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ÅRETS ULLVOTTEN-STRIKKER 2013!
Kristiansund Husflidslag
–Årets ullvotten-strikker 2013!
Trekningen av årets ullvotten-strikker 2013 ble i år
gjennomført den 14.oktober som er den første vinterdagen på
primstavens kalender. På primstaven er denne dagen merket med
en vott. Symbolet forteller at vintertøyet må finnes frem og
gjøres klart.
Ja, så da syntes vi i ullvotten.no at det var på tide å finne
fram navnene på de dyktige vottestrikkerne fra hele landet,
putte de opp i melkespannet og riste litt rundt. Gratulerer til
Kristiansund Husflidslag som ble den heldige vinneren av
premien «årets ullvotten-strikker 2013», verdi 5000 kr! Les om
premien på side 2!
En stor takk til alle strikkere som har strikket primvotter!
Fantastisk at så mange liker å strikke ullvotter. Vårt mål om å
videreformidle 1000 primvotter ble oppnådd!

Siste nytt

Siste nytt

Siste nytt

Ny hjemmeside med
nettbutikk
ullvotten.no har
frisket opp
hjemmesiden og åpnet
nettbutikk!
S. 3

Ny farge
Se årets farge på
primvotten!
S.15

10 årsjubileum
Sommerakademiet har
arrangert strikketur
til Shetland i 10. år
S. 4-7

PREMIE TIL ÅRETS ULLVOTTEN-STRIKKER 2013
ullvotten.no gratulerer Kristiansund Husflidslag og overrekker dem
premien bestående av følgende flotte produkter:

ULLPAKKE
Ullpakken inneholder håndstrikkede primvotter
sammen med tovet sitteunderlag av ull fra
Røros Tweed og skjerf av babyalpakkaull fra
Spinnerigården. Ullproduktene er innpakket i
flott gaveeske.

ullvotten.no
Lekvollhagan Gård
2330 Vallset

Ullpakken er levert av ullvotten.no

Telefon:
95 49 50 50

Veil. pris 1.062,-

E-post:
post@ullvotten.no

Nettside:
www.ullvotten.no

Design og trykk:

Rosenberg Kopi
Opplag:
650

RØROS TWEED ULLPEDD ”SETESDAL”
”Setesdal” pledd i norsk ull og 100% norsk
produksjon, designet av Arne & Carlos. Str.
135 x 200 cm. Røros Tweed har flere ganger
mottatt Norsk Designråds ”Merket for god
design”.
Ullpleddet er levert av vår
samarbeidspartner Røros Tweed.
Veil. pris 1.395,-

Neste utgivelse:

ULLNYTT
Mars 2014.
Her kan du
blant annet
lese om hva
Eresfjord
Husflidslag
brukte strikkeinntektene sine
til.


«Å gi fra seg
en vott som
gave var et
tegn på
ydmykhet og
respekt for
mottakeren».
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ASHFORD VEV
Ashford Knitters Loom er en liten vev som er
enkel og morsom å veve på. Systemet er en
grindvev som er satt opp i en ramme. Det
betyr at du kan sveipe på en renning og vev
enkel toskaft. Du kan også sette på en
ekstra grind (ekstrautstyr) og dermed få
flere mønstermuligheter. Veven kan slåes
sammen og den leveres med bæreveske. Tetthet
på vevskjeen (grind) er 30 - 10 ( 3 tråder
pr cm).
Veven er levert av vår samarbeidspartner
Spinnvilt.
Veil. pris 1.850,-

RAUMA GARN STRIKEPAKKE ”SOLAN OG LUDVIG”
Strikkepakken inneholder garn, oppskrift,
fyll (ull) og knapper til øyne til
Flåklypa-figurene Ludvig og Solan.
Pakken er levert av vår samarbeidspartner
Rauma Ullvarefabrikk.
Veil. pris 1.057
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NETTBUTIKK ÅPNET
Vår nettbutikk er åpnet for salg av
ullpakker til bedrifter og
enkeltpersoner. Et populært
julegavetilbud for bedrifter til
sine medarbeidere! Vi har også fått
en Facebook side som på en enkel
måte holder kundene og strikkere
informert om vårt ullvottenprosjekt. Informer gjerne en bedrift
eller venn om www.ullvotten.no, og
www.facebook.com/ullvotten.no

BRUDESTAS
Å bli forlovet og senere gift var ingen enkel
sak for ei jente på 1800-tallet. I følge tradisjonen måtte hun starte å strikke lenge før
bryllupet. Først skulle hun strikke et par
strømper til brudgommen, deretter måtte hun
strikke strømper til svigerfaren, svogerne og
eventuelle gudbarn. Samtidig skulle svigermor
ha nytt kjoletøy, og søstrene til brudgommen
fikk nytt blusetøy. Alt dette skulle bruden
sørge for.
Alle mannfolka som var inviterte til bryllupet, skulle få et nytt vottepar som de skulle
ta med seg hjem. De var ikke strikket av bruden, men av kvinner som var invitert til festen, og som hadde levert vottene noen dager før bryllupet. Når
bruden stelte til og
dekorerte lokalet, ble
vottene festet på ei
snor eller stang, slik
hang vottene utstilt
gjennom hele festen.
Bruden skulle være
spesielt oppmerksom,
for det var hennes ansvar at hver mann fikk
de vottene som kona
hans hadde strikket.
Disse bryllupskikkene
utviklet seg frem til
siste del av 1800tallet og litt inn på
1900-tallet, men dødde
ut under andre verdenskrig.
Kilde: ”Votter i Norsk tradisjon”
av Ingebjørg Gravjord

«Gjestene fikk en

vott når de ble
mottatt av vertskapet
i et lag. Dette skulle være et tegn på et
forventet hyggelig
fellesskap og et
symbol på at de var
velkomne.»
Gammel skikk i Kina
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STRIKKETUR TIL SHETLAND, ET

