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torlaUg og torleif: I dag, 
27. november, er det navnedag for 
Torlaug og Torleif. Torlaug er norrønt 
og består av gudenavnet Tor + kanskje 
«lovet, vigd til».

naVnedag
rune Østby
Desktypograf
915 64 801
rune.ostby@op.no

Navn i dag 
norsk flid 
HUsfliden larVik
Kåret til Årets butikk 2013 
av Larvik by 

De kan smile ekstra 
bredt nå om dagen, 
damene på Husfliden. 
Forleden ble Norsk 
Flid Husfliden nemlig 
kåret til Årets butikk i 
Larvik.
Svend e. HanSen
svend.einar.hansen@op.no
917 07 465

– Det kom som en overraskelse 
at vi nådde helt til topps denne 

gangen, men vi ser på utmer-
kelsen som en stor ære. Først 
og fremst er det et resultat av 
solid innsats fra alle ansatte. 
Her er vi et team som samarbei-
der svært godt og som har evne 
til nytenkning, sier daglig leder 
Birgit Rimeslåtten Sogn.

gode resultater
Det er sju og et halvt år siden at 
damen fra Svarstad overtok le-
delsen av forretningen i Larvik, 
som eies av Vestfold Husflid-
slag.

– Jeg kom da fra Husfliden i 
Holmestrand, hvor jeg var i 
godt over 20 år. Vi forandret litt 
på butikken, fikk inn en del an-
dre varer, og jobbet oss oppover 
til stadig bedre resultater, sier 
Rimeslåtten Sogn.

Og Norsk Flid Husfliden Lar-
vik er definitivt blitt en suk-
sessforretning. Røde tall ble 
snudd, og de senere årene har 

de kunnet notere seg for solide 
overskudd.

kulturbærer
– Vi er på mange måter en spesi-
ell forretning. Vi er en kultur-
bærer som skal bevare og for-
midle en husflidskultur med 
lange tradisjoner. Bunad er de-
finitivt vårt «hovedprodukt». 
Og interessen for bunader – 
ikke minst mannsbunad – øker 
jevnt og trutt, sier Birgit Rime-
slåtten Sogn.

I Vestfold har man da også 
flere drakter og varianter å vel-
ge i. Ikke mindre enn seks slag 
bunader er knyttet til fylket.

– Den eldste er den såkalte 
Vaggestad-drakten, eller Tra-
num Røer, som den også kalles. 
Den går tilbake til 1800-tallet, 
sier hun.

De forskjellige bunadene er 
satt sammen av draktelemen-
ter som er funnet forskjellige 

steder i fylket. Noe stammer 
også fra Larvik-distriktet, blant 
annet Kjose-livet.

strikkeboom
Strikking er et husflidsfag som 
har fått et solid oppsving de se-
nere årene.

– Mange er utrolig flinke til å 
strikke og salget av garn har økt 
kraftig. Folk i Larvik-distriktet 
er særlig ivrige med strikkepin-
nene. Vi er den av husflidsbu-
tikkene i Vestfold som selger 
mest garn, og det er jo hyggelig, 
sier Birgit Rimeslåtten Sogn.

Hun framholder at det er vik-
tig å formidle kunnskap om 
gamle tradisjoner, slik at også 
kommende generasjoner skal 
huske vår kultur.

Variert utvalg
– Kulturbærerrollen tar vi på al-
vor, men samtidig må vi også 
ha evne til å fornye oss og til-

passe oss nye tider. Vi har et va-
riert vareutvalg – keramikk, 
glass, smijern, pyntegjenstan-
der og norskproduserte varer 
fra for eksempel Røros Tweed. 
Kundene er faktisk veldig be-
visste når de handler, og de vil 
gjerne vite hvor varene er pro-
dusert, sier Birgit Rimeslåtten 
Sogn.

nye lokaler
Husfliden i Larvik har solide 
røtter. Det hele startet ved Ves-
tre brygge, flyttet senere til Bre-
dochs gate, før det ble butikk i 
Sigurds gate for 29 år siden. I år 
flyttet forretningen inn i nye lo-
kaler i det tidligere sparebank-
bygget ved Torget.

– Det har vært moro å skape 
en helt ny butikk i de tidligere 
banklokalene. Skal vi dømme 
etter kundenes reaksjoner, har 
vi lyktes godt, sier Birgit Rime-
slåtten Sogn.

Blide damer i Årets butikk
Årets bUtikk: Staben på Husfliden er strålende fornøyd med kåringen til Årets butikk i Larvik – (f.v.) daglig leder Birgit Rimeslåtten Sogn, Birgit Ørbeck, Toril van Gasteren, 
Jorunn Groland, Hilde Sletholt og Aud Westrum Ringdal. foto: sVend e. Hansen


