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Å skape et vakkert hjem, et inspirerende 
rede hvor man kan trekke seg tilbake, og 
føle seg vel er viktig for god livskvalitet. 
Med det evige fokuset på fornyelse og 
trender, som dessverre svært ofte resulte-
rer i bruk og kast, trues naturen. Vi må 
omfavne en langsommere rytme. Finne 
mer bærekraftige tilnærminger til forny-
else i interiøret, såvel som andre områder 
i livet.  

En måte å gjøre det på er å velge kort-
reiste og varige kvalitetsprodukter. Med 
støtte blant annet fra Norske Kunsthånd-
verkere har vi laget en stand med «live 
performance» av dyktige kunsthånd-
verkere, som demonstrerer tilblivelsen 
av kunst- og designhåndtverk. Det gir 
muligheter til å observere naturmateria-
ler, håndverksprosesser og kunstnere på 
nært hold. 

Vi har invitert med oss mange små aktø-
rer som normalt sett ikke har ressurser til 
å delta på en slik messe, og samlet de om 
en stand som fokuserer på ro, velvære og 
”de indre gemakker” i et hjem.

Alle som deltar på standen, har på ulike 
måter utgangspunkt i naturen. De utfø-
rer sine håndverk med materialer som 
tre, ull, lin og leire, stein og planter og 
bark.  

Vi håper det vil gi nye relasjoner og 
inspirere flere til å se hvilken verdi som 
ligger i det å investere i langsomt tilvirke-
de produkter med lang levetid.  
Alle tekster er skrevet av oss,  som også 
har tatt de fleste bildene. 
Øvrige fotografier er gjengitt med tillatel-
se og/eller kreditert fotografen. 

Mona og Marianne

å innrede med NORDISK natur OG KUNSTHÅNDVERK



ENKELT; RENT; RÅTT & NATUR-
NÆRT 

Vi har valgt å kalle det ”slow nesting”. 
Begrepet dukket opp nærmest av seg selv, 
men gjenspeiler i stor grad hvordan vi 
begge tenker og jobber. Vi liker det enkle 
og naturnære. Det som er minst mulig 
”tuklet” med.  Som kråka samler vi på 
det vi finner. Inspirasjon og materialer  
plukker vi med oss underveis. 

Vi resirkulerer gammelt og fletter det 
sammen med håndlaget og nytt.
Slik bygger vi våre interiører, - kvist for 
kvist, ulldott for ulldott.  Personlig, upo-
lert og naturlig.

SLOW NESTING 
INNREDINGSFILOSOFI:

Vårt uttrykk er rått og organisk. 
Mennesket er også en del av naturen, og 
vi tror at interiører som både gjenspeiler 
naturen og som påvirker naturen minst 
mulig negativt, vil oppleves som gode å 
oppholde seg i. 

Slow Nesting er et felles prosjekt som 
involverer ulike produsenter som jobber 
i ulike steder av verdikjeden, håndverke-
re, kunstnere og designere, kuratert av 
Mona og Marianne. 
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og har medlemskap i en kunstner-
organisasjon. Verkene du kan erverve 
deg i BRUDD er laget av kunstnere som 
arbeider i egne atelier og verksteder. 
Dette er arbeider som med stor integritet 
blir produsert for å tilby noe annet enn 
det masseproduserte. 
I BRUDD får du glass, keramikk og 
smykker som enten lages i små serier el-
ler som du kan være helt alene om å eie. 
 
brudd.info

Prosessdemonstrasjonene på messen er 
gjennomført med støtte fra 
Norske Kunsthåndverkere (NK). 
 
NK arbeider for å styrke kunsthånd-
verkeres virke og synliggjøre kunsthånd-
verk av høy kvalitet nasjonalt og interna-
sjonalt. Organisasjonen er inndelt i syv 
regioner med omlag 890 medlemmer, 
med hovedkontor i Oslo. 