ØYSAMFUNN VEST I HAVET

Karin Flatøy Svarstad
Sommerakademiet har arrangert strikketurer til Shetland i 10 år, et aldri så lite jubileum i år. 10 år siden den første stikketuren ble arrangert i regi av Sommerakademiet.
Shetland, et lite øysamfunn ligger vest for Norge og består av 100 øyer. Den største
byen er Lerwick, en typisk skotsk fiskerlandsby med mange smitt og smau. Navnet på byen
er avledet fra det norske navnet Leirvik. Det bor omkring 24000 mennesker på Shetland.
Det er nærmere til Bergen en til Aberdeen og Edinburgh. Folk på Shetland har sterke band
til Norge.
Norge har en lang felles historie med Shetland, den går tilbake til vikingtiden da Shetland var en del av Norge og hadde navnet Hjaltland. Den dag i dag er det mange norske
navn på steder og gatenavn, også språket har mange norske ord i seg. Dette er arven etter den norske perioden.
Som nordmenn blir vi godt mottatt på Shetland og shetlenderne er gjestfrie og hyggelige
og svært opptatt av sine forbindelser til Norge.
Shetland er et spennende sted å besøke for flere enn de som har interesse for ull, garn
og strikking, Shetland har noe for alle.
Strikketurene til Sommerakademiet er svært populære og det er deltakere fra hele landet
også fra Sverige og Danmark: Deltakerne har en aldersspredning på fra 13 til 84 år, det
sier noe om interessen for tema og Shetland som reisemål.
Turen går med fly direkte fra Bergen til Shetland, det tar omkring en time å fly. Da det
var båtforbindelse mellom Bergen og Shetland ble båten brukt, den sluttet dessverre å gå
for noen år siden.
Flyet lander på Sumburgh, helt på sydspissen av Shetland. Fra flyet får man god oversikt
over det spesielle landskapet, dette er formet av
menneskers og sauens bruk
gjennom generasjoner. Lange
hvite sandstrender, klipper
langs kysten og irrgrønne
grasmarker mot det blå havet og den høye himmelen.
Trær finnes ikke og gras og
lyng dominerer. Dette i seg
selv er en opplevelse å se.
I dette landskapet beiter
Shetlandssauen, den minste
av de britiske sauerasene.
Sauen er en meget hardfør
spelsauerase som har en
fantastisk fin ull. Den
livnærer seg på det den
finner av lyng, tang og tare, gras og urter. Sauene
går ute hele året, det kan de gjøre fordi vintrene på Shetland er svært milde og det er
sjelden mye snø.
Det var vikinger fra Norge som tok med seg sauer på sine reiser i vesterled. Disse har
vært utgangspunktet for den sauen som finnes på Shetland i dag. Den har gjennom generasjoner utviklet seg til å bli en meget god ullprodusent.
Sauene ser vi spredd sammen med de små fargerike Shetlandsponniene overalt i landskapet
på vår rundreise på Shetland. Sauene ligger langs veiene og er ikke redd for biltrafikk.
De beiter på lyngheiene og i fjæra. Noen av dem er grå på farge i stedet for hvite, dette fordi de ligger ... (forts. neste side)
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og sover i de sorte torvbarene, der folk har spadd torv i en
årrekke. Det er med tiden blitt flotte groper for sauene å ligge
i le mot vær og vind.
De aller fleste steder på vår vei gjennom landskapet ser vi tydelige spor av at folket på Shetland har dradd lange veier for å
spade torv for å ha til brensel i husene sine. Landskapet bærer
preg av denne aktiviteten, flere steder ser man lange striper og
groper i landskapet der torven er spadd ut. I de siste årene har
denne aktiviteten tatt seg opp igjen.
Torvspading koster ikke noe, kun arbeidet det tar å skjære torven, legge det ut på marken for å tørke litt, snu det, så stable
det opp i rekker for å få tørke det i vinden gjennom sommeren.
Shetland er viden kjent for sine strikketradisjoner, det er dette turen i hovedsak handler om, og man får virkelig se mye, både
av tradisjonell strikking og av mer moderne karakter. Vi er sammen med mange ”strikkedamer” de deler villig bort sine kunnskaper om mønster og teknikker.
Strikkebeltet er spesielt for Shetland. Dette er et belte i
skinn som en fester på seg, en setter en lang strikkepinne fast
i beltet. Damene mener dette beltet er et hjelpemiddel og en
teknikk som avlaster skuldrene og i tillegg hjelper det på slik
at en strikker mye hurtigere en om man bare strikket på vanlig
måte. Strikkedamene som kommer fra Norge har ikke sett noen bruke strikkebelte før og vil gjerne se hvordan detter fungerer i
praksis.
En tur til Shetland byr på svært mye. I tillegg til å oppleve
strikking får man et møte med en del av vår felles historie.
Shetland var et viktig sted for mange nordmenn under krigen. I
den lille byen Scalloway står et flott museum som formidler historien om folket og båttrafikken mellom Norge og Shetland under
siste krig. Det er en stor opplevelse å høre om hvordan folk på
Shetland har bidratt til denne aktiviteten og hvor opptatt de er
av å formidle denne delen av vår felles historie. På monumentet
som er satt opp til minne over de som falt under krigen ligger
det blomster og kranser som folk på Shetland har lagt ned.
På en strikketur må man innom for å se både på ullmottak og ullvarefabrikk.
Ullmottaket ligger i Lerwick. Her kommer ulla inn fra bøndene og
blir sortert og lagt i ulike binger alt etter hvilken kvalitet
den har. Senere sendes den til England for å bli vasket. Ullmottaket har en stor garnbutikk med garn i glade farger og mange
kvaliteter. Her finnes flotte og helt spesielle strikkemønster
som er utviklet her. Flotte pledd i naturfarger, strikkebøker og
ull til spinning og toving i mange farger.
Dette stedet er et virkelig eldorado for de som liker garn og
som strikker eller vever. I det hele tatt, her kan man ikke la
være å bli begeistret for ull og garn.
Det brukes lang tid her. Det handles så mye garn og ull at alt
må kjøres tilbake der vi bor med egen bil. Poser med garn merkes
med navn så de ikke skal bli blandet sammen på veien. Slik blir
det når det er et hav av produkter å velge i.
Strikkedamer på handel

Lacesjal

Croft house

Torv til tørk

Strikking med strikkebelte

Strikking av genser med
strikkebelte

SCALLOWAY Monumentet fra
krigen.

