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Människan har sedan urminnes tider använt sig av naturen som källa för färger. Runt om i 

världen har vävkulturer utnyttjat färgväxter till att färga garn. De som utfört vävningen har i 

stor utsträckning varit kvinnor från nomadiska stammar och i Kurdistan är dessa stammar 

förfäder åt större delen av kurdiska befolkningen, som idag lever utspridda över olika länder i 

Mellanöstern. En gång i tiden har färgväxterna varit av en stor betydelse för nomaderna. De 

har samlat, använt och bytt färgväxter och försäljningen av de producerade textilerna har varit 

viktiga för deras överlevnad. Kunskapen om hur man hittade, samlade och använder 

färgväxter har överförts mellan generationer av nomader, men den håller nu på att försvinna. 

Decennier av krig och oroligheter har lett till en signifikant minskning av nomad 

populationerna och en stor förlust av biokulturell diversitet i Kurdistan-regionen. Ekonomiska 

förändringar, inflytande från omvärlden och modernisering med ny teknologi gör idag 

Kurdistan till en ständigt föränderlig plats där övergivandet av nomadisk livsstil blir allt 

vanligare. Idag återstår endast 750 nomadiska familjer i Irakiska Kurdistan och alla har slutat 

väva.  

Kurdiska Textilmuseet i Erbil (huvudstad för den Kurdiska autonoma regionen) ger 

möjlighet för äldre nomadiska mästerväverskor att lära ut sina traditionella kunskaper till 

yngre generationer av kvinnor. Denna studie syftar till att denna att dokumentera den 

resterande traditionella kunskapen bland nomadiska stammar om färgväxter och färgning 

samt att ta reda på hur och i vilken utsträckning kunskapen överförs från den äldre generation 

till den yngre.  

Intervjuer gjordes med lärare och studenter på museet samt med nomader från Balakî-

stammen. Deltagarna blev visade bilder på färgväxter och ombads att baserat på likhet sortera 

in igenkända växter i högar, samt att ranka växterna baserat på växtens viktighet eller 

betydelse för deltagaren. Övningarna följdes av djupa intervjuer om varje igenkänd växt. 

Samlad information kunde analyseras med datorprogram för statistisk analys för att se om det 

rådde konsensus bland deltagarna med avseende på hur de sorterat och rankat växterna och 

om det existerade en underliggande kulturell domän. Det visade sig att deltagarna bildade en 

enskild kultur tillsammans. När lärare och studenter testades tillsammans, såg man även här 

en enskild kultur där samhällsposition och ålder på personen hade betydelse och kunde 

beskriva variationen inom kulturen.      

Min studie bekräftar tydligt hur viktigt det är med överföring av kunskap från den 

gamla och erfarna generationen till den unga, lärande generationen, för att bevara och 

utveckla det kurdiska hantverket i framtiden.  
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