NKs medlemmer består av profesjonelle 
kunstnere som i hovedsak arbeider innen 

På standen er det med en håndfull 
keramikere som til daglig selger keramikk 
gjennom BRUDD som er et kunstner-
drevet salgsgalleri som startet opp alle-
rede i 1985. Galleriet er et godt etablert 
formidlingssted for kunsthåndverk og 
de 20 medlemmene er selv ekspeditø-
rer et par uker i året, noe som sikrer at 
kundene alltid møter en fagperson 
som kan gi god informasjon om 
materialer og teknikker. 
BRUDDs kunstnere er profesjonelle 

SALGSGALLERIET BRUDD

NORSKE KUNSTHÅNDERKERE (NK)

materialgruppene keramikk, tekstil, 
metall/smykker, tre, glass og lær. NK 
produserer utstillinger og seminarer, 
utgir fagtidsskriftet Kunsthåndverk og 
forvalter stat- lige stipendordninger. NK 
eier to gallerier, Galleri Format Oslo og 
KRAFT – rom for kunsthåndverk (Ber-
gen), samt selskapet Norwegian Crafts 
som arbeider for å styrke den internasjo-
nale posisjonen til norsk kunsthåndverk.

norskekunsthandverkere.no
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«Geir Tokles keramiske objekter minner om for-
trollede ting. De kan ligne ting vi kjenner igjen 
fra dagliglivet, som et eggebeger eller et skrin, 
men samtidig minner de om objekter laget bak 
eventyrets tornekratt”
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Det sies at uttrykket hans enklest kan 
forklares som naturassosiasjoner.  En 
slags avbildning av noe man ikke har 
sett, alikevel kjenner igjen. Det er en god 
beskrivelse.  

Skjønnheten nærmest velter ut av objek-
tene og griper tak i en, som om det var 
et eventyr, som venter på å bli fortalt. 
Geir var også en av initiativtakerne til 
BRUDD og har vært med helt fra opp-
starten i 1985.  

www.geirtokle.no
 
Sitat  er hentet fra hjemmesiden til BRUDD, 
der Tokles verker kan kjøpes.  

Geir Tokle holder til i en bakgård på 
Grünerløkka. I det som tidligere var 
et bakeri er det nå helt andre ting som  
settes i ovnen. 

Han jobber hovedsaklig med lavbrent 
leire med begitninger og glasur.  Å stige 
inn i hans versksted er som å dykke i en 
eventyrlig verden av undersjøiske vesener 
og fortrollede skogplanter.  Jeg ser 
kvistkranser, forheksede røtter, anemoner 
og brennende tang i skjønn forening.  
Han besitter et fascinerende uttrykk og 
jeg blir grepet av ærefrykt for kvaliteten 
i håndverket og mengden arbeid jeg intu-
itivt forstår ligger bak.  

”I Tokles arbeider blir dagliglivets 
alminnelighet en fortelling og noe vi må ta stilling til.”

Kunstkeramiker Geir Tokle:
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filosofi som omfatter hvordan ulike orga-
niske materialer farger godset.

Alle hennes keramiske gjenstander er 
håndlaget med enkle verktøy, ofte lar 
hun merkene fra formgivningen være 
synlige. Keramikken til Mona innehar en 
råhet. Som om de har levd lenge i vær 
og vind, eller akkurat dukket opp i fjæra 
som en annen tømmerstokk.  
Autentisk, særpreget og vakkert. 

Mona Næss bor og arbeider på Nes-
odden utenfor Oslo, og har en Master-
grad i keramisk kunst fra Kunsthøgsko-
len i Oslo og en Bachelorgrad i grafisk 
design fra London College of  Printing. 

www.monanaess.com   
instgram: mona_naess

”Vi er alle en del av naturen”

Keramiker Mona samler og resirkulerer 
materialer hun finner, og bruker det som 
utgangspunkt for keramiske objekter og 
installasjoner. Hun utforsker og samler 
organiske ressurser som for eksempel 
asken fra lokale trær, tang og blekk fra 
havet og inkluderer “et stykke natur” i 
selve keramikken. Hun er interessert i 
gamle fyringsteknikker. Fatene råbrennes 
i ovnen først. Da er porene i materialet 
åpne så de tar til seg patinering. Hun 
pakker fatene i tørt sjøgress, i bananskall 
og sauemøkk fra naboen og lar det ligge 
der og ulme, bruker ved fra tomten og 
prøver å finne ut hvordan ulike typer ved 
farger porselenet. Det er en urgammel 
teknikk som kalles smokefire, og er en hel  

