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TrådT maTeriale? 
Slett ikke!
I mer enn 12000 år har mennesket brukt bast og siv for å lage teknisk 

enkle tekstiler. Nå, ved hjelp av ny teknologi, spinnes nye tråder ut i fra 

naturfibrene. Fortidens produksjon er knapt til å kjenne igjen, siste utvekst 

på stammen av naturfibre er en tråd der råvaren er hundre prosent melk.

Tekstilfiberproduksjonen på norske gårdsbruk var helt uten den heroismen som 
man forbandt med hvalfangsten, den ga heller ingen avkastning à la sildefis-
ket. Den fikk heller aldri det kontinentale preget som omga Vestlandets mø-

belindustri. Sammenlignet med andre næringer som har formet og formuet Norge 
var det lite som talte for at denne gårdsbaserte sysselen fortjente oppmerksomhet. 
Så for over hundre år siden «raknet» plantefiberproduksjonen på gårdene her i lan-
det. Utbredt dyrking av lin, hamp og nesle måtte vike, for voksende bomullsimport, 
større beitemarksbehov og matproduksjon.

eT PeRSPeKTIv

Om alt ikke var skjedd slik som det gjorde den gangen – altså om historien hadde sett 
annerledes ut – ville kanskje norske gårdskvinner i dag vært nødt til å lage økolo-
giske, naturfiberbaserte tekstiler med dragemotiver for det kinesiske markedet. Det 
kan man iallfall tenke seg. (Til en slik kontrafaktisk hypotese hører det med at asia-
tisk økonomi i forrige århundre måtte ha utviklet seg til å bli verdens finansielle mo-
tor, slik at rike kinesere – med interesse for bruk og bevaring av tradisjonelle teknikker 
og materialer fra Europa – bestilte sine produkter fra gårder i Norden.) Nå ser ikke 
verden akkurat slik ut – iallfall ikke fra et europeisk perspektiv. Mer om det siden.

NATURFIBeRÅReT

FN har utpekt 2009 til Naturfiberåret. Men et googlesøk på ordet gir bare to treff på 
norsk. Mens ull fortsatt produseres i en viss utstrekning, er norsk, gårdsbasert plan-
tefiberproduksjon nærmest ikke-eksisterende. Et unntak er Semb Gård, der man har 
produsert tapeter av halm og ull i mer enn to generasjoner. Av den grunn feires Biri-
tapetet med nye jubileumsprodukter formgitte av designergruppen Norway Says. 
Halm dyrket på Semb gård brukes sammen med norsk ull i tapetproduksjonen. 

TeKST: ChRISTeR DyNNA  FoTo: INTeRFACeFLoR, M8 DeSIgN (BIRI-TAPeT) og FIN

Just, håndvevde  

gulvfliser fra India
Foto: InterfaceFLOR

Gangar, Norway 

Says-design for  

Biri-tapet. Strå og ull
Foto: M8 Design

dynns
Cross-Out

dynns
Replacement Text
32



20 khveRK 4.09 

naturfiber

khveRK 4.09 21  
naturfiber

Semb Gårds historie kan følges tilbake 
til 1300-tallet, men først i 1938, da det var 
krisetider, var det noen som forsøkte å 
legge halm i vevstolen. Det nye tapetet, 
som Klara Schee utviklet, ble blant annet 
brukt til å kle veggene i Oslo Rådhus’ 
mest fornemme saler, og det nye gårds-
produktet hennes bidro til å berge driften 
på Semb Gård. I 1977 gikk gården og ta-
petproduksjonen over til en ny genera-
sjon som forbedret vevstolen og innførte 
bedre maskiner til å preparere halmen. 
Nå har tredje generasjon nettopp tatt over 
halmtapetproduksjonen. Men å flette 
plantefiber og bladverk har vært gårds-
kultur og er en kunst som kan spores tolv 
tusen år tilbake i menneskets historie. Og 
her kommer den kontrafaktiske hypote-
sen inn igjen – om et øyeblikk – for turen 
går via Atlanta, USA.

Anderson, som ble kåret til Time Mag-
a zine’s environmental hero, sier i et 
fjernsynsintervju med kanadiske CBC, at 
etappene med omlegging til bærekraftig 
produksjon også medførte at produktene 
deres ble bedre mottatt av kundene. 

– Markedet har møtt oss med en for-
bløffende velvilje!

