Strikkenestor Annemor Sundbø tar vare på håndverksarven:

– Hvert plagg P
har sin historie
– Kvinner strikket ullklær til sine kjære for å gi dem varme og velsignelse. Stjerner
i mønsteret kunne beskytte, lede og vise vei til paradiset, forteller Annemor.
TEKST OG FOTO: EVA KYLLAND
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FANT ÅNDEN I FILLEHAUGEN: Mønsteret i
torridalskofta er blant de
eldste vi kjenner til. Denne
med monogram på
brystet, som Annemor har
på, er fra cirka 1880. Hun
sitter i en liten del av fillehaugen, som hun har
hentet kunnskap fra.
GODT BRUKT: Dette er et
lite utvalg av ullstrømpene
Annemor fant i fillehaugen
på fabrikken. De fleste er
stoppet i foten, for at
strømpene skulle vare
lengst mulig. Annemor
liker aller best paret
i midten med flettemønster.
Og ullsokker er yndlingsplagget hennes. Den
ultimate julegave.

P

Panneluggen til Annemor
Sundbø er like naturlig hvit nå,
som den var kullsvart for 36 år
siden, da hun kjøpte Torridal
Tweed og Ulldynefabrikk. Der
ble ullfiller resirkulert. Folk fra
hele landet sendte utslitte plagg
til fabrikken i Kristiansand.
Det ga avslag i prisen på dyner,
tepper og soveposer.
Med fabrikken fulgte et råvarelager, hele 16 tonn strikkefiller. Siden den nybakte fabrikkdirektøren var tekstildesigner
og faglærer i vev og tegning,
forsto hun raskt at fillene var
kulturskatter.

– Ullklærne pirret nysgjerrigheten min. De fortalte historier
om nød, fattigdom, nøysomhet,
skaperkraft og kjærlighet. Jeg så
en mulighet, forsto at hvert plagg
med sitt mønster hadde en
historie. De var strikket i løpet av
omtrent hundre år.
– Det ble en oppgave for meg
å dykke ned i fillehaugen, samle,
forske og overlevere strikkekultur.
Da jeg begynte, fantes det få
strikka hverdagsplagg i museene
våre.

KOFTEARVEN
Hun endte opp med å ta vare på

ett tonn filler. Ullklærne var
grundig lappet og stoppet, for at
de så lenge som mulig skulle
kunne beskytte nye generasjoner
mot kulden her i nord. De minst
slitte delene av et plagg ble gjerne
brukt til å sy et nytt, da kunne for
eksempel en genser bli til en
varm ullunderbukse.
Hvor et mønster er oppstått,
er umulig å si sikkert. Flere
århundrer tilbake foregikk det
mye eksport og import. Den
handelen ble kraftig redusert
under Napoleonskrigene på
begynnelsen av 1800-tallet.
Fra da av er mønsterstrikking
dokumentert i Norge. Annemor
har arbeidet mye med å lage
mønster som bygger på de
gamle, folkelige tradisjonene.
I 1990 sa hun i et foredrag:
«Den er vår, den er norsk. Selv
om mange av mønsterelementene er kommet fra utlandet,
så er det vi som har utviklet
og brukt dette gjennom et par
hundre år. Derfor vil jeg ikke
nå at all denne utenlandske
importen, mønstrene, skal
føre til at vi mister interessen for
egne.»
Det ønsket har Annemor fått
innfridd, ikke minst takket være
eget livsverk. Strikkepinnene
fortsetter å klirre mellom
kvinnehender, mønstre lever
og blir utviklet videre. Ikke alltid
etter hennes smak, for Annemor
er mest opptatt av å ta vare på
arven. Det kommersielle er ikke
interessant.
I «Koftearven. Historiske
tråder og magiske mønster»,

årets bok fra Annemor Sundbø,
avslutter hun med en gavepakke
til strikkeentusiaster: En omfattende dokumentasjon av
kofter fra fillehaugen. Strikkeveiledning. Eksempler på det
koftearven har inspirert henne
til å lage. Og en mønsterbank.

FOREDRAG
Det folk flest har mistet kunnskapen om, er hva symbolene
i mønstrene betydde. Magien.
Troen. Åndelige budskap som
ble strikket inn. Stadig har
Annemor forstått mer av hvor
langt tilbake i historien og ut
i verden trådene går. Hun er
en assosiasjonenes dronning
og leter på internett med stort
engasjement.
For tiden driver hun mest
med utstillinger og foredrag.
Neste år får designerduoen Arne
& Carlos den ære å ta henne med
til Japan. Etter den turen har
Annemor vært i alle verdensdeler unntatt Australia, for
å snakke om strikking som
kulturbærer, og vise fram fillene
våre. Hun har utviklet et unikt
internasjonalt faglig nettverk.
– Jeg synes det er så moro å bli
spurt om å holde foredrag! Og
jeg har et stort formidlingsbehov.
Det aller viktigste er å fortelle
om den åndelige dimensjonen
i håndstrikkekunsten. Jeg prøver
å se hvordan den er preget av
myter, folketro og kristen tro.
Fra boka Koftearven: «Stjerner
er både det høyeste målet vi kan
strekke oss mot, og motivet har
de dypeste røttene i vår oldtidsAllers 50/2019
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kultur. Stjerner er blant strikkekunstens kjæreste mønster.»
Og: «I dag kaller vi åttebladsstjerna for «rose» og stedsbestemmer den til Selbu.
Mange andre land har et eget
eierforhold til åttebladsrosa.»
– Betlehemsstjerna viste hvor
Jesus var født. Åttebladsstjerna
er det sterkeste religiøse
symbolet vi har i strikkekunsten
– oppstandelsens stjerne, seiersstjerne og ledestjerne. Den ga
velsignelse og beskyttet eieren.
Symbolet ble også brukt i tepper
og i de såkalte nattrøyene, det
gamle navnet på kofter, som
ifølge protestantene ga adgang
til paradiset, forteller Annemor.