”Jeg er ikke så opptatt av om det jeg lager kalles kunst, 
men kunst kan være en nøkkel til en slags forståelse og 
bevissthet for hva som skjer med kloden vår, og det er jeg 
opptatt av. ”

Kunstkeramiker Mona Næss: 
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Ingrid Becker (1952) er utdannet innen 
tekstil og pedagogikk. Fascinasjonen for 
tekstile materialer og teknikker er grunn-
leggende i hennes arbeid som kunst-
håndverker.
Hun har arbeidet med bekledning i skinn 
og stoffer i naturmaterialer. I dag kom-
mer naturens materiallager enda sterkere 
til uttrykk i hennes flettverk, og det teksti-
le er til stede både i materialkvaliteten og 
i de ulike teknikkene.  
Arbeidene er innkjøpt av Innkjøpsfondet 
for Norsk Kunsthåndverk for Kunst-
industrimuseene i Trondheim, Oslo og 
Bergen, Norsk Kulturråd og Trondheim 
Kommune.

Materialets egenkarakter inspirerer meg og utfor-
drer meg på ulike måter og stiller krav og er med 
på å forme mine arbeider. 
Det er alltid et samspill og når jeg starter med en 
idé så skjer det alltid noe på veien som krever en 
dialog og jeg må temme materialet og samtidig 
tillate dens vilje og krav. Det som skjer i og med 

materialet fører meg videre inn i arbeidet. 
Materialene, teknikken, intensjonen, improvisa-
sjonen og det å lete etter å komme til kjernen, den 
dype sammensmeltningen i prosessen som ender i 
et arbeid som jeg hadde en anelse om i starten og 
som så realiserer seg i dette nettverket av faktorer.
Og akkurat der i dette samspillet oppstår den 
gode, dype følelsen og tilstedeværelsen som er 
essensen i det jeg gjør!

Jeg arbeider ofte i serier, da kjennskapen til 
materialet gir erfaringer som jeg vil fortsette å 
utforske og omsette i nye verk. Ofte er det andre 
og tredje arbeide en fortsettelse, en videreføring av 
det første.

På messestanden viser hun gruppen  
”Hidden Stone”. Det er flettverk laget 
av fruktstenglene fra Phønix palmen, i 
kjernen av flettverket finner vi en j
ernoxydpåvirket naturstein fra Born-
holm. 

www.ingridbecker.no

Jeg bruker materialer jeg finner i naturen 
rundt meg, siv fra innsjøen, pil, bark, røtter, 
strå fra hagen og skogen, palmematerialer fra 
reiser.”

Kunsthåndverker Ingrid Becker:
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Hidden Stone VII Foto: Kari Anne Toth
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Hidden Stone VI Foto: Sara Mc Key
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arbeider har hun gjort alt selv. Det vil si 
at hun starter med råull som hun vasker, 
spinner, plantefarger. Det gir stor frihet 
å kunne lage sin egen tråd. Forme de 
skulpturelle materialene selv.  

Jeg vil jo ikke ha ”perfekt” jevntspunnet 
tråd i mine arbeider, da kunne jeg jo 
kjøpt noe som var maskinspunnet, sier 
hun.  Ved å håndspinne det selv får jeg 
det uttrykket jeg ønsker meg.  Uavhengig 
idé og uttrykk blir det meste jeg gjør til i 
en økologisk og bærekraftig tankegang, 
forteller Anne Karin. 

For en ullfantast som meg er det enormt 
inspirerende å se hvordan hun jobber og 
tenker rundt prosessene og helheten i det 
hun gjør.  På vår messestand vil hun ta 
med seg rokk og karde,  og demonstrere 
spinning og karding av ull. 

www.annekarinjortveit.no

Anne Karin Jortveit er en billedkunstner 
som jobber i det hun kaller ”spennet 
mellom estetikk, tradisjon, hverdag, for-
bruk og arbeid.”