Interface har salgskontorer i 110 land 
og produserer sine produkter på fire kon-
tinenter. Oppnår de målsetningene de har 
satt seg – om å basere produksjonen ute-
lukkende på fornybare ressurser og helt 
karbonnøytrale prosesser innen 2020 – er 
dette tiltak med store ringvirkninger. 
Men ambisjonene stanser ikke der. Suk-
sessen følges også opp i form av et eget 
nettsamfunn, initiert og sponset av sel-
skapet, for at fagpersoner og forbrukere 
skal kunne søke og dele kunnskap om 
praktiske, økologiske tiltak.

ALLe KAN vÆRe MeD

For Interfaces regnskaper utgjør den 
økonomiske siden av deres satsing på 
bærekraftig produksjon frem til i dag 
405 millioner dollar i rene besparelser. 
Penger som istedet har gått til nye, grøn-
ne tiltak. 

Gjennom InterfaceFLOR, som er en 
modulær divisjon i konsernet, vil Ander-
son også forbedre verden, og få innpass 
på nye markeder. 

Med en vellykket Mission Zero-sat-
sing og et levende nettsamfunn, bidrar 
Interface på en måte som gir verdifull 
kredibilitet og skaper tillit hos kundene, 
slik at det også blir lettere å selge dem de 
nye produktene. Kanskje vil de også ha 
den nye typen gulvfliser kalt Just, som 
verdens største teppeprodusent har utvi-
klet «i samarbeid med indiske kunsthånd-
værkere», ifølge en pressemelding fra In-
terfaceFLOR.

I India er det flere tusen år gamle tra-
disjoner for å veve og flette kokosbast og 
gress, en teknikk som er holdt i live av den 
lokale og nasjonale etterspørselen. Men 
denne etterspørselen er knapt nok til-
strekkelig til å sikre at denne kunnska-
pen, som har vært overlevert gjennom ge-
nerasjoner, fortsatt holdes levende og i 
utvikling.

Og her kan den kontrafaktiske hypo-
tesen taes inn igjen, for den er egentlig 
hentet fra Viravanallur i India, hvor den 
til gjengjeld er et faktum. Det er nemlig 
hit InterfaceFLOR har gått for å realisere 

sitt seneste grønne tiltak. Håndverkere 
her, på den indiske landsbygden, produ-
serer nemlig gulvmatter av siv som de 
henter fra elven, der det kraftige flodgres-
set vokser uhemmet. Fullt så frodig er ikke 
veksten i Indisk økonomi, men med fem til 
syv prosent årlig vekst siden 1991 er dette 
en av verdens raskest fremvoksende øko-
nomier, bare forbigått av Kinas økonomis-
ke eventyr. Men det kan komme til å endre 
seg, og endringene kan være basert på for-
nybare og grønne ressurser.

INDISK veveNTyR

InterfaceFLOR kjøper matter laget av siv 
fra håndverkerne i Viravanallur. Produk-
tene deres selges under betegnelsen Just 
ettersom samarbeidet vektlegger etiske 
og rettferdige avtaler for produksjonens 
førsteledd.

Konsernet i USA har skilt ut denne nye 
satsingen på etisk og rettferdig handel 
som et selvstendig prosjekt, som har fått 
sitt eget merkenavn, FairWorks. Gjennom 
FairWorks skal InterfaceFLOR nå finne 
nye produkter og produksjonsløsninger 
for bærekraftige handelsvarer i regioner 
under utvikling. En av de ansvarlige er Ni-
gel Stansfield, som er seniordirektør i en 
av konsernets produktavdelinger.

– Vi startet prosjektet i India for fem 
år siden, forklarer Stansfield på epost. Ar-
beidet lente seg tungt på kompetansen til 
EXDL, et ny- og annerledestenkende 
dansk designfirma. Deres kjennskap både 
til bærekraftige materialer og interiørde-
sign ble koblet med solid, lokal kunnskap 
om tradisjonell bruk og formgiving av 
flettede naturfibre, som Neelam Chhiber 
i IndusTree Crafts Private bidro med.

Her ligger hovedkontoret til verdens stør-
ste teppeprodusent Interface. Selskapet, 
som er verdens største i sitt segment, har 
siden 1973 vokst på teppefliser til konto-
rer og næringsbygg. Det gikk på børs i 
1983, men en av grunnleggerne, Ray An-
derson, har fortsatt en ledende plass i 
konsernledelsen. Det viste seg heldigvis 
at han ikke har anlegg for å gå av med 
pensjon. Han er nemlig ansvarlig for at 
Interface ligger langt foran USA’s og  
andre lands myndigheter i å kutte USA’s 
egne klimagassutslipp og legge om til  
bærekraftig produksjon. 