Oliver sorterer ull
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Fair isle mønster

Fra spinneriet

Strikkegarn i
glade farger

På programmet står og et besøk til Spinneriet-Ullvarefabrikken. Da
går turen vestover til Sandness. Det er riktig, vi drar til Sandness som ligger vest på Shetland. Mer norsk navn kan man ikke finne og her ligger det en ullvarefabrikk. Et topp moderne spinneri
som spinner garn i de flotteste farger man kan tenke seg. Her veves også de populære knepleddene, det er passe stort å ha i en
stol eller i bilen, det er fint å ha det over knea og skuldrene.
Det veves også tweedstoffer til dressjakker m.m. Den største produksjonen er Fair Isle gensere i glade farger. Disse eksporteres
til store deler av verden, Japan er spesielt begeistret for disse
fargerike genserne. Shetland er verdens kjent for sine Fair Isle
produkter som består av flere mønster border i avstemte farger.
Opprinnelig kommer disse genserne fra en liten øy mellom Shetland
og Orknøyene som heter Fair Isle. Det var slik at hver familie
hadde sin spesielle farge- sammensetning og mønsterborder, folk
andre steder på Shetland kunne lett se hvem som hadde strikket
genseren.
Strikkedamene i Spinners and Weavers har satt av en hel søndag for
å være sammen med strikkedamer fra Norge. De har satt opp flere
lange bord og laget en fin utstilling med strikkeprodukter, et imponerende utvalg. De har også laget klar noen bord for norske
strikkeprodukter og er spent på hva som kommer frem fra de norske
veskene og ryggsekkene. Det er alltid stor stemning og tiden går
fort, det strikkes og rokkene surrer. Mønster og teknikker blir
utvekslet og snart er det te og kaffe og med deilige hjemmebakte
kaker. Kaffe- bordene er fint pyntet med blomster fra hagen til
lederen for gruppen. Praten går rundt bordet og kakene forsvinner
raskt fra fatene, oppskrifter kommer frem og når bussen kommer for
å hente de norske strikkedamene er alle bare et stort smil. Et
godt tegn på en vellykket dag.
På øyen Unst møter vi flere strikkedamer. De har laget til kaffe
og flere av damene har tatt med seg strikkeprodukter og lagt fint
på et bord så vi kan se hva de har laget. Et bord er beregnet til
norske strikketing. Damene venter spent på å se hva de norske
strikkedamene har med. Det er svært ulike produkter både i farge
og mønster, dette er spennende nytt for folk på Shetland.
Det spesielle med turen til Shetland er at man kommer bak turistfasaden og kommer i møte med folket, man kommer innom og ser hva
de holder på med, hvordan de lever. Folk er opptatt av at vi som
kommer skal få se og oppleve mest mulig. Til og med værgudene
spiller på lag og serverer sol fra blå himmel, blått hav og ikke
et vindpust. Det er nesten så man blir snytt for den opplevelsen
som været på Shetland kan være. Det skifter raskt fra sol, vind og
regn i løpet av kort tid, dette er fascinerende selv for folk fra
vestlandet som er vandt til å forholde seg til mye vær.
En tur i Lerwick for å få med seg musikklivet på pub er et must,
her spilles det fele og trekkspill så man hører lyden på lang avstand. Lokalet er fullsatt og stemningen stor. Musikken lever i
beste velgående, en miks av eldre og yngre spiller i timevis til
glede for besøkende fra Norge.

Lacerstrikking
Moderne strikkeplagg i glade farger

6

Strikkeluer

ullnytt høst 2013 årgang 1 nummer 2

Det var vikinger fra Norge som tok med seg sauer på sine reiser i vesterled. Disse har vært
utgangspunktet for den sauen som finnes på Shetland i dag. Den har gjennom generasjoner utviklet seg til å bli en meget god ullprodusent.
Sauene ser vi spredd sammen med de små fargerike Shetlandsponniene overalt i landskapet på vår
rundreise på Shetland. Sauene ligger langs veiene og er ikke redd for biltrafikk. De beiter på
lyngheiene og i fjæra. Noen av dem er grå på farge i stedet for hvite, dette fordi de ligger
og sover i de sorte torvbarene, der har folk spadd torv i en årrekke. Det er med tiden blitt
flotte groper for sauene å ligge i le mot vær og vind.
Dagene på Shetland går fort, det er alle enige om når turens opplevelser skal oppsummeres.
Konklusjonen ble: en innholdsrik, inspirerende og unik turopplevelse man lever lenge på.
Det er så mye å se og oppleve på disse øyene i vest. De går oss nordmenn en høy gang når det
gjelder småskalanæring basert på sau og ull. Her har vi noe å lære.
Siste kvelden skal kofferten pakkes, og det er en utfordring for de aller fleste. Garn i deilige kvaliteter og flotte farger, sko, Shetlands snop m.m. skal ha plass i en koffert som til
dels var ganske full fra før.
Det er under planlegging ny tur til Shetland for neste år.
Les mer om turen på Sommerakademiet sin nettside: www.sommerakademiet.com
For informasjon om turene i Vesterled og om
Sommerakademiet sine aktiviteter kontakt:
Karin Flatøy Svarstad
Mobil 952 15 399
E-post kfsvars@online.no
www.karinflatoysvarstad.com
www.sommerakademiet.com

