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Fylkeskommunen

Null kr. til Torås
Fylkeskommunen har delt ut utviklingsmidler til
aktører som driver med formidling av kulturarv. Det
kom inn 20 søknader med en samlet søknadssum på
2,7 millioner kroner og 625.000 ble delt ut.
For øyenes del ble det dårlig uttelling denne gang.
Interessegruppen på Torås Fort hadde søkt om fem
hundre tusen til Pol III, men fikk ikke noe. Heller ikke
Toråsspelet fikk noe. De hadde søkt om 124.000
kroner.

Har en hemmelig
Audhild Lønne i Stauperveien på
Tjøme har en så sammensatt
utdannelse og så mange jern i
ilden at en stakkars reporter fra
Øyene kan bli helt svimmel.
Sven Otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Men her skal det i første rekke dreie seg om ull
fra angorakaniner, alpakkaer og ursauer. Og om
teppene hvor de tre ullsortene går opp i en høyere enhet.
Øyenes medarbeider så de svært spesielle
teppene hos Kunstforeningene Verdens Ende
(KVE), da det var utstilling med medlemmenes
kunst i anledning 30-årsjubileet. Siden det har
han lurt på hva dette egentlig er. Og her blir det
avslørt, både for ham og for Øyenes lesere.

Alpakkaull fra Lillestrøm
Vi tar en liten tur innom forhistorien.
Audhild Lønne kommer fra en familie hvor
mange har arbeidet med kunsthåndverk og andre kunstneriske uttrykk. Hun hadde fått det i
fullt monn og har vært aktiv med hendene siden hun først kunne holde i et strikketøy.
– Jeg har strikket og sydd og gjort annet håndverk hele livet, og som voksen laget jeg barnas
klær, sier hun. Men det var ikke utfordrende
nok å strikke med garn hun kunne kjøpe i butikken. På den tiden var det populært å spinne,
farge og selge garn. Men hun trengte en annen,
og større, utfordring.
– Jeg ville gjøre noe som bare er meg, sier hun
med ettertrykk.
Derfor kjøpte hun angorakaniner for få garn
til håndarbeid. Det hadde sammenheng med at
hun hadde jobbet noen år med å finne en ullblanding som blir et behagelig teppe. Saueull
blir litt hardt. Noe måtte blandes inn.
Dermed ble det etter hvert en blanding av
saueull fra Færder får, angoraull fra kaniner i
egen hage og alpakkaull fra Lillestrøm.

Fra sitteunderlag til gulvteppe
Først vasker hun de tre ullslagene. Så karder
hun dem hver for seg og karder dem sammen
til den blandingen hun vil ha. Deretter håndtover hun ullen med grønnsåpevann og lager
baller på størrelse et sted mellom golfball og
tennisball. Så vaskes de igjen og tørkes. Størrelsen har hun ingen kontroll på. Her bestemmer
naturen. Både vaske- og tørkeprosessen former
ullballene.
Så sys ballene sammen og blir tepper i forskjellige størrelser og utforminger. De er tre til
fire centimeter tykke, men entusiastiske kjøpere bruker dem som gulvteppe foran peisen eller
fotvarmende sengeforleggere.
– Når jeg har laget noen tepper med applikerte motiver, henges de på veggen og blir tatt ned
på gulvet når eieren vil ha noe varmt å ligge på.
Noen har det som vegg til vegg-teppe i en soveromsgang.

For én gang skyld var den ambisiøse akademikeren og blivende kunsthåndverkeren litt
beskjeden i anslaget. Derfor laget hun først sitteunderlag. Maken til godt og varmt sitteunderlag hadde ivrige turgjengere ikke hatt, og Audhild Lønne fikk inspirasjon til å gå opp flere
størrelser i omfang.

Få Færdertepper i Færder
– Dette med ullballene, er det noe du har funnet på selv?
– Jeg tenker ofte i strand og steiner og natur.
Da er ikke veien så lang til ullballene. Og så var
jeg på New Zealand for noen år siden. Newzealenderne er flinkere enn oss til å bruke ullen sin.
Der møtte jeg en dame som gjorde noe som
minner om det jeg gjør nå. Men hun ville ikke
dele hemmeligheten. I Nepal driver de også
med noe tilsvarende.
For meg var det helt klart at jeg ville lage noe
som er særegent norsk. Jeg kaller det for Færdertepper, fordi de er laget med ull som i hovedsak kommer fra Færder får.
Da er det nesten paradoksalt at de fleste teppene er solgt i innlandet. De færreste av teppene mine er i Færder.

Ikke for utesko
Det finnes altså flere varianter både i størrelse
og utforming. De fleste skal bruke teppene på
gulvet, og da er de nokså store. Det er tepper til
en finstue hvor man ikke labber rundt med utesko.
Øyene spør hva et slikt teppe kan koste.
– Det ligger enormt med innsats bak et teppe.
Det er vanvittig mye arbeid. Det er vanskelig å
prise seg, og vi forhandler oss som regel frem til
en pris, sier teppemakeren, og Øyenes medarbeider skjønner at her er det ikke mange kroner
å tjene per time nedlagt arbeid.
Da er det ikke så rart at hun verken kan eller
vil fortelle oppskriften, og gjør et poeng av at
prosessen er hemmelig.