Anderson forklarer, på selskapets nett-
sider, at han som 60-åring, eller nesten-
pensjonist, var forventet å trekke seg til-
bake til et stille, komfortabelt liv. Den i 
dag 75 år gamle Anderson hadde trolig 
også trukket seg tilbake den gangen, om 
det ikke hadde vært for en bok av Paul 
Hawken med tittelen The ecology of com-
merce som utkom i 1994. Da den kom i An-
dersons vei, innså han at viktige oppgaver 
gjenstod. For Hawkens bok ga ham helt 
nye tanker om en bedrifts samfunnsan-
svar, og han introduserte styret i konser-
net for dem. De lot seg også overbevise, 
og selskapet lanserte samme år en helt ny 
målsetting for verdens største teppepro-
dusent: Innen 2020 skal vi bli en helt bæ-
rekraftig virksomhet.

MISSIoN ZeRo 

Andersons initiativ fra 1994 blir kalt Mis-
sion Zero. Og 15 år etter det ble lansert 
kan Interface vise til solide resultater. 
Målt mot situasjonen i 1996 kastes det i 
dag bare 22 mot 100 søppelsekker fra In-
terface sine fabrikker i USA, der man i 
samme periode har senket vannforbruket 
i produksjonen fra 100 til 28 liter i rela-
tive tall. Energiforbruket har blitt nesten 
halvert mens det av karbondioksydutslip-
pene er igjen mindre enn en tredjedel av 
1996-nivået. Alt i henhold til Inter faces 
egne rapporter. Samtidig har de vokst, og 
blitt mer enn en halv gang, eller 60 pro-
sent, større. Grønn vekst med andre ord.

Anderson forklarer at de startet det 
hele ved å ta tak i avfallsmengden fra  
fabrikkene, og så, av seg selv, fulgte fokus 
på annen «sløsing» i resten av konsernet. 
Interfaces arbeidere i alle ledd har også 
deltatt i anstrengelsene med å gjøre be-
driftens produksjon renere og mer bære-
kraftig. Prosjektet har også virket samlende 
på de ansatte, oppgir Interface.

Biri feirer seg selv og 
Biri-tapetet med helt nye 
jubileumsprodukter formgitte 
av designergruppen 
Norway Says

Biri-tapet i bystyresalen, Oslo Rådhus

Biri-tapet på Aku-Aku bar.
Begge foto: M8 Design

Kontrakter med IndusTree 

og InterfaceFLOR sikrer 

arbeid til flere landsbyer i 

Viravanallur, India.
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dukter og varer laget uten for store om-
kostninger for miljø og mennesker i pro-
duksjonslandene. 

Såkalt konvensjonell bomullsdyrking 
har svært mange «lik i lasten», noe som 
begynner å bli kjent for forbrukerne i Vest. 
Det berører også dem at den industrielle 
dyrkingen forbruker store mengder vann, 
og at renseprosessene frem til spinning og 
i veveriet også er miljøødeleggende. 

Kina er størst på bomullsdyrking og 
dyrker i dag bomull på svimlende 5,6 mil-
lioner hektar landjord, mens den indus-
trielle dyrkingen av hamp, som nå kan bli 
et alternativ til bomull, bare er tilgodesett 
med 20 000 hektar.

CANNABIS SATIvA

Hamp ble dyrket for fibrenes del allerede 
for 4000 år siden i Kina. Det var den de-
sidert viktigste plantefiberen innen kine-
sisk tekstil- og kledebonindustri helt frem 
til begynnelsen på forrige århundre. Da 
tok bomullsproduksjonen over hegemo-
niet. Nå vil myndighetene reversere ut-
viklingen og gjeninnføre hampdyrking i 
moderne, industriell skala.

JoRDBRUKSRevoLUSJoN

Navnet Just er berettiget skal man tro 
nettstedet til Social Impact International, 
en rådgivningstjeneste som har kontorer 
i California og i Hyderabad, og som hjel-
per IndusTree og andre små foretak i In-
dia med å organisere seg bedre og satse 
større. Her oppgis det også at for enkelte 
av håndverkerne som jobber for Indus-
Tree og InterfaceFLOR har inntektene 
nesten tredoblet seg. Men beregninger 
anslår at det i India alene finnes omkring 
40 millioner mennesker som har sitt le-
vebrød knyttet til håndverksproduksjo-
ner. Og fremtiden deres, og kunnskapene 
de har, er langt fra sikret.