Møte med Shetlandsponnier

Sommerakademiet

Strikkeprat og utveksling
av erfaringer

Gammel båt har fått ny funksjon

Bli med på tur i Vesterled:
Turer:
Vårtur til Isle of Man i Irskesjøen
Kultur, håndverk og historietur til Orknøyene
Strikketur til Shetland
Kultur, historie, natur og
Håndverkstur til: Færøyene,
Island og Hebridene.
Kurs:
Toving, akvarellmaling og
akryl/mixedmedia
Kurs og turer passer for alle som vil
oppleve noe nytt og spennende
Stipendopphold ved Sommerakademiet 2014
Informasjon og påmelding:
Sommerakademiet
tel 952 15 399
sa@somak.no www.sommerakademiet.com
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Følg oss på facebook!
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JULEFINE PULSVARMERE MED SIKKSAKKMØNSTER
Enkle, men elegante pulsvarmere som pynter opp juleantrekket. Kanskje du også
hekler deg et par i svart med sølvperler til nyttårsfesten?
Garn:
Tilbehør:
Teknikk:
Heklenål:
Mål:

Inca Alpakka, 3-trådet garn fra Rauma Ullvarefabrikk, ca. 25 g
140 perler (valgfritt)
Ribbehekling med eller uten perler
Nr. 2
Hekle så fast at omkretsen på pulsvarmeren blir ca. 19 cm

Før du begynner
Tre 70 perler inn på garnet før du begynner å hekle dersom du ønsker en heklet perlekant
øverst på pulsvarmeren, men du kan gjerne hekle den uten perler også.
Oppleggsring
Legg opp 91 luftmasker og sett sammen til en ring med en kjedemaske. Pass på så ringen ikke
tvinner seg!
1. omgang
Hekle rundt med fm. Hekle *5 fm, hekle 1 fm, 2 lm, 1
fm i neste lm, hekle 5 fm, hopp over 2 lm*.
Gjenta *–* 7 ggr. Avslutt med 1 kjm i begynnelsen av
omg.
2. omgang
Vreng arb, slik at du har vrangsiden mot deg. Fortsett
å hekle fm, men bare i bakre i maskeledd. Begynn med å
hoppe over 2 fm på forrige omg. Hekle *5 fm med en
perle i hver fm, hekle 1 fm, 2 lm, 1 fm i neste lmbue, hekle 5 fm med en perle i hver fm, hopp over 2
lm.*
Gjenta *–* 7 ggr. Avslutt omg med å hoppe over 1 m på
forrige omg og hekle 1 kjm i den første m på omg.
3. omgang
Vreng arb igjen slik at du har retten mot deg. Fortsett å hekle fm, men bare i bakre maskeledd. Begynn med å hoppe over 2 m på forrige omg.
Hekle *5 fm, hekle 1 fm, 2 lm, 1 fm i lm-buen, hekle 5 fm, hopp over 2 m.*
Gjenta *–* 7 ggr. Avslutt med å hoppe over 1 m på forrige omg og hekle 1 kjm i den første m
på omg.
Gjenta 2.–3. omg i alt 13 ggr, men NB! du hekler med perler kun på 2. omg én gang. De andre
gangene du hekler 2. omg, er det uten perler. Klipp av tråden, og hekle en pulsvarmer til.
Montering
Fest alle tråder. Fukt pulsvarmerne lett og tre dem over en flaske med passende omkrets. Når
de er tørre, er de klare til bruk.

Forkortelser
arb = arbeid(et)
fm = fastmaske(r)
ggr = ganger
kjm = kjedemaske(r)
lm = luftmaske(r)
lm-bue = luftmaskebue
m = maske(r)
omg = omgang(er)
Oppskriften er hentet fra
Hekle flotte pulsvarmere,
ISBN 978-82-02-39423-3,
Cappelen Damm Faktum
2013. Gjengitt med tillatelse fra forlaget.
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NASJONAL STRIKKEKVELD I 12 TIMER OG NY VERDENSREKORD I STRIKKING!
«Det er ikke bare på NRK2 det skal strikkes i høst. Garnbutikker melder om 'strikkegalskap' også i år, men der Skappelgenseren regjerte i 2012, er det tradisjonelle mønstre som er
mest populært dette året»
Fredag 1. november sender NRK2 en sakte opplevelse som varer
i 12 timer. Etter den store oppslutningen om Bergensbanen,
Hurtigruten og Nasjonal vedkveld satses det på strikketøyet.
Da skal det også forhåpentligvis settes verdensrekord i å omgjøre saueull til ferdig genser på kortest mulig tid.
NRKs originale konsept har vakt oppsikt over hele verden. Her hjemme har seeroppslutningen om minutt-for-minutt-sendingene vært overveldende. Denne gangen er
kameraene rigget på Norsk Trikotasjemuseum på Salhus ved Bergen.
Fra klokken 20 til midnatt skal programleder Rebecca Nedregotten Strand lose oss
gjennom flere lodne temaer. En Harley Davidson skal få genser, selbuvotter vokser
fram, og ulike strikketeknikker blir demonstrert. Stikkegale entusiaster i hele
Norge er med. På catwalken vises klassiske og nye strikkemoter, og strikkingens
lange historie og forhistorie blir behørig fortalt. Alt i et beroligende tempo mens
masker telles og felles, og pinnene klirrer.
Sosialt og moderne
Kontakten mellom strikkere over hele verden er tett og preget av delevilje.
-Jeg ble overrasket over bredden og størrelsen på gruppen. Folk i alle aldre, samfunnslag og med ulik utdannelse er lidenskapelige strikkere, sier prosjektleder Lise-May Spissøy når hun sjekker nettsider og Instagram.
-Strikking fører folk sammen!
Før midnatt håper programlederen å få stoppet hullene i yndlingslabbene sine. Og da
er det like før den store konkurransen starter.
Fra sau til genser
Klarer Norge å danke ut Australias rekord fra 2004? Når klokken slår 24, skal én
sau klippes av én person mens sju personer karder, spinner og strikker ullen. Før
solen står opp, dvs på under fem timer, må genseren være klar. Blir det ikke verdensrekord, blir det i det minste norgesrekord. Dette er ikke gjort i Norge før.
Verdensrekorden som skal slås er på 4 t og 51 min
– noe som betyr at dette blir en solid utfordring.
Vi har allerede øremerket lammet som skal klippes, og Husfliden er i gang med å sette sammen
gruppen på åtte personer som skal jakte strikkerekorden: Én skal klippe, mens de syv resterende
må kare, spinne og strikke så fort de bare kan,
forteller prosjektleder Lise-May Spissøy til
NRK.no.
Avsparket til sendingen skjer på NRK1 i Norge
Rundt, deretter fortsetter strikkingen på NRK2,
og varer til klokken 06.00 lørdag morgen.