Hun har atelier i det fantastiske Lavett-
huset på Hovedøya utenfor Oslo, og det 
føles eksotisk å besøke henne på en kald 
vinterdag. 

Anne Karin kan fortelle at det kan være 
en kald fornøyelse til tider, men like fullt 
en fornøyelse. Den lille båtturen ut til 
verkstedet fra Aker Brygge er unnagjort 
på 8 minutter, men sjøen har den 
effekten på en, at reisen blir som en liten 
meditasjon og en nullstilling som gjør at 
man føler seg ”helt klar” når man kom-
mer av båten  
 
Anne Karin jobber for tiden med ull som 
hovedmateriale. Hun er opptatt av hånd-
verk og manuelle prosesser, og i hennes 

” Å finne koblinger mellom konkret kunnskap, direkte 
handlinger og reflekterende utforskning er viktig for meg.”

Billedkunstner Anne Karin Jortveit
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Ren ull er et materiale med fantastiske 
kvaliteter. Fordi fibrene i ull er en form 
for protein, mens bomull er en form for 
karbohydrat har de to tekstilmaterialene 
helt ulike egenskaper.  Ull varmer, isole-
rer og virker temperaturregulerende. Det 
puster godt og  det største mirakelet; det 
beholder de gode egenskapene selvom 
du blir våt. 

Velger du norsk ull, er du i tillegg sikker 
på å få et miljøvennlig produkt. Faktisk 
fikk man i 2015 som det første land i ver-
den miljøsertifisert norsk ull med Svane-
merket*. Norske sauer går ute store deler 
av året og lever i det store og hele gode 
liv. Det norske klimaet tilsvarer at de er 
lite plaget av insekter, og ulla har dermed 
ikke behov for å sprøytes med kjemi-

kalier slik som er vanlig i mange andre 
land. Den norske ulla har høy kvalitet, 
slitestyrke og glans. Tar du godt vare på 
ullproduktene dine, vasker de sjelden og 
for hånd har du også glede av de svært 
lenge.

De siste tiårene har norsk ull nærmest 
blitt utradert fra markedet da de store 
produsentene tjener mer på å importere 
ull og garn fra utlandet. Det kan vi gjøre 
noe med ved å øke bevissthetsnivået og 
etterspørselen etter norsk ull. 

* Kilde:  norilia.no/aktuelle-saker/den-norske-
ulla-er-gronn-article37475-13355.html

NORSK ULL ER ET 
MILJØVENNLIG MATERIALE
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På Selbu Spinneri foredles norsk ull 
skånsomt gjennom en håndverkspreget 
prosess. Ulla blir ikke farget, men ved å 
sortere ulla etter sauenes naturlige farger,  
får vi et nydelig naturlig fargespekter av 
naturhvite, grå, brune og helt ned mot 
gråsorte sjatteringer. Ulla blir heller ikke 
behandlet med kjemikalier og kommer ut 
som et rent naturprodukt med alle ullas 
egenskaper i behold. 

Selbu Spinneri spinner og selger ull fra 
de verneverdige og utrydningstruede 
norske sauerasene. De holder også kurs 

om ullforedling og verner således om en 
viktig del av kulturarven vår.

Ved å velge norske ullprodukter i interi-
øret kan vi bidra til å skape større etter-
spørsel etter norsk ull og dermed bidra til 
å ta vare på kulturarven. Produktene til 
Selbu Spinneri får du kjøpt på deres egne 
nettsider. Selbu Spinneri er også leveran-
dør av garn til gulvteppene til Stellaria 
Tekstil, og strikkeputene fra Villstrikk.

www.selbuspinneri.no

KORTREIST ULL FRA 
SELBU SPINNERI
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Ifølge Marianne, er det ikke nødven-
digvis noen motsetning å være opptatt 
av økologi og samtidig en estetiker som 
jobber med  interiør og design. Tvert 
imot mener hun at vår hang til skjønnhet 
kan være en drivkraft for å leve nærmere 
naturen, men vi må venne  oss til å se 
skjønnheten i det enkle,  og ta valg som 
er mer i harmoni med naturen.

På interiørmessen har Marianne, 
sammen med Mona Næss kuratert og 
designet messestanden, samt fotografert 
og satt opp magasinet. 