Effekten av det ustabile monsunregnet 
i India de seneste årene drar i stadig tyn-
gre grad også innover økonomien, og den 
enkelte bondes liv rammes hardt. Dette 
har medført en regelrett selvmordsbølge 
på landsbygden, statistikken teller særlig 
mange bomullsdyrkere. I 2006 tok 1250 
bønder i India sitt eget liv fordi avlingene 
deres slo feil, igjen. Det skriver Time Ma-
gazine i en reportasje som handler om en 
ny jordbruksrevolusjon, som spirer her og 

Mattene, som det har tatt fem år å ut-
vikle, er det første konkrete produktet 
som er i salg fra FairWorks-satsingen. Ut 
fra butikk koster hver matte mellom 1200 
og 1900 kroner. Just ble lansert i Norge 
under Designers Saturday i høst, og her 
viste man også frem hvordan Interfaces 
Mission Zero-prosjekt utvikler seg, og 
hvor langt selskapet har igjen før målet 
om en hundre prosent bærekraftig teppe-
produksjon er nådd. Det er ikke galt å si 
at de er godt på vei. Så mens USA’s og an-
dre store og små nasjoners myndigheter 
nøler foran fremtidige forpliktelser i kli-
maforhandlingene, posisjonerer verdens 
største teppeprodusent seg i det bære-
kraftige markedssegmentet. Dette er an-
slått til globalt å utgjøre syv milliarder 
dollar neste år, ifølge Eco-Innovation 
Summit, en britisk organisasjon som 
fremmer økologisk innovasjon og pro-
duksjon. Men deres tall er fra 2007, før 
finanskrisen slo inn. Det er uansett vik-
tig å posisjonere seg i markedet, og sørge 
for nødvendig patent- og varemerkebe-
skyttelser, slik Interface også har gjort 
med Just.

Dette indiske firmaets målsetting er, 
foruten lønnsomhet, å bevare det tradi-
sjonelle håndverket og kunsten å nytte 
planter og gress som basismateriale for 
forskjellige flettede og vevde produkter. 
Chhiber, som er utdannet industridesig-
ner, har jobbet med dette i 25 år, og rundt 
3000 mennesker i Viravanallur-området 
er involverte i ulike prosjekter med og 
uten en tredjepart, som FairWorks. Ved å 
gi opplæring til håndverkerne, som ikke 
har noen formell utdanning, hjelper In-
dusTree disse, slik at de blant annet kan 
møte produksjonskravene fra vestlige 
kunder, og dermed få eksport- og salgsav-
taler, som den med InterfaceFLOR.

BÆReKRAFTIgheTSMARKeDeT

Produktene som kommer ut av prosjek-
tet i Viravanallur selges i Europa, Midt-
Østen og India under merkenavnet Just. 
Produksjonen gir arbeid og inntekt til 
innbyggerne i fire landsbyer, der om-
kring 200 familier er involverte i san-
king, preparering, farging eller veving av 
sivmattene på en eller annen måte, ifølge 
Nigel Stansfield.

i andre såkalte fremvoksende økonomier. 
I kjølvannet av klimaforandringer, øko-
nomiske krisetider og ustabile matvare-
priser, setter verdens myndigheter ster-
kere fokus på matvaresikkerhet. I India 
har man innsett at jordbruket må berges, 
og det indiske finansdepartementet har 
firedoblet støtten til jordbruket de seneste 
fem årene.

Blant annet har myndighetene i landet 
bygget nær ti tusen damanlegg så også 
bønder på små gårder gis tilgang på vann 
utover monsunperioden så de kan produ-
sere flere avlinger per år. Fortsatt er 60 
prosent av Indias dyrkede arealer uten 
slike enkle vanningsanlegg, så her er man 
fortsatt prisgitt værgudene alene. Et an-
net, nytt tiltak som hjelper på bøndenes 
hverdag, er innføringen av fastpris på rå-
varene de leverer, slik at de kan beregne 
verdien av bomullen før de sår, rapporte-
rer Time Magazine fra India.

BoMULLeN vANT

Økologisk dyrking utprøves og sertifise-
ring av avlinger er blitt en egen næring. 
Forbrukere i Vest etterspør etiske pro-

Fire landsbyer og 200 familier 
er på en eller annen måte 
involverte i produksjonen

Enkle veveteknikker  

som fletting av siv og  

strå har vært kjent i  

mer enn tolv tusen år.

Gulvbrikkene som er  

skapt i India, selges i  

Norge for rundt 1500  

kroner stykk.