Ullterapi
Både kunstverk og varer må markedsføres og
selges. Det har så langt ikke vært noe problem
for Audhild Lønne. Folk blir nysgjerrige. Brosjyrene forsvinner. Og alt av tepper forsvant på
utstillingen hos KVE.
Og så er det én ting til å glede seg over.
– Dette er min terapi. Jeg kaller det ullterapien min. Det er så fint at det har så mange faser.
Jeg steller kaniner og klipper dem og kjøper
saueull fra leverandøren Færder får og alpakkaull fra Lillestrøm.
Dessuten ser hun på det som sitt bidrag til det
grønne skiftet. Hun er med på å holde på noe
som er i ferd med å forsvinne. Det er det med å
ta vare på det man har. Hun er ikke alene i familien om slikt.
– Min datter og kjæresten har kjøpt gård, og
broren min og kona har et småbruk. Neste steg
for meg er å naturfarge ullen. Nå skal jeg samle
tang på Verdens Ende og prøve å naturfarge angoragarnet.

Aldri 70 par Marius-votter
Vi var i innlendingen inne på at Audhild Lønne
er bredt utdannet. Hun er sosiolog med psykologi og legger vekt på at hun er samfunnsforsker og ikke kliniker. Dessuten har hun så mange grunnfag at hun ikke har lyst til å snakke om
det. Det meste av arbeidskarrieren har hun jobbet som leder i psykisk helse, rus og barnevern.
Hun har i tillegg lang erfaring som beredskapshjem og besøkshjem. Hun har også skrevet en rekke fagbøker, tre av dem for barn, og
fire skjønnlitterære bøker for barn. Nå holder
hun på med sin ellevte bok, som er en barnebok. Og som ikke det er nok, er hun i ferd med å
avslutte en master i faglitterær skriving.
Øyene undres om det ikke er et enormt sprik
fra sosiologi og psykologi til grønnsåpevasket
saueull. Det synes ikke angorabonden fra Stauperveien.
– Blir det for mye akademia, må jeg ned på
jorda!
Det passer med at hun alltid har måttet lage
ting som skiller seg ut, legge inn noe som bare
er Audhild.
– Jeg kunne aldri strikket 70 par Marius-votter. Det gode med det jeg gjør nå, er alle de forskjellige arbeidsprosessene. Og de forskjellige
resultatene. Ullsteinene bestemmer selv hvordan de ser ut. Så forsøker jeg å finne dem som
passer sammen.

Først og fremst håndverk
– Er Færderteppet kunst, kunsthåndverk,
håndverk eller rett og slett et teppe?
– Det er et veldig godt spørsmål. Jeg ble jo
anerkjent i Kunstforeningen Verdens Ende i og
med at jeg fikk stille ut der.
Det er nok først og fremst håndverk, men jeg
forsøker å få det inn i en kunstnerisk ramme.
Jeg var inne på tanken om å levere noe til Østlandsutstillingen i fjor. Men så mistet jeg motet.
Kanskje jeg tør i år. Det kan fort skje.

Kanskje ull-sosiologi
– Er det noen felles kjerne i det du gjør? Du er
sosiolog med psykologi, samt har med deg en
rekke andre fag. Og du er fag- og barnebokforfatter. Hvor møter det teppeproduksjonen?
Audhild Lønne har åpenbart sans for problemstillingen, og foreslår at hun kan skrive en
bok om gamle teppeteknikker og hvordan ullen
og teppet har betydning i samfunnsutviklingen. Det kan også settes inn i et naturvernperspektiv og i mange andre sammenhenger.
Når Øyenes mann minner om at sosiologi av
og til omtales som et bindestreksfag, foreslår
hun muntert at hun kunne gå i bresjen for ullsosiologien.
Akkurat nå dreier det seg mest om selvpublisering. Hun er i sluttfasen av masteroppgaven
om temaet. Den levers rimeligvis digitalt, og
veilederen sitter, nær sagt naturligvis, ved et
universitet i Bologna i Sør-Italia.
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Fagertun

Det har ikke stoppet helt opp på bygdetunet
På Nøtterøy bygdetun – Fagertun har arbeidene ikke stoppet helt opp til tross for
koronatider, melder Tor Gervin på Facebook-siden til historielaget. – Det er likevel ingen
organisert aktivitet og det som gjøres skjer innenfor de rammer som er gitt av helsemyndighetene, understrekes det. Det opplyses blant annet at en skråning mot syd er ryddet
og at det skal såes til med hvitkløver her etter hvert. Ellers skal kjøkkenhagen utvides, og
her skal det settes flere renner med poteter.
På låven var dugnadsgjengen så godt som ferdig med utvidelsen av lokalene til Nøtterøy
Husflidslag da det stoppet opp med organisert arbeid. Man nå har de gjort en siste
finpuss med listverk og mer til. Det skal også monteres varmepumpe. – Medlemmer av

Husflidslaget rydder og har pusset vinduer og vasket, slik at man er klar for flytting av
vever så snart det lempes på restriksjoner som setter begrensninger for nærkontakt og
hvor mange som kan jobbe sammen, understrekes det.
– Det meste som var planlagt på bygdetunet denne våren er naturlig satt på vent, slik må
det bare være, skriver Gervin. En jobb som gjerne skulle vært gjort, og som det kanskje
blir mulig å ta tak i, er imidlertid skraping og maling av østveggen på hovedhuset,
opplyses det. Nå gleder gjengen seg til med tiden å komme i normalt virke igjen.

teppeoppskrift

KILDER TIL ULL: Audhild Lønne hadde funnet frem to angorakaniner i anledning Øyenes besøk. For tiden har hun ni kaniner. De har pels som vokser og må klippes med jevne
mellomrom. Angorakaninen er i utgangspunktet tyrkisk og er avlet frem for pelsens skyld. Det er den eneste kaninsorten med pels som fortsetter å vokse. Kaninene på bilder er i
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
hver sin fase. Den øverste er nyklippet, og den under bør snart til frisøren. Kaninene ligger på et teppe de kanskje har bidratt til selv. 