Du kan lese mer om hennes tanker og 
prosjekter på; slowdesign.no
og instagram: slow_design.

Marianne Vigtel Hølland har en øko-
logisk helhetlig tilnærming til sitt virke. 
I det ligger omtanke for natur, dyr og 
mennesker, og en grunnleggende forstå-
else for at vi alle er en del av en helhet, 
gjensidig avhengig av hverandre.

Gjennom sitt firma Slow Design Studio 
formidler, rådgir og designer Marianne 
det hun kaller Slow Design. Utover ver-
disettet som følger Slow tankegangen er 
det ikke nødvendigvis  en ensartet grup-
pe kunder og prosjekter hun jobber med. 
Hun anser Slow Design,  først og fremst, 
for å være et tankesett - en tilnærming 
til design som fremmer refleksjon og en 
mer bevisst holdning til hvordan valg får 
konsekvenser, for en selv og andre.

SLOW DESIGN

”Nature does not hurry, yet 
everthing is accomplished.”
Lao Tzu
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Foto: Filippa Tredal



Boken Visuell Visdom,  er laget som en 
ode til elementene gjennom norrøn poesi 
og intuitiv keramikk. 
 
Vann, Jord, Luft og Ild er grunnleggende 
elementer i naturen, hvorav alt oppstår 
og ender. For 1000 år siden var det en 
selvfølge. Det var på den tiden de mente 
at fortiden og fremtiden var like viktig 
som nåtiden. At alle handlinger gikk 
inn i evighetens kilde og sprang ut igjen 
som kunnskap. At skjebnen ble formet 
av våre alles felles handlinger, nå og i 
fremtiden. Vi ser det i kunsten de etterlot 
seg, i ornamentene og utskjæringene. 
Og i poesien. De skrev de vakreste kvad. 
Visdomsord om måtehold, kjærlighet, 
varsomhet og mot, hvis gyldighet ikke 

har forvitret med tiden.  
Arven de har etterlatt seg er enorm.  
I kunstkeramikken til Ragnhild Wik 
ser vi sporene av den. Enkel, stillferdig, 
forgjengelig skjønnhet. Den som oppstår 
når kjærlige hender stryker over gode 
materialer. Organisk og over tid.  
Boken balanserer moderne kunstke-
ramikk mot eldgamle Eddakvad, ur-
gammel visdom mot estetikk av vår tid 
i et forsøk på å fortelle deg det som du 
innerst inne vet. 
Boken er tospråklig, norsk og engelsk, av 
Ragnhild Wik, Filippa Tredal og Ma-
rianne Vigtel Hølland på Slow Design 
Studio.
 
www.visualwisdom.no   

FILOSOFIBOK FOR ESTETIKERE
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Foto: Filippa Tredal
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Foto: Filippa Tredal
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Naturen tett knyttet opp mot vår identi-
tet såvel som livskvalitet her i Norden. 
Denne mentaliteten har vært helt 
avgjørende også for utviklingen av de 
legendariske designarmaturene fra Vola. 
Volas ambisjon er å etterligne vannets 
naturlige bevegelser. Det skal ikke være 
for høyt trykk, ikke for lavt. Det skal ikke 
sprute eller bråke, det skal bare flomme 
mykt. Å bruke Vola armaturer skal være 
en naturopplevelse. 

De klassiske armaturene fra Vola ble 
opprinnelig designet av Arne Jacobsen 
helt tilbake i 1968, et levende bevis på 
at god design holder seg uendelig.  Alle 
deres armaturer produseres i Danmark, 
og produksjonen er fortsatt 
håndverkspreget. Et Vola armatur er 
kompromissløs kvalitet, og med sitt 

”Vann er Volas sjel.  
              Vannet er i alt vi gjør. ”

fokus på natur er det ikke overraskende at 
også hensyn til miljøet står sterkt 
gjennom hele produksjonskjeden. 

På vår messestand har vi utstilt et  hånd-
børstet frittstående badekarsarmatur som 
ble laget i forbindelse med Volas 50 års 
jubileum. 

