| AKTUELT

AKTUELT | 13

arbeid
TURI ER GRÜNDER
IGJEN

Tekstildesigner Turi Tobiassen elsker å reise.
Hun savnet pute, teppe og dyne i naturmaterialer til å ta med i håndbagasjen. Så
skapte hun produktserien TURiTUR.

PS!

,HWVDPDUEHLGPHOORPƫHUHDNWÓUHUderiblant Arkivverket og SSB, bygges det nå opp database over alle som har levd i Norge siden begynnelsen av 1800-tallet. Dette blir et register som
både forskere og slektsgranskere kan få stor glede av. Kilde: forskning.no

– Jo eldre vi blir,
desto mer avhengige er vi av gode
puter, sier Turi,
og viser hvordan
dundyna hennes
kan legges sammen
og bli til en pute.
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Tre av Turis kolleger i kontorfellesskapet har for lengst tatt
i bruk produktene hennes.
Frode (foran) reiser nesten
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København. Ved hjelp av Turis
lille pute forlenger han natten.
Nicolai (bak til høyre) er far til
tre jenter, som elsker å bruke
pleddene sine både i bilen, på
hytta og i telt. Han tror Turis
produkter vil bli etterspurt av
folk som følger trenden «compact living». Ole Martin og
familien bruker en av de store
putene i bilen, hans tre barn
deler på ett pledd.
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eg stortrives i kontorfellesskapet
her sammen med
ﬂere andre idérike
mennesker, som alle kunne
ha vært barna mine. De
holder meg ung, forteller
Turi Tobiassen (65).
I et hvitt sørlandshus midt
i idylliske Lillesand har hun
funnet tilbake til symaskinen. Turi nyter å ta i stoffer
og kjenne på strukturen.
Turi har designet i mange
år til sin egen kolleksjon,
Turiform. Denne har hun
gjort suksess med i snart 20
år. Hun har forsynt det skandinaviske markedet med
sengetøy, håndklær og andre
tekstiler til hjemmet. Dette
har hun nå trappet ned. Og
i stedet for å bli pensjonist,
lar hun lyst og instinkt styre.
I hennes hode foregår det
hele tiden kreative prosesser. Dermed har Turi Tobiassen blitt gründer på nytt.
Moren drev en liten konfeksjonsfabrikk. Det var der
lille Turi ﬁkk leke seg ved

Pensjonisten nummer 6 – 2019

symaskinen, prøve og feile,
og interessen for tekstiler
våknet. Far var dyktig
møbelhandler med stor
sans for design. Storebror er
arkitekt med eget ﬁrma. En
av Turis to sønner er også
gründer innenfor tekstil.
Og det stopper ikke der:
Både mormor og morfar
var gründere. Han startet
Skarpnes, som nå er Norges
største produsent av betong-
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sammen til nesten
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er de enkle å få
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Turi Tobiassen

takstein. Mormor kom fra
en familie med fem barn, og
ﬁre av de søsknene klarte å
få i gang egne ﬁrmaer. Turis
mor hadde fem søsken, som
til sammen har fått tolv
barn, og alle søskenbarna
minus ett er, hold dere fast;

gründere.
– Jeg husker foreldrene
mine holdt på å arbeide seg
fordervet, forteller Turi,
men det var et fritt liv. Og
når så mange i slekten
skaper noe eget, så føles det
mindre skummelt.
Hun er i full sving med
å utvikle produktserien
TURiTUR. Tekstildesigneren elsker å reise og savnet
det hun nå har laget: Puter,
dyne og pledd i naturmaterialene bomull, dun og fjær.
Ut fra erfaring visste Turi
hvilken blanding som gir
en riktig fasthet i putene.
De kan presses sammen til
nesten null volum. Dermed
er de enkle å få plass til i
håndbagasjen. Alle materialene minus glidelåsene kan
resirkuleres.
Kvaliteten på hotellputer
er ofte skral. Derfor har Turi
også laget putetrekk i to
størrelser, som reise-putene
hennes kan puttes inn i for
bruk i senga.

VANT FRAM

Pensjonistene er
spente på videre drift
av eldresenteret
Hornemansgården i
Trondheim. Anbud ble
trukket fra ny driver
etter protester.
Pensjonistenes fellesorganisasjon (PFO)
får drive Hornemansgården i Trondheim
sentrum videre, men
må ha et tettere samarbeid med kommunen. Formannskapet
vedtok dette etter
at PFO leverte 6000
protester og kjempet
mot at driften skulle ut
på anbud. Det gikk så
langt at en annen driver
vant anbudet.
PFO har drevet det
store, omfattende og
godt besøkte dagsenteret i 43 år. Svært
få ønsket endringer i
denne driften.
Styreleder, Bjørn
Gurihus, forklarer at
optimisme preger
PFO-ledelsen. Han
håper rådmannen vil
at formannskapet skal
vedta praktiske løsninger for innhold og drift
for å få slutt på bråket
som har vært i lang tid.

‚ www.turitur.no
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