
Kan holdbarhet og 
kommersialisering forenes?



Vest-Agder museet Sjølingstad Uldvarefabrik



•Krav om 
egeninntjening

•Fortelle en historie



Historisk forankring

Vi forteller din historie



Faglig

• Litteratur

• Tilknytning til vår historie

•Passe til vårt museum

•Passe til vår profil



Kundesegmentet

•betalingsdyktighet

•betalingsvillighet

• reist langt for produktet?



Produkt: Opplevelser



Produkt

• Kvalitet

• Pris 

• Konkurrenter

• Særegenhet 

• Presentasjon og plassering



Egen produksjon



Når egen produksjon ikke er nok

•Andre museer

•Samarbeidspartnere: 
designere

•strikkeoppskrifter

•Rekonstruksjon



Strikkekoppen

•Helst Figgjo, men 
til hvilken 
utsalgspris?



Produksjonsgang

• Ikke alle Kinavarer er dårlige 
varer, men…

• Åpne fabrikklister

• framtiden.no



Yes, we manufacture in Ireland, China, India, Portugal and 
Czech Republic, depending on where we can source the best 
quality products and materials. Ulster Weavers (and our 
factories) are SEDEX registered – this means that we are all 
registered as ethical traders, and we each comply with the 
Ethical Trading Incentives base code. The rights and regulations 
within our factories (and of our people) are of the utmost 
importance. To give you an idea, we work with some of the 
highest regarded customers in the world, including (but not 
limited to) the British Royal Family, Harrods, Fortnum & Mason, 
Hudsons Bay Company, the Castles of Bavaria, Emirates – due 
to the calibre and reputation of many of our customers, it is 
crucial that we are up to date with rights within each country 
from which we source product. While we own the factory in 
Northern Ireland only, we are the largest customer of most of 
our suppliers outside of the UK/Ireland, and so we have a 
significant say in operations/procedures within these factories.





Hvem?

• Etikk

• Levelønn:

• En levelønn skal dekke de 
grunnleggende behovene til 
arbeideren og dennes familie 
(mat, rent vann, husrom, klær, 
utdanning for barna og 
grunnleggende helsetjenester) 
og litt ekstra til sparing og/eller 
uforutsette utgifter.



Hvilken vare? Materialvalg



Hva «må» vi tilby til hvilken pris?

• Studien viser at cruiseturister 
bruker i gjennomsnitt rundt 300 
kroner dagen på land. 

• Mellom 20 til 40 prosent går 
aldri i land. Halvparten av de 
som går i land bruker under 250 
kroner.

• Turiststudie fra Universitetet i Bergen 2018



Lære opp kommende 
generasjon

• Skoleklasser om holdbarhet og 
etikk

• Hvorfor 3 for 2?

• Minne dem på historien bak et 
plagg

• Bunad

• Produksjonsnærhet   - utflagging

• insourcing