I Beijing har man derfor åpnet et forsk-
ningssenter, The Hemp Research Centre, 
som har som målsetting å finne løsninger 
slik at hamp kan gjenintroduseres som 
primærfiber i tekstilproduksjonen i lan-
det. Hamp egner seg i tekstiler kombinert 
med andre fiber, som bomull, ull, kashmir 
og silke, ifølge senterets leder, Zhang Ji-
anchun, som er sitert på FNs egne websi-
der om Naturfiberåret.

Zhang og hans forskningskolleger job-
ber med å utvikle metoder for foredling 
av hamp som kan utvide plantens bruks-
områder i tekstilproduksjonen. Disse me-
todene tillater også at hele planten nyttes.
Frøene kan brukes i kosmetikk og som 
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Fin er et av de unge, norske motede-
signfirmaene. De har som kongstanke at 
opphavet til tekstilene de bruker, må møte 
strenge kriterier om økologisk og bære-
kraftig produksjon – noe som ikke nød-
vendigvis er synlige for sluttbruker, altså 
kunden. Men mottagelsen tyder på at det-
te er verdier som deles av flere. Kundene 
har også fått med seg at konvensjonell in-
dustriell bomullsproduksjon ikke er like 
uskyldig og ren som materialet selv kan 
fremstå som.

Nicolai Herlofson forteller at industri-
ell bomullsdyrking og –produksjon er en 
av verstingene i verdens jordbruk.  – Den-
ne næringen, som opptar tre prosent av 
all dyrket jord, forbruker 20 prosent av 
alle plantevernkjemikalier som brukes av 
landbruksnæringen, forteller han. 

Herlofson er en av tre ansatte som 
også er på eiersiden, med ti prosent hver, 
i selskapet Fin fashion, som ble grunnlagt 
i 2006. Som hovedinvestor har de med seg 
Per Karsten Ims. Snart introduserer Fin 
også en herrekolleksjon, så fra 2010 pro-
duseres det fire kolleksjoner per år. En 
kleskolleksjon teller mellom 40 og 70 
plagg, og alle stoffene i kolleksjonene er 
sertifiserte og miljømerkede hva angår 
selve fiberproduksjonen (økologisk og/ 
eller fornybar råvare) samt bearbeidingen 
(miljøsertifisert produksjon eventuelt 
også i henhold til etiske retningslinjer).

CASSeIN

Fin får leveranser fra Peru, der de henter 
strikkekvaliteter i babyalpakka, mens ki-
nesiske produsenter leverer økologisk bo-
mull og bambus samt håndspunnnet vill-
silke. Kina leverer også et tekstil laget av 
melk, eller rettere sagt det som blir til 
overs etter at melken er brukt i meieripro-
dukter. Dette heter cassein og er et mel-
keprotein som kan bearbeides og formes 
slik at det kan spinnes til en tråd.

Nikolai Christiansen Perminow hos 
Fin, forklarer at fiberproduksjonen med 
cassein utføres rent mekanisk ved å rulle, 
eller, på et makronivå «spinne», de lange 
melkeproteinene slik at de føyer seg 

råvare for matolje mens blomstene og bla-
dene inngår i medisiner og resten av plan-
ten kan inngå i komposittmaterialer, som 
man blant annet kan lage gulvbelegg av. 
For å få en kilo tekstilfiber av hamp kre-
ves to kilo bark fra planten, som kan bli 
fire meter høy.

Ny gAMMeL PLANTeFIBeR

Å dyrke hamp krever lite eller ingen bruk 
av sprøytemidler, og planten egner seg til 
bruk i vekselsjordbruk med soyabønner 
og hvete.

Hampplanten trives godt i høyerelig-
gende strøk og egner seg for utplanting i 
kuppert terreng og trives i mager jord. 
Den binder store mengder Co2, og kan 
ikke brukes til å fremstille marihuana. 
Det første økonomisk lønnsomme spin-
neriet for produksjon av hampfiber i da-
gens målestokk er nylig åpnet i Xishuang-
bana i Yunnan. Ved å erstatte produksjo-
nen av bomull med hamp, håper kineser-
ne også å frigi dyrkbar mark, som dermed 
kan brukes til matproduksjon.

Fordelene med hamp er at fibrene le-
der og tåler varme bedre enn bomull, de 
har også større kapasitet til å absorbere 
og frigi fuktighet. Hampfiber har dessu-
ten god virkning på inneklimaet da de tar 
opp giftige gasser (som formaldehyde, 
ofte brukt i møbelproduksjon og byg-
ningsmaterialer).