I Norge er det Shelby Teknik som for-
handler Vola produktene og du kan lese 
mer om det på www.shelby.no og www.
vola.com
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MARMORvasker FRA PAROS

Mona og Morten forhandler antikke marmorvasker. Mona sier hun elsker 
materialet, alle variasjonene i steinen. Respekten er stor for gode håndverkere 
som har hugget vasken ut fra en stein som er funnet i fjellet.

Det gir en god ”ur” følelse og vaske seg i et helt unikt og så gammelt naturpro-
dukt.  ”Sist gang jeg var på Despotiko arkeologiske utgravning så jeg et mar-
morbadekar fra år 500 fKR. Det var helt rått.”  

Ta kontakt med Morten på morten@mortenkristiansen.no  ved interesse. 

”Det setter ting i perspektiv og gir en tidløs, 
uendelig god følelse å bruke unike håndlagde 
marmorvasker i sitt eget ”vaske-rituale”.
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Filosofien bak alt de gjør er et enkelt, 
naturlig og funksjonelt. Det startet med 
ull, nå har de inkludert lin i sine produk-
ter også.
 
Linplanten er brukt til tekstiler i mer en 
10 000 år, omtalt i den eldre Edda og var 
i urgammel skikk knyttet til fruktbarhet. 
For 150 år siden hadde de fleste nor-
ske gårder en liten linteig og spant, og 
vevde sine egne tekstiler. I dag har vi ikke 
kommersiell dyrking av lin i Norge, men 
reiser vi nedover i Europa finner vi lin av 
beste kvalitet.  
 
Lin-planten krever mye mindre vann 
og energi enn bomullsplantene, og er i 
liten grad utsatt for insekts-angrep, som 
gjør at den sjelden trenger å sprøytes 
med kjemikalier. Når stoffet i tillegg er 
slitesterkt blir lin et miljømessig gunstig 
alternativ til bomull. Lin er anti-allergisk 
og anti-statisk, det gjør stoffet velegnet 
som sengetøy og håndklær. Lin har god 
oppsugingsevne og virker lett antiseptisk. 
Det finnes dessuten ikke mange tekstiler 
som overgår lin hva gjelder skjønnhet. 

Håndklærne til God Lin er i utgangs-
punktet svært løst vevd. Ved å vaske linet 
før de syr det får de en svært strukturert 
overflate som bidrar til den deilige spafø-
lelsen man er ute etter i et godt håndkle. 

God Lin forteller at det var en utfordring 
å finne rett kvalitet på stoffet de syr sen-
getøy av.  De opplevde at sengetøy som 
allerede var tilgjengelig linstoff var altfor 
tynt og for lite «fast i fisken» og den rette 
opplevelsen uteble. Så de bestemte seg 
for å lage det selv.  Da de fant en linpro-
dusent som leverte 100 gr mer tyngde 
per m2 enn det som er vanlig, visste de 
at de hadde truffet blink. Endelig var 
den der. Den rette følelsen.  Den grove 
teksturen, tyngden og fastheten de husket 
fra mormors tykke dyner. 
Der man våknet i samme stilling som 
man sovnet.
God Lin - God Ull er også  i den spede 
begynnelse når det gjelder å lage klær av 
lin. 

www.godlin.no  

GOD LIN- GOD ULL

”Forelskelsen i lin har alltid vært der – fra olde-
mors damaskvevde duker av hårtynn hvit solbleket 
lin til de grove, ruglete og ufargede tekstilene”
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mer stabilt. De lyse variantene gir et mer 
nordisk preg, men er også behandet for å 
sikre kvaliteten og fasong.

Designet har preg av såvel Japansk Wabi 
Sabi som skandinavisk minimalisme. 
Resultatet er slående! Det tar tid å lage et 
slikt badekar, håndlaget gjennom mange 
prosesser. Det må ekstrem presisjon til, 
og alle som har jobbet med tre vet at det 
er tidkrevende. Det tilsvarer en  høy pris, 
men gleden over et slikt produkt er uen-
delig.  På vår stand har de også laget to 
røffe bord og en stor himmelseng i furu. 