Repriser:
Nasjonal strikkekveld: NRK2 søndag 3.11. kl 08.00-11.55
Nasjonal strikkenatt: NRK2 lørdag 2.11. kl 07.00 -13.00 og søndag 3.11. kl 11.55 – 17.55
Hentet fra pressetjenesten nrk i samarbeid med journalist Oddvin Aune.
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HISTORIEN OM RAUMA ULLVAREFABRIKK
T e k s t

a v

M a g n e

fortsettelse...

H e e n

Så kom det endelig det alle hadde lengta etter:

17. MAI 1945
17. mai 1945 er det vel ingen som glemmer av de som opplevde den. Fylkesmann Utheim kom hjem fra
London på den tiden. Det var mange på jernbanestasjonen da han kom om kvelden. Han holdt en kort
tale og sa blant annet: "Nu er vi fri, og det er vi alle glade for. Men vi må ikke glemme at det
ligger en hard arbeidsdag foran oss, og da gjelder det å løfte i flokk, slik vi har gjort det under
krigen"
På fabrikken var det ikke bare å hoppe i gang å kjøpe ull og produsere. Så mye var kommet i ulage
både i inn- og utland. Ikke minst på det økonomiske området. Men en ny arbeidsdag var i alle fall
kommet så en fikk både planlegge og arbeide på et brukbart grunnlag.
Vi fikk også den glede å se at både produksjon og omsetning økte. Sakte men sikkert. Vilkårene ble
lagt til rette for ei nøktern og sunn utvikling.
Da det nye fabrikkbygget stod ferdig i 1941, ble det sagt at det var for stort til vårt behov.
Heldigvis ble utviklinga slik at det ikke gikk så svært mange år før utvidelse kom på tale.
1 1952 måtte vi bygge nytt tvinneri og hesperi, 400 kvm i 1 etg.
I 1962 måtte vi ha nytt tilbygg til fargeri med tilhørende lager. Tils. 350 kvm golvflate.
I 1969 tilbygg til spinneri 900, kvm i I etg.

1969
Etterhvert som vi utvidet ble også maskinparken modernisert. Det ble kjøpt både helt nye
maskiner, men også gode og lite brukte maskiner fra fabrikker som av en eller annen grunn
innstilte drifta og solgte maskinparken.

RAUMARYEN
I 1956 kom et nytt produkt inn i bilde. Vi tok nemlig da opp produksjon av materialer til
håndknytte ryer. Svært beskjeden målestokk i begynnelsen både med mønster og materialer.
Men etter hvert fikk vi kjente brukskunstnere til å lage et godt utvalg i mønster med
rikholdige motiv å velge mellom. Det viste seg da at det var virkelig stor interesse for
ryeknytting både til lek og lærd, unge og gamle, friske og svake.
Ryene ble et produkt der spælsaugamet med sin særegne glans kom til sin rett. Det ble
brukt betydelige beløp til mønster og demonstrasjoner og reklame av ymse slag. Men vi fikk
den glede å se at interessen vokste og omsetningen økte fra år til år.

RYEKNYTNING
Ryeknytting vart nærmest en folkehobby, og som en kuriositet kan nevnes at siden vi tok til å selge
Raumaryer, og til i dag, regner vi med at det er blitt knytt ca. 2,5 milliarder knuter. Det kan
nevnes at Raumaryer pryder mange kirker og forsamlingshus, både i Norge og i utlandet. Del mest
monumentale og kjente ryene henger i ei kirke i Drempt Holland og 14 store ryer i Namsos kirke.
Disse ryene er knytte av flittige hender fra de respektive menigheter. Ryene Holland har over 400000
knuter. De 14 ryene i Namsos er tegnet av kirketekstilkunstner Else Poulsson. Dronning Elizabeth
fikk også ei rye da hun besøkte Åndalsnes i 1969. Denne rya fikk da navnet "Monark". Den 2. november
1971 gjekk ei springflo mot kysten av vest-landet. Det var orkan fra vest og så stor flo som det
ikke hadde vært i manns minne. Det ble gjort store materielle skader på mange steder. På fabrikken
gikk sjøen innpå alle golv i 1. etg. En god del varer ble skadde og likeså flere kostbare motorer. I
1975 gikk vi til oppføring av nytt fabrikkbygg på 3 400 kvm golvflate i 1 etg. Dette for å få plass
til flere nye maskiner og en mer rasjonell produksjonsgang. Vi fant det da nødvendig å legge det nye
fabrikkgolvet 70 cm høgre enn det gamle. Dette for å få plass til mer moderne fargeapparat. men også
for å sikre seg mot at ei eventuell springflo skulle stige over golvet som i 1971.Når vi får
innmontert alle de maskiner som er planlagt i nybygget, vil vi få mulighet for en god del større
produksjon enn før. Når jeg nå ved 50-årsjubileet ser tilbake, er det mange ting som kjem fram i
minnet.
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Jeg tenker først og fremst på alle de flinke folk vi har samarbeidet med på fabrikken gjennom
årene, helt fram til i dag.
De har hatt avgjørende betydning for framgang og trygghet i bedriften. Morsomt er det å tenke
på årene før krigen da vi var nesten bare ugifte ungdommer på fabrikken. Og det må med rette
kunne sies at det var et enestående fint miljø den gangen. Vi var nesten som en søskenflokk
alle sammen.
Mange av disse er fremdeles ved fabrikken. I det hele har vi gjennom årene hatt ei stabil
stamme av dyktige arbeidere og funksjonærer.