TIDLIG GJENBRUK
Lite inspirerer håndverkeren
i henne mer enn en floke av
restegarn. Hun tror det sitter
igjen fra barndommen i 1950åra. Faren var slakter, og fami
familien led ingen nød. Men mye
penger hadde de ikke. Det var
ingen selvfølge for Annemor
å kunne kjøpe det garnet hun
hadde lyst på.

Stadig aktuell

● I år kom Annemor Sundbøs
sjuende bok, «Koftearven.
Historiske tråder og magiske
mønster», på Gyldendal Norsk
Forlag.
● Utstilling på Setesdalsmuseet til 01.10.20: Spelsau
og samspel – «Eg fann, eg
fann…» setesdalsmuseet.no/
kva-skjer/
● Neste år skal Annemor
til Japan sammen med

– Jeg gjorde alt jeg kunne for
å få nok garn til å strikke
dukketøy. Å rekke opp noe var
en mulighet. Så hadde vi et flott
teppe på en vegg. Pappas søster
var dyktig med håndarbeid,
jeg tror hun hadde vevd teppet,
som var i frotténupper. Jeg fant
ut at jeg kunne ta tak i de små
løkkene og dra ut en tråd. Hvis
jeg dro ut annenhver nupp,
fjernet jeg ikke bildet helt.
Og mamma så ikke om steiner
i motivet forsvant.

designerduoen Arne & Carlos.
Hun skal holde to foredrag,
«Norsk strikketradisjon» og
«Norsk spelsau».
● Gruppeutstilling på Galleri
F15 i Moss til 22.01.20: «Don’t
feed the monster!» Om klesindustriens påvirkning på
miljøet. https://punkto.no/
● Strømpeutstilling i Leiden,
Nederland, til 16.12.19.
● Sakprosafestivalen i Trond-

– Etter hvert ble den gjenbruksvirksomheten oppdaget,
og dårlig tatt imot. Jeg fikk kjeft.
Annemors aller første tekstilopplevelse er fra hun var tre år.
Hun klarte å tre en rød ulltråd
i ei stoppenål.
– Jeg gikk inn i klesskapet
til mor og far, satte meg under
klærne som hang og sydde
sammen den nederste delen av
dem. Det husker jeg godt. Så
sydde jeg det jeg kalte ei rose på
mammas grønne selskapskjole.

heim 2. november, foredraget
«Fra kofte til cardigan», om
koftehistorien vår.
● På bokmessa i Frankfurt
20. oktober ble Annemor
Sundbø og Anne Bårdsgård
intervjuet før de holdt strikkeverkstedet: «Hvordan strikke
en selbuvott».
● Var i uke 35 ukas NFFO-er
i Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening.

Den klumpen oppdaget hun
ikke før hun var i et selskap.
Mor likte ikke det, hun ble sint.
Energinivået til Annemor var
høyt også i barndommen. Hun
var en vill jentunge, som blant
annet likte å hoppe i senga. Det
gjorde hun også den dagen ei
høygravid tante skulle være
barnevakt. Dermed fikk fem år
gamle Annemor sin andre
tekstilopplevelse.
– For å få litt ro lærte tante
meg å strikke. Det ble et lite

VOTTER MED KJÆRLIGHET: Der er stjerner både i det
vi nå kaller selbuvotter, og i Annemors egen versjon av
nordlandsk nattrøye, det gamle navnet på kofte. Ordet
nordlandsk stammet fra torghandel i Stavanger, ikke
fylket Nordland. – Når vottene var private gaver, kunne
kvinnene strikke intime betroelser i tommelkilen, nederst
på tommelen, forteller Annemor.

SPINNER GARN: Ei nonne i Paris ga denne håndteinen til Annemor for 50 år siden. For øyeblikket lager
hun nesletråd av brennesle, fordi hun har lyst til å vite
hvordan man gjør det. Til kofta hun har på, har hun
hentet inspirasjon fra Andre Mosebok kapittel 28.
Moses får beskjed fra Gud om at Aron og hans
sønner skal utstyres med rutete livskjorte som er
blå tvers gjennom. På veggen bak henger Kongens
fortjenstmedalje og noen av prisene Annemor har fått.
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Sjoddifabrikk

I «Koftearven» skriver
Annemor: «Tilfeldighetene ville det slik at
jeg ved sankthanstider
i 1983 ble innehaver av
en sjoddifabrikk. Shoddy
er et engelsk ord for filler,
eller å være fillete, og en
sjoddifabrikk er en
bedrift som resirkulerer
filler.»
«Torridal Tweed og Ulldynefabrikk var den siste
sjoddifabrikken i landet
vårt hvor kunder kunne
bytte inn strikkefiller mot
nye varer.»

