En källa till syglädje
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I lilla Rinkaby utanför Kristianstad i
Skåne finns en skatt för sytokiga. BrittInger Jönsson har besökt Gittes Tygkälla.
Gittes Tygkälla startades 1977 av Birgitta Persson, med
smeknamnet Gitte, i en villa i Åhus, med försäljning av
olika sorters trikåstuvar, och då under företagsnamnet
Gittes Stuvkälla.
Det var långa köer med kunder de dagar då det var
försäljning och stuvkällan växte snart ur villagaraget och
flyttade till ett nerlagt bränneri i närheten. Bränneriet blev så småningom också för litet, så 1989
flyttade man till Bygården i Rinkaby, där
längorna inreddes till tygaffär. På vägen
bytte man ut en del av namnet till Gittes Tygkälla, för det var verkligen inte
bara trikåstuvar som man sålde.
Uppväxt med tyg
Sofia Persson, nuvarande ägare och
dotter till Gitte, växte upp med tyger
och symaskiner, men valde att utbilda
sig till sjuksköterska och arbetade som det
under en del år, samtidigt som hon också gick
på en sömnads- och designutbildning.

Det var därför inget svårt val för Sofia att för 12 år
sedan, när det var dags för Gitte att pensionera sig, satsa
helt på butiken.
I affären finns det cirka 18 000 olika tyger utan dubbletter och runt 1 000–1 500 olika lapptäckstyger. Hur
gör ni vid inventering, frågade jag Sofia. Hon svarade att
de har fått godkänt av Skatteverket att väga de olika tygerna, att mäta måste vara en gigantisk uppgift.
Gittes Tygkälla har också ett system för att exponera
sina tyger efter färgstyrka, det vill säga en klar och en dov
sida.

Olika rum
I längorna finns det många olika rum, och
trots att jag varit där flera gånger tror jag
inte jag varit i alla de olika rummen.
Alla som arbetar hos Gittes är
sömnadskunniga och det finns en
anställd, Joakim Jonsson, som är
skräddare och som har kurser i att sy
korsetter. Sofia har under de senaste
åren blivit intresserad av lappteknik
och det finns även möjlighet att gå på
kurs i olika tekniker.
Om ni kommer till Skåne, så rekomSofia Persson, ägare
menderar jag ett besök hos Gitte! Där finns allt
till Gittes Tygkälla.
en sytok kan önska sig.

Med runt 18 000 tyger i lager finns det mycket att frestas av hos Gittes Tygkälla.

24

RIKSTÄCKET NR 132 · VINTERN 2021