ØKoLogISK TAKK

Norske gårder så effekten av bomullens 
inntog så tidlig som på 1700-tallet. Da be-
gynte spinneriene i Norge å importere lin 
og bomull fra Sør-Europa. Plantefiber-
produksjonen på gårdene var arbeids-
krevende, og da velstanden økte, gjorde 
produksjonskostnadene det også. Hjem-
meproduksjonen på gårdene ble derfor 
utkonkurrert. Norge fikk riktignok sitt 
første mekaniserte bomullsspinneri i 
1814. Men i dag er det bare to spinnerier 
igjen her i landet, forteller Nicolai Her-
lofson hos Fin. Han kjøper ikke materia-
ler fra noen av dem, men handler på det 
globale markedet.

silke

hamp

bomull

kokosbast

alpakka

Alpakkafiber: finnes i 22 

ulike naturlige farger. 

Fibrene er lettere og 

sterkere enn saueull og kan 

fint blandes med ull-, 

mohair- og silke-fiber.

Bomull er nesten ren 

cellulose, puster veldig godt 

og tar raskt opp fuktighet. 

Fibrene er mellom 1 og 6,5 

cm lange. 

Silketråder er mellom 500 

og 1500 meter lange. 

Fibrene har god 

absorberingsevne og egner 

seg til farging.

Hampfiber er egnet til 

innfarging, leder varme 

godt, har naturlige 

antibakterielle egenskaper 

og blokkerer uv-stråler.

Kokosbastfiber: Brukes til 

rep på grunn av styrken i 

fibrene, som kan bli 35 cm 

lange. De tåler også godt 

saltvann, men er lite egnet 

til tekstiler.

Fibrene er forstørret 1250 

ganger

CopyRight: CNR-ISMAC 

Biella, Italia

Syntetiske materialer kan ha en troverdig 
bærekraftig profil og være bedre for miljø 
og mennesker enn vanlig bomull

Melketekstiler fra vår- og 

sommerkolleksjonen til 

Fin: Kim (skjørt) og Poppy 

(bluse). 
Foto: FIN
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det mye om gassbind og bandasje. Vår og 
sommer 2010, kolleksjonen der Fin intro-
duserer «100 % MELK», har fallskjermer 
som ledemotiv. Her bruker Fin også for 
første gang en polyesterblanding med 
økologisk bomull. Denne blandingen be-
står av utelukkende resirkulert polyester, 
forsikrer Sivertsen.

Også synstetiske materialer kan ha en 
troverdig bærekraftig profil og være be-
dre for miljø og mennesker enn vanlig bo-
mull, nettopp fordi de varer lenger og nå 
også, ved hjelp av nye metoder og bedre 
maskiner, kan gjenbrukes i nye tekstiler 
og plagg. 

Kundenes reaksjon på stoffene Fin har 
valgt ut og brukt i neste års kolleksjon 
kommer først når varene legges ut for salg 
til våren. Men viktige nøkkelpersoner 
blant fagfolkene har allerede gitt sin til-
slutning til Fins miljøbevisste satsing. 
Kuratorene bak triennalen som Cooper-
Hewitt National Design Museum i New 
York startet for få år siden, har invitert 
Fin til å delta på denne viktige mønstrin-
gen, som åpner i mai og vises helt til 2011. 
Utstillingen har som siktemål å speile ut-
viklingen i perioden fra 2006 til i dag, og 
har i år tatt den kontfronterende tittelen: 
Why Design Now? Svaret på spørsmålet 
er nok at grønn, bærekraftig design er 
viktig nå fordi den kan gjøre en forskjell. 
Slik som Interface har vist.

****
Et søk på ordet melkefiber gir mer enn 

seks hundre treff på norsk, men på FNs 
webside over naturfibre inngår ikke cas-
sein. Ikke ennå.

KILDER:

Time Magazine,  26. oktober 2009

www.naturalfibres2009.org

Sulle tracce della tessitura a ”liccetti”,  

Provincia de Macerata, 2006

missionzero.org

www.interfaceglobal.com

www.exdl.com

cbc.ca/thehour

finoslo.com

Plantefiber: lin, hamp og nesle,  

Kerstin Griffin, Personae 2. 2009

duksjonen, som en gang var regionens 
stolthet. Tekstilproduksjonen i ulike 
landsbyer har dyrket sine individuelle 
karakteristiske estetiske trekk. Disse 
spesialitetene kan spores tilbake til mid-
delalderen, og tilfløt naturlig nye gene-
rasjoner frem til forrige århundre. Før 
Jacquard-veven kom – den ble patentert 
i Frankrike av Joseph Marie Jacquard i 
1801 – hadde ikke vevkunsten gjort noen 
store tekniske sprang siden oldtiden.