RETT FRA SAUEN:
Annemor kan strikke rett
fra spelsau-ull, som ikke
er kardet og spunnet.
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MADE IN USA:
– Vottene spiller
julemusikk, har lus,
reinsdyr og gulltråd.
Gjett hvor jeg fant
dem? ler Annemor,
som lenge var mer
kjent i USA enn
i Norge.
TRADISJON:
Annemor vever de
fargerike skjerfene
til setesdalskofter.
Den hun har på seg,
er over hundre år
gammel.

skjerf, som tante sydde sammen,
så dukka mi fikk en sjelevarmer.
En sånn som tante hadde over
skuldrene sine.
– Jeg husker garnet, det var
lindegrønt med silketråd i.
Annemor strikket etter hvert
mye gaver til de yngre søsknene,
og til søskenbarn. I garnbutikken
var det tillatt å kjøpe en fjerdedels bunt av gangen, et fedd kalte
de det.
– Ofte var jeg i strikkebutikken flere ganger om
dagen. Fikk jeg pantet noen
tomflasker, så bar det tilbake.
På den tida kunne jeg også
sitte i samme butikk i timevis
og bla i strikkeoppskrifter.
Når mamma spurte hvorfor jeg
gjorde det, lød svaret: «Jeg skal
bli designer.»
Det svarte også Annemor
når mor spurte hvorfor dattera
om og om igjen strikket det
samme og rakk opp. Mor selv
strikket gensere til hele familien, for henne virket det som
jentungen kastet bort tiden.
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DIN SIGNATUR
I 16–17–årsalderen begynte
Annemor å spinne selv, og da
ble livet annerledes. Allerede
på den tida var det spelsau som
gjaldt. Den norske oldtidssauen.
Fortsatt blir Annemor salig
i røsten når hun snakker om
den ulla.
Da hun var 20 år og gikk
på Statens lærerskole i forming
i Oslo, dro Annemor sammen
med ei venninne på spontan tur
til Latinerkvarteret i Paris. I et
vindu sto det en vev. De gikk
inn. Ei gammel dame kom imot
dem, mens hun spant på en
håndtein. Hun så ut som ei
nonne, kledd i hvitt med
hodelin.
– Jeg hadde aldri i mitt liv
sett noen spinne på en håndtein.
«Åh, kan du lære meg?» sa jeg.
For jeg tenkte at den teknikken
hadde gått i grava med vikingene. Det var funnet spinnehjul,
som er svinghjulet på en håndtein, i graver.
Dama ristet på hodet og sa:

«Nei, men hvis du vil lære
å spinne, så gir jeg deg denne.
For husk at ditt garn, det er din
håndskrift, din signatur, din
kunst. Hvis jeg lærte deg min
måte å spinne på, så ville min
kunst prege ditt garn.»
Det viste seg at nonna var
svigerinne til Isadora Duncan,
kjent både som «mor til
moderne dans» og for å kle seg
i flagrende gevanter. Nonna sa:
«Du skal huske at det du lager
av garnet, ikke bare skal ha en
vakker overflate, eller beskytte
mot vær og vind. Det skal også
være med og understreke
skjønnheten i bevegelsene.»
– Disse ordene ble så utrolig
sterke for meg. Da jeg senere ble
pedagog selv, satt nonnens
budskap prentet i meg: Husk at
det du lager, også skal være
preget av personligheten din.
Siden har håndteinen fulgt
Annemor gjennom livet.
Hun drev ulldynefabrikken
inntil for ti år siden, og i 26 år
har hun drevet strikkeverkstedet

Ose Ullvare Torridals Tweed
i Setesdal. For seks år siden
fikk hun statsstipend. I sommer
fylte hun 70 år.
– Drømmer? Jeg vil spinne og
veve de fineste prøvene av ull fra
spelsau, også den lange, som
maskinene ikke kan håndtere.
Som håndverker vet jeg hvordan
fibrene fra ulike deler av sauen
best kan utnyttes. Så skal jeg bli
hauglagt, og ha alle prøvene
med meg i grava. De som så
graver meg opp etter 1000 år,
skal si: «Men du verden, så flink
hun var.»
Annemor Sundbø ler rått,
høyt og naturlig.

Priser og
utmerkelser

● Kongens fortjenstmedalje 2013
● Norges Husflidslags
fortjenstmedalje 2004
● Aust-Agder fylkes
kulturpris 1999
● Vest-Agder fylkes
kulturpris 2017
● Bygland kommunes
kulturpris 2004
● Kristiansand kommunes kulturpris 2017
● Hadeland glassverks
hederspris 2017
● Dyrsku’n i Seljords
Heiderspris 2018
● Sørlandets litteraturpris
2006

