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Midtnorsk strikkefestival 
 

 

 

 

 

ULL ER GULL 
 

Dagens miljøfokus og grønne bølge har bidratt til at mange ønsker å vite hvor 
varene vi kjøper har blitt produsert. I tillegg er det er status å kjøpe varer som 

er nær oss selv. Midtnorsk strikkefestival retter derfor søkelyset mot ullas 
betydning og bruksområde i 2018 med 

"ull er gull" som hovedtema. 
 

 

John Fredrik Skauge, leder av Orkdal bondelag, innleder festivalen med foredraget 

«Ull er gull» Bedre innleder kunne vi neppe ha fått. Han har en bakgrunn som få andre 
kan vise til, med blant annet dette i sekken; Hovedfag i historie, mellomfag i 
kunsthistorie, drakt og samfunn. Fra 2008 Styremedlem i Husfliden Trondheim.  
 

 
 
 



 
 
Her er Skauge i ivrig samtale med interesserte danske deltakere under festivalen i 
2016. 
 
Annemor Sundbø, best kjent for sin unike kunnskap om norsk ull. Hun ble tildelt 
Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid og lange virke for blant annet norsk 
strikkehåndverk. Hun er i år festivalens «hovedgjest», og skal under festivalen delta 
på møter og strikkekafeer på Bårdshaug herregård i Orkdal til glede for gjestene. 
 
 

 



Mye kunne vært sagt om begge disse to, men en ting har de felles: De mener norsk ull 
er i verdensklasse. 
 
 
Om ikke dette er nok har vi i egen kommune Holum gård som drives av Gunn Elin 
Folland. Hun er gjest med sine «gamle» saueraser og nydelig produkt fra dyrenes ull. 
 
 
 

 
 

Gunn Elin Folland med et pledd strikket av ull fra egne sauer. 

 

Festivalen når med sin markedsføring ut til personer både i inn og utland. Vårt mål er å nå ut 

til flest mulig med vårt budskap «Ull er gull» 

Festivalen vil ha gjester fra inn og utland.   

Festivalen arrangeres ved Bårdshaug Herregård i Orkanger by 5 – 7 oktober, se eller vår 

hjemmeside www.mns-festival.com. 

Orklareiser har tilbud om strikkebusser fra Oslo og Ålesund, se: 

http://www.orklareiser.no/midtnorsk-strikkefestival-pa-orkanger 
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