Men tekstiler har vært en av de aller 
viktigste handelsvarene, og forbant ver-
den ved å bevege seg via handelsruter 
mellom ulike kulturer og geografiske 
områder. Industrialiseringen dro teppet 
under bena på mye av den husflidsbaser-
te produksjonen, men La Tela har enga-
sjert seg for å få tak i teknisk og estetisk 
informasjon fra kvinner i pensjonistenes 
rekker. Teknikker som har vært sterke i 
regionen blir prioritert, og bevaringen 
skjer gjennom en praktisk orientert me-
tode, som består i å skape vevnader og 
lære bort teknikkene. 

En av disse kalles «liccetti». Foruten 
vevekurs tilbys turer over historiske ste-
der for å lære om dens betydning og ut-
bredelse i regionen. Gjennom å kartlegge 
og holde liv i slike spesifikke sider ved 
tekstilene de fremstiller, forsøker La Tela 
ikke kun å bevare spesifikk teknisk kunn-
skap, men også en annen type, dypere 
forståelse, som de mener ligger i tradisjo-
nen – men som ikke lar seg uttrykke gjen-
nom ord eller teori. Utførelse og berøring 
er viktige aspekter for å forstå – og kurs-
deltagere fra hele verden nyter godt av 
denne direkte tilnærmingsmåten, som 
fra tid til annen, i samarbeid med MS, 
samler folk fra ulike kontinenter under 
samme tak og i samme arbeid.

ChRISTeR DyNNA

vINN vINN

MS satser tungt på informasjon og opp-
læring, og samarbeider med enheter på 
opptil 200 000 personer, men også i sam-
funn som ikke teller mer enn 45  sjeler. 
For sine medlemmer fremmer MS «en 
enkel livsstil og en bærekraftig fremtid», 
men ønsker også at arbeidet skal gi øko-
nomisk avkastning. Begge deler har vært 
viktige prinsipper siden starten. MS vil, 
gjennom sin praksis, demonstrere at «ar-
beid mot sosiale og økonomiske skjevhe-
ter både kan representere en ny sosial-
økonomisk modell, fundert på menneske-
lige relasjoner og ikke på profitt, samtidig 
som det gir økonomisk avkastning».

Massimo Mogiatti er styreleder og 
han forteller til khVERK at kooperativet 
i fjor, for første gang, mottok litt offentlig 
støtte. En viktig del av deres innsats i re-
gionen er å lære skoleelever om gamle 
håndverksteknikker. Veving og andre 
tradisjonelle teknikker har hatt en viktig 
rolle i Macerata og mange av de andre 
middelalderlandsbyene som smykker 
åsene som preger landskapet i regionen. 
Lokale og sentrale myndigheter anser 
også denne arven som viktig å holde live 
i og videreutvikle. Bøndenes matvarer 
har lenge båret ulike regionale stempler, 
og nå følger håndverksfagene samme 
strategi. Myndighetene stiller seg bak, 
og midlene kommer delevis fra Brussel, 
for EU har plassert regionalt mangfold 
på agendaen.

LA TeLA og vevINg 

La Tela i Macerata er en nøkkelbedrift 
som nettopp forvalter slik unik hånd-
verkskunnen som man nå vil fremme. I 
over tyve år har La Tela forsket på og 
holdt liv i den tradisjonelle tekstilpro-

Studieoppholdet har vart i fire uker for 
Paolina og Ernesto Alangia, som har 
kommet hele veien fra Peru. Når de først 
besøker Macerta bruker de en uke ekstra 
her på vevstuen etter at de andre delta-
gerne har reist. Utgiftene til kurs og opp-
hold er det Mondo Solidale som betaler. 

Det italienske kooperativet ønsker til 
gjengjeld å importere deres alpakka-pro-
dukter, som de vil selge gjennom butik-
kene sine, som drives på dugnad. Da ele-
vene reiser fra Italia har de fått nye tek-
niske ferdigheter og bedre forståelse av 
det kundegrunnlaget som det italienske 
publikummet i regionen representerer.

STÅR SIN PRØve

Mondo Solidale (MS) ble grunnlagt i Le 
Marche i 1993. Da gikk 12 personer fra 
regionen sammen for å gjøre verden 
mindre urettferdig. Gjennom detalj- og 
engrosalg av jordbruksprodukter fra ut-
viklingsland, ønsket de å fremme alter-
nativ handel, og å bidra til å «bedre livs-
betingelsene for menneskene i disse lan-
dene». Idag har kooperativet 2410 med-
lemmer og 300 frivillige hjelpere, som 
driver de 15 butikkene som de til nå har 
åpnet i Le Marche-distriktet.

