Det var
en herlig tur, selv om guiden havde lidt svært ved at holde sammen tropperne en gang imellem.
Anna.