RAUMA ULLVAREFABRIKK 1977
Historisk sett kan det være interessant å notere at Rauma Ullvarefabrikk A.S i jubileumsåret
med det siste tilbygget på 3400 m2 disponerer en gulvflate på i alt ca. 8 500 m2 mot ca. 2 400
m2 i den opprinnelige bygning som ble gjenreist under krigen. Antall ansatte har derimot holdt
seg noenlunde konstant på ca 35. Når det nye anlegget er ferdig innflyttet vil Rauma
Ullvarefabrikk A.S være blant de mest moderne og rasjonelle bedrifter i bransjen.
Men selv om bedriften rent teknisk vil fremstå i ny skikkelse er produkt spektret og den
tradisjonelle målsettingen ikke endret. Tvert imot harde krav som stilles til fremstilling av
husflidsgarn, som er og vil bli bedriftens spesialitet, blitt den viktigste rettesnor gjennom
hele planleggingen.
Produktspektret strekker seg fra fint larnmullgarn til grovt nye- og ullspissgarn, og dekker de
fleste behov for ullgarn til husflidsformål. Spesielt til strikking, kunst, og nyttevev.
Som råstoff brukes utelukkende 100% ren norsk ull. Spælsaugarn er bedriftens spesialitet og vi
er landets største forbruker av spælsauull.
Å produsere husflidsgarn stiller store krav til kvalitet og rikholdig fargespektrum. Men selve
garnfremstillingen er likevel bare en del av virksomheten. Produkt- og mønsterutvikling er
viktige arbeidsfelt som det stilles stadig større krav til. Bedriften er derfor sterkt
engasjert på disse arbeidsfelt og har nært samarbeid med flere av landets ledende
tekstilkunstnere i tillegg til to fast ansatte designere. Bedriften har et av landets største
ferdigvarelager av garn. Dette har sammenheng med bedriftens lagerstyring som er kundeorientert
slik at normalt alle bestillinger blir ekspedert samme dag som de kommer inn. Salgspolitikken
er selektiv med Husfliden som viktigste kunde og samarbeidspartner. Et verdifullt samarbeid som
er mye av grunnlaget for bedriftens virksomhet og til gjensidig nytte både for leverandør og
kunde. Med Røros-Tweed, som vi overtok i 1968, har dette samarbeidet blitt utvidet til også å
gjelde vevde varer. En del av veveriet ved Røros-Tweed er derfor utbygd og spesialisert med
tanke på de forskjellige behov for husflidstekstiler.
De store investeringer som vi er i ferd med å gjennomføre er et stort økonomisk løft. På litt
sikt ser vi det imidlertid som en nødvendighet for å kunne gi plass til tidsmessige maskiner og
å kunne tilfredsstille fremtidige krav til lettere arbeidsforhold og bedre arbeidsmiljø.
Vi tilhører en arbeidskraft-krevende industri som er særlig utsatt for billig import. I et land
med et av verdens høyeste kostnadsnivå er dette et vanskelig utgangspunkt. En del av løsningen
ligger i spesialisering og å bli mindre arbeidskraftintensiv. Det primære med det nye anlegget
har derfor ikke vært å gjøre bedriften større, men å møte det stigende kostnadsnivå med en mer
rasjonell drift. Vi ser det som en fordel å være en liten bedrift. Det er bl.a. lettere å skape
et godt arbeidsmiljø i en liten bedrift, og en kan klare seg med et lite marked. Er en dessuten
spesialisert og samtidig fleksibel, vil en ha større mulighet for å klare seg bra også i
dårlige tider.
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Av Olav Brostrup Müller Foto: pickles.no

Strikkepinnene går som aldri før, og husflidslagene melder om
rekordaktivitet. Er det mer enn nye, varme klær vi søker?
LE GRAND LUX:
Det skal være enkelt
og ekte, lyder de
siste rapportene fra
Paris. Det gir i så
fall norske kvinner et
stort forsprang.

Det som er helt hot nå, sier motedesigner Tina Solheim, og peker på en av modellene på storskjermen i bakgrunnen, – ...er mohair-strikk, gjerne satt sammen med skinn. Det er mandag kveld på
Lillehammer bibliotek. Merkelig nok er det også stappfullt. Hit har kvinner i alle aldre kommet
for å høre om de siste trendene på strikkefronten. Om patchwork og maskesting, påsydde blondekanter og kontrastbruk. Om alternativ bruk av mini-alpakka, dobbeltkast med nålen og Fair Islemønstringer. Og de har kommet for å høre at det de driver med, vanlig norsk håndarbeid, visstnok
er i ferd med å bli en greie nede hos de store motehusene i Paris. – Her har vi strikk fra Dior,
sier kveldens foredragsholder, Tina Solheim, og snur seg mot storskjermen igjen.– Og her har vi
strikk fra Yves Saint-Laurent, selv om dette er veldig out of the ordinary for ham, altså. En
gang var strikking synonymt med breie bestemødrefang og fornuftige votter. I dag er det bildet i
ferd med å rakne. – Og her ser vi igjen dette dødninghodemønsteret, det er fortsatt veldig populært, sier Tina Solheim, og sender rundt en strikkegenser med et noe morbid motiv. – Disse dødninghodesjablongene kan man selv stryke rett på strikken. Det symboliserer død og gjenfødsel, noe
gammelt som er ferdig og noe nytt som begynner, forteller Solheim, som har bakgrunn fra École de
la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Etter årevis i bransjen reiser hun nå også rundt
og holder foredrag.– Det de sier i Paris nå, er at det som er håndlaget, med ekte materialer, er
le grand lux. Trenden går altså på at man skal ha færre ting, men av god kvalitet, sier Solheim,
henvendt til salen. – Vi vil ha ekte ting, ikke akryl og polyester. Og skal vi ha noe ordentlig,
må vi gjøre det selv. Og slik er det: Norske kvinner strikker som aldri før. Pussig nok skjer
dette i en tid der flere og flere kjenner tidsklemma lukke seg rundt dem, og klær attpåtil aldri
har vært billigere å kjøpe. Likevel melder husflidslagene om fulle kurs og stor pågang.– I 2006
pekte alle pilene nedover, og mange tenkte at dette med husflidstradisjoner var helt på veg ut,
forteller Kjærsti Gangsø i Studieforbundet kultur og tradisjon, som er basert i Vågå.