Gjennom ulike tiltak søker MS å: 
«Jobbe med alternativ handel og starte 
prosjekter med samarbeidspartnere i 
Sør», som Paolina og Ernesto Alangia. 
De lever i et bo- og arbeidsfellesskap i 
Pono, Holi i Chucuito-provinsen, for-
teller Paolina Alangia til khVERK mens 
hun skriver ned de geografiske navnene 
på et ark. Hun og mannen er beboere av 
ALSI (Com unidad alternativa de servi-
cios integrales), et jordbrukskollektiv 
som fremstiller ferdige alpakkaproduk-
ter fra egne dyr.

Trekker  
Tråder
medbragt alpakka bearbeides og veves i italia, før de to 
elevene fra Peru tar kunnskapen med seg hjem. dernest  
er planen å sende nye vevnader tilbake til italia. men først 
skal de lære opp sambygdingene hjemme i Peru.

sammen og danner lengre forbindelser, 
eller «fibre». Disse spinnes så på ordinær 
måte og danner en tråd som blir til garn. 
Metoden for bearbeiding av cassein til-
later at slikt garn i dag også kan brukes 
industrielt, på samme måte som andre, 
ortodokse naturfibre. Teknologien bak er 
utviklet i Kina, og Fin har tatt inn en kva-
litet av 100 prosent melk, som de kjøper 
herfra. Leverandørens navn er en be-
driftshemmelighet, sier Per Sivertsen 
som leder Fins designarbeid. Han har 
tegnet kolleksjonen for 2010, der Fin for 
første gang bruker melkestoff.

heLT egNe egeNSKAPeR

Et italiensk spinneri med fire hundre an-
satte, Filati Maclodio, begynte for tre år 
siden å bruke melkefiber i kombinasjon 
med andre konvensjonelle fibre i sine in-
dustrielt produserte garn. Da patenterte 
selskapet merkevaren Milkofil, som er en 
slik blandingkvalitet. Teknisk ansvarlig 
for denne produksjonen, Simona Ferrari, 
forklarer på epost at garnet de lager med 
melkefiber har særegne kvaliteter og 
egentlig ikke kan sammenlignes med bo-
mull. Prisen på melkefibergarnet er høy-
ere, men har, i henhold til henne, også 
helt spesielle egenskaper.

– Melkefiber er naturlig antiseptisk og 
derfor spesielt godt egnet for allergikere 
og mennesker med veldig sart hud, oppgir 
hun. 

I tillegg, hevder Ferrari, vil melkepro-
teinet over tid avsette noe av sin egen na-
turlige fuktighet, som kan nære huden. 
Og melkefibrene kan ta opp og avgi fuk-
tighet raskere enn vanlige naturfibre som 
bomull og hamp, ifølge Ferrari.

Slike egenskapene gjør at neste ledd, 
veveriene, bruker garnet til elastiske stof-
fer, og at konfeksjonsindustrien, i sin tur, 
fremstiller undertøy, som salgsleddet kan 
appellere til kunden med gjennom helse- 
og velværeargumenter. At melk også er en 
fornybar ressurs og et helt naturlig pro-
dukt, bidrar positivt til oppfatningen av 
dette produktet. Men om stoffet virkelig 
er økologisk blir et spørsmål om hvorvidt 
melkeproduksjonen har vært det, for mel-
keproteinene som blir brukt er rester fra 
meieriproduksjon. Dette gikk tidligere til 
spille da det bare var regnet som avfall.

hvoRFoR NÅ?

Per Sivertsen setter pris på melkestoffets 
fysiske kvalitet. I henhold til han minner 

Paolina Alangia fra Peru 

har selv karret og 

spunnet alpakkaen som 

hun bruker i renning og 

som innslag under 

vevkurset i Macerata, 

Italia. Sammen med 

ektemannen Ernesto, 

som vever etter italiensk 

oppskrift og med ulltråd, 

lærer hun å tilpasse 

produktene deres til det 

italienske markedet i Le 

Marche-regionen.

La Tela i Macerata er et 

verksted med eget 

utsalg som blant annet 

produserer og underviser 

i «tessitura a liccetti» en 

historisk, regional 

veveteknikk.

www.latela.

net/i-liccetti.html

Foto: Christer Dynna (side 26) og 

Marco Biancucci/fforfakecv.it
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