Norwegian Wood Design AS ble etablert 
høsten 2016 av initiativtakerne Joakim 
Espegard og Sølve Oftedal. 

www.norwegianwooddesign.com 

«Å bade i et unikt og håndlaget kar av tre 
er helt spesielt. Det gir stor nytelse fordi 
naturen kommer så tett på.» 

Norwegian Wood Design AS lager mø-
bler av norske trær. Ask, eik, bjørk og or 
formes til unike møbler, gjerne på spesi-
albestillinger fra kresne kunder.
De er opptatt av miljø og velger kortreist 
kvalitetstre. Men det er kanskje først og 
fremst badekaret deres som er 
blikkfanget.  Et stort vakkert firkantet 
men likevel mykt badekar, på grunn av 
sine avrundede kanter, ser fantastisk ut 
å senke seg ned i.  Som en omvendt båt. 
Treets isolasjonsevne gjør at badekaret 
holder på den gode temperaturen lenge.

De minimalistiske vaskene i tre har fan-
tastisk vakre tegninger fra de markante 
årringene som kjennetegner asketre.  
Både servanter og badekar som be-
handles for å tåle fuktige omgivelser. 
Den mørke fargen kommer av en type 
varmebehandling som gjør at treet blir 

NORWEGIAN WOOD DESIGN
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”Sagmugg blandet med ulike bindemidler på en bearbeidet trestubbe. 
Stubben har dermed beholdt sin opprinnelige form, men er kledd i et 
biprodukt av seg selv. ”

-Maren Bang, avgangselev på design ved Kunsthøgskolen i Oslo.
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VILLSTRIKK

Garnet smyger seg over 
langfingeren, 
møter en pinne på den andre siden 
og danner en løkke.
På samme måte vandrer tankene.  
En tanke hekter seg i en annen, 
og danner en tankerekke. 
Mens strikketøyet vokser mellom hendene 
vokser det også frem noe et sted i bevisstheten. 
Langsomt, en slags klarhet, 
en forståelse eller et glimt av noe 
dypere, større.  

Villstrikk handler om gleden ved å skape noe helt eget 
av og med naturmaterialer.
www.villstrikk.no
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Charlotte Engstad er håndvevermester 
og tekstildesigner. Hun lager tekstiler på 
samme måte som mennesket har gjort i 
mer enn 300 år. Hennes verksted heter 
Atelier Stellaria og har navnet sitt fra 
små hvite blomster som vokser i grøf-
tekanten. Stella betyr også stjerne, og i 
Tromsø der hun holder til, får man kan-
skje et ekstra nært forhold til stjernene i 
den lange mørketiden.

Håndveving er en langsom prosess. 
Tiden det tar å veve et teppe bidrar til at 
hvert eneste produkt blir helt unikt. 
Tekstilene vokser sakte mellom veven og 
Charlottes hender, og forteller sine egne 
historier om bjørkeskudd i midnattssol, 
rust, mose og gråstein, eller isblå vinter i 
mørketid. Historier som bare kan skapes  

ATELIER STELLARIA

langt i nord… Ullpledd med navn som 
Torv, Bjørk, Mose, Rust og Gråstein. 
Strukturen er grov og organisk. Møn-
strene vokser sammen og deler seg, som 
røtter eller grener, knudrete lav eller 
krakelert rust, og er myk som mose.

 
Fra himmel til jord, stjerner til grøfte-
kant– naturen er en evig tilstede i 
tekstilene til Charlotte. Noen av råmate-
rialene til Stellarias tepper er levert fra 
Selbu Spinneri.  Du vil bli overrasket 
over hvor lette og myke tekstilene føles 
mot huden. 

www.atelierstellaria.no
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etisk forsvarlig og bæredyktig måte, er 
å etterspørre og inkludere flere norske 
kortreiste  produkter. Det tar tid å lete 
etter unike skatter fra våre mange dykti-
ge kunsthåndverkere, men vi kan hånd-
plukke og formidle etter avtale både til 
private og til større interiøroppdrag.