STRIKKETREND:
Norske kvinner strikker
som aldri før. ? En motreaksjon mot tidsklemma,
tror gründer og
strikkeentusiast Anna
Enge. Selv er gausdølen
godt i gang med å gjøre
hobbyen til levebrød.
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Likevel melder husflidslagene om fulle kurs og stor pågang.– I 2006 pekte alle
og mange tenkte at dette med husflidstradisjoner var helt på veg ut, forteller
Studieforbundet kultur og tradisjon, som er basert i Vågå. – Nå ser vi derimot
full fart opp igjen. I fjor hadde Norges Husflidslag 2.310 ulike kurs, med til
deltakere. Mange av dem er også yngre enn før, forteller Gangsø.

pilene nedover,
Kjærsti Gangsø i
at husflid er på
sammen 14.250

Men hva er grunnen til den økte interessen? Er det de stadige varslene om nedgang i økonomien
som plutselig setter i gang tanker om selvforsyning? Er det de kommende klimautfordringene som
har dyttet oss i retning av et mer gjennomtenkt forbruk? – Dette er et oppgjør med kjøp-og-kast
-kulturen, mener motedesigner Tina Solheim. – Folk vil ikke lenger ha det billige, ferdigproduserte. Det samme ser vi når det gjelder mat. Folk vil ha skikkelige ting.
En av dem som fôrer det voksende markedet, er gausdølen Anna Enge. Etter å ha hatt strikking
som hobby i mange år, har hun nå vært med på å åpne den unge, hippe strikkebutikken Pickles,
sentralt plassert på Grünerløkka i Oslo. Hun tror at strikking for mange er en motreaksjon mot
tidsklemma, og at det å tillate seg å bruke lang tid på noe i seg selv kan være et sterkt verdisignal. – Å bruke tid på slike huslige ting ble jo bare for få år siden ansett som ganske
gammeldags, men det har nå fått en renessanse. Det er nok både på grunn av at det finnes mer
inspirerende og litt mer moderne og enkle plagg å strikke, og at utvalget av materialer har
blitt enormt, sier Enge, som gleder seg over den økende interessen. – Dessuten tror vi det nostalgiske rundt strikking tilbyr en nyttefølelse og en kontrast til abstrakt teknologi og mye
informasjon ellers, forteller Pickles-gründer Anna Enge.
En som langt på veg deler den beskrivelsen, er Kjærsti Gangsø i Studieforbundet kultur og tradisjon. – Å kunne husflidsteknikker til selvhushold er noe av det vi valgte bort i industrisamfunnet. Nå ser flere og flere nytten av slik kunnskap. Oppblomstringen bidrar også til å gi ny
heder til et område av norsk kultur som ofte er for hverdagslig til å bli særlig nevnt i festtaler. – Begrepet «Stolt husflid» brukes en del i dag. Det handler om å løfte fram det som har
vært hverdagskunnskap blant kvinner før i verden, sier Gangsø.
– Men er det ikke et skritt tilbake for likestillingsprosjektet? – Kanskje det heller handler
om at damer i dag har blitt så likestilte at det igjen har åpnet seg et rom for å være interessert i tradisjonell kvinnekultur?

Utstillingsåpning: Varme hender –om vottens kulturhistorie

Starter: 10.10.13.
Slutter: 23.03.14.
Hvor: Tromsø Museum
Målgruppe: Alle
Ansvarlig: Therese Lindseth

Ei lun og heimstrikka utstilling! I samarbeid med Museum Nord stiller
Tromsø Museum ut varme, vakre og viktige votter fra samlingene, og utvider
med eksempler på votter i det moderne Nord-Norge.
Fra sjøvott til stasvott, fra heimspunnet ull til mjukaste kjøpegarn, her er et
helt spekter av handplagg - også med noen svært særegne eksemplarer innimellom.
Vi kjenner alle til vår gode venn votten -livsnødvendig i frost og snø, i daglig
bruk på havet, i arbeid og til fest, votten er nesten alltid med i den nordnorske
vinterhverdagen, og begrepet “sommervotta” er heller ikke uten innhold. Det demonstreres ulike strikketeknikker og det er full anledning til å slå seg ned med
bundingen i utstillinga.
Tromsø Museum holder deg varm på hendene!
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NORSK FOLKEMUSEUM
Et «skattkammer» med
silkestrømper fra 1700tallet, kofter fra 1800
-tallet og gensere fra
Marius til Skappel.
Første del av utstillingen vil vise de
eldste bevarte plaggene i museets samlingen. Mange tror at nordmenn har
strikket siden vikingtiden, men vi var blant de siste
i Europa som tok i bruk denne teknikken. De første
strikkeplaggene i Norge var importerte. Mesteparten
av disse var såkalte «nattrøyer» strikket av ensfarget tynt silkegarn. Dette var eksklusive plagg brukt av overklassen. Dette er imidlertid plagg som er så gamle og skjøre at de ikke kan stilles ut.

Den største gruppen av strikkete plagg fra 1700-tallet i museets samling er
votter og strømper. Det er først fra midten av 1800tallet at strikking ble mer vanlig. Da dukket de første
flerfargete strikkekoftene opp f.eks. i Setesdal og Fana. Utstillingen vil vise eksempler på disse ulike
plaggtypene samt strikkete plagg fra bymiljø. Her blir
det smakebiter fra hvert tiår fram til i dag med bl.a.
hønsestrikk, Per Spook-genseren og Skappel-genseren. Utstillingen vil også vise ulike strikkeredskaper – både
kjente og mindre kjente, som
nøstekrok og strikkeskje og
ulike typer strikkepinner.
Andre del av utstillingen vil
vise noen av de mest kjente
plaggene til designeren Unn
Søiland Dale. I 2012 mottok museet 150 strikkete
plagg designet av hennes, deriblant Snøkrystall,
Eskimo og den velkjente Mariusgenseren. Den siste var inspirert av tradisjonelle setesdalskofter og ble lansert i
filmen «Troll i ord» i 1953.
Faglig ansvarlige for utstillingen: Kari-Anne Pedersen og Birte Sandvik