Slow Nesting er et konseptuelt prosjekt 
utviklet av Mona Næss og Marianne 
Vigtel Hølland. Etter Nordic Living vil 
det leve videre, som en felles interiør-
plattform der vi vil rendyrke og løfte 
frem lokale produsenter som deler vår 
filosofi. Vil vil  også kuratere pop up 
utsalg hvor nye og spennende aktører vil 
bli inkludert. 

Vi har en lang og bred erfaring innenfor 
det visuelle feltet og dette er vår visjon 
som vi ønsker å dele med deg. Ta gjerne 
kontakt om du er interessert i å vite mer 
om konseptet. 

monanaess.com   slowdesign.no

Alt er i endring, ofte tenker vi ikke på 
det. Å akseptere endring, regelrett om-
favne den som drivkraft i livet, vil føre 
til positive opplevelser og utvikling i alle 
livets aspekter. Fordi vi flyter med, og 
ikke stritter imot. 
Når det er sagt. En del endring er natur-
stridig og ikke bra for kloden vår. Vi er 
opptatt av endring i takt med naturen. 
Med de naturlige syklusene, årstidene, 
prosessene. Å fremme norske kvalitets-
produkter og kunsthåndverk med høy 
estetisk verdi og lang levetid er en natur-
lig konsekvens av dette.  

Vi ønsker å være en motsats til bruk- og 
kastkulturen, der tidsånden krever at 
man skal fornye hjemmet etter sesonger 
og trender.  Å skape et godt hjem hand-
ler om noe annet enn trender. Vi tror at 
mer kunnskap og økt forståelse om både 
materialer og tilvirkning av produkter 
kan bidra til å skape etterspørsel etter en 
mer bærekraftig tilnærming til interiør. 
En av flere veier å møte fremtiden på en 

EMBRACING CHANGE 
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COPY CAT
Tusen takk til FineArt Copy Cat som har 
printet våre kunstplakater på 
Hahnemühle bomullspapir. 
www.copycat.no 

ULLKORGA AS
Tusen takk til Ullkorga AS som har laget 
deilige, miljøvennlige, biologisk nedbryt-
bare, norskproduserte dyner og puter til 
oss i ull og økologisk bomull.
www.ullkorga.no 

FILIPPA TREDAL FOTOGRAFI
Filippa Tredal som har tatt mange av 
bildene  vi har brukt i bildecollagene.
www.filippatredal.no

tarmat i sin kantine.  De produserer alle 
trykksaker i offset-kvalitet, og de har også 
eget bok- og limbinderi. 

Øko-Tryk er en garanti for den mest 
skånsomme produksjonen av trykksa-
ker, og de strekker seg langt for at deres 
miljøengasjement ikke går på bekostning 
av  hverken pris eller kvalitet på det de 
leverer.

www.øko-trykk.no

ØKO- TRYK AS 

Slow Nesting magasinet er trykket av 
danske Øko-Tryk. Når vi først skulle 
trykke opp en brosjyre var de for oss et 
naturlig valg.  
 
Øko-Tryk jobber konstant med å være 
best i klassen på miljøvern. De bruker 
kun vegetabilske farger i produksjonen, 
og all energi er levert av vindkraft. De 
bruker ikke UV i sine trykksaker som 
inneholder skadelige stoffer, (og helst ikke 
trykklakk heller. ) De er så dedikert til 
dette at de til og med kun tilbyr vege-

TUSEN TAKK OGSÅ TIL
I tillegg til de håndverkerne og kunstner-
ne som har fått omtale i dette magasinet 
har vi hatt andre medhjelpere som fortje-
ner en stor takk.

WALDEMAR ELLEFSEN AS 
Har bidratt med utstyr og økonomisk 
bistand til messen. Waldemar Ellefsen 
har et komplett leveringsprogram av 
maskiner og råvarer innen keramikk og 
kunstglass. Produktene leveres over hele 
landet.
www.we.no

BESKRIV 
Katrine Bjerke Mathisen har hjulpet oss  
med tekster og korrekturlesning. Katrine 
er forfatter og skribent og driver nettste-
det beskriv.no 

Trykt med vindenergi
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”Whoever find rest, 
shall rejoice”

LG Akita
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Mona Næss 

&

Slow Design Studio  

 mona@monanaess.com         

marianne@slowdes ign.no