Sauen Jorull (med litt hjelp av Jorid fra Jorids Mønsterbutikk og bloggen Muffins
Verden) har startet en innsamlingsaksjon for SOS Barnebyers arbeid med barn i Syria.
Målet er å samle inn 20 000 kroner innen nyttår, og vil du støtte denne gode saken
kan du kjøpe vottemønsteret MAMMA OG PAPPA SOS babyvotter:
Det fineste en baby vet, er mamma og pappa, og nå kan du strikke små votter til baby
med det fineste de vet som motiv. Mønsteret koster 35 kroner, og inntektene går

uavkortet til SOS Barnebyer og deres arbeid med barn i Syria.

www.SOS barnebyer.no eller
www.joridweb.com
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PRIMVOTTEN I NYE FARGER
«Primvotten» er strikket av garnet «Gammelserien» fra Rauma
ullvarefabrikk i fargene brunsort og hvit. En tradisjonell
fargekombinasjon som fremhever mønsteret i primvotten. Dette
kvalitetsgarnet sammen med størrelsen på strikkepinnene gjør
at primvotten er behagelig å ha på, den kan gjerne tas i bruk
både til hverdag og fest.

Hovedfarger
Hovedfargene for Primvotten leveres i fargene:
hvit/grå og grå/hvit, hvit/brunsort og brunsort/hvit

Bestillingsfarger
Primvotten strikkes også i flere flotte fargekombinasjoner med kvalitetsgarnet
«Gammelserien» og «Finullgarn» fra Rauma Ullvarefabrikk. «Primvotten i alle farger» presenteres på vår hjemmeside og Facebook januar 2014. Vottene i andre fargekombinasjoner enn
hovedfargene, strikkes på bestilling.

MERKELAPPER SKAL KVALITETSSIKRE PRIMVOTTEN
Våre primvotter skal bære preg av godt
håndarbeid, derfor gjennomføres en
kvalitetskontroll.
Merkelapper med logo og vaskeanvisning festes
på primvottene fra 2014.

ULLBOKLANSERING I ULLUKEN
Det var stinn brakke og stor stemning under lanseringen av boken Ren ull. Forfatterne, Ingun G.
Klepp og Tone S. Tobiasson hadde valgt pop upbutikken i Glasmagasinet i Oslo til arrangementet.
Utgangspunktet for boken er prosjektet Valuing
Norwegian Wool ved Statens Institutt for Forbruksforsking. Og forordet i boken er skrevet av The
Prince of Wales, ullukens far.
Til grunn for boken Ren ull ligger den forskningen Ingun
Grimstad Klepp har gjort i Statens Institutt for forbruksforskning i mange år. Forlagsredaktør Kari
Spjeldnæs i Aschehoug la i sin tale til forfatterne vekt
på at Ren ull er blitt et enestående eksempel på forskningsformidling som hun er helt sikker på at mange vil
ha glede av å lese. Denne boken inneholder ikke en eneste oppskrift, men forteller historien bak historien.
Visste du for eksempel at på 1500 var det påbudt å holde
sau?
– Ingen kan lese om ullen til Vegard Ulvang før i dag,
sa Ingun G. Klepp og mente at den boken som kommer nærmest Ren ull i sitt slag måtte være Elsa Beskows Pers
nye klær. Klepp og Tobiasson pekte også på Prins Charles
som innførte ull-uken i Storbritannia for tre år siden,
som en kommentar til at bøndene ikke får nok igjen for
ullen sin, og nå er prinsen blitt bidragsyter i Ren ull.
Boken inneholder historiene til ull- og garnprodusenter,
designere, spinnerier og andre som på en eller annen
måte befatter seg med norsk ull. Den inneholder også
tips om stell av ullplagg. Slik fungerer boken både som
en interessant historie om ullen før og nå og et praktisk oppslagsverk.
Forfatterne, f.v. Ingun G. Klepp og
Tone S. Tobiasson.

Tekst og foto
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Avsender: ullvotten.no, Lekvollhagan Gård, 2330 VALLSET

VOTTEKALENDER 2014
I 2009 hadde Hof Husflidslag en votteutstilling som ble en
suksess. De samlet inn over 160 forskjellige votter, store og
små, gamle og nye. Alle vottene ble fotografert og
registrert. Ut i fra dette materialet lagde de en
vottekalender for 2012 som ble veldig populær. Nå har de
igjen plukket ut 12 par votter som de håper du vil ha stor
glede av å lage.
Hof er et aktivt lag som arbeider for barn, unge og voksne
som er interessert i husflid og håndverk. Kalenderen kan
kjøpes ved henvendelse til Hof Husflidslag:
hof.husflidslag@hotmail.com. Pris kr 100,- + porto.

ØNSKER DU/DERE Å
STRIKKE PRIMVOTTER?
Bestill garnpakker
«primvotten» hele året.
Pris kr 40,- pr par.
Portofritt v/ kjøp av
flere enn 20 garnpakker
og retur av 20
primvotter. Ta kontakt
med ullvotten.no
Tlf: 95 49 50 50
epost:
post@ullvotten.no
Mer info på
www.ullvotten.no

OPPGJØR
Oppgjør for innleverte
primvotter som
godkjennes,
utbetales den 25. hver
mnd.
Kr. 170,- pr par.

NYTT HEFTE OG
SENDINGSMÅTE I 2014
Nytt informasjonshefte
med oppskrift og
oppgjørsblankett.
Garnpakkene og retur av
primvotter sendes i
frankerte poser.

TIPS
Vi tar gjerne imot tips
til innhold i ULLNYTT.

2000 PAR PRIMVOTTER
Vårt mål er å formidle
2000 par primvotter i
2014.
Bli med å strikk!

TAKK
…for at du knytter
sammen votteparene med
liten sløyfe i
hovedfarge.
…for at du presser
vottene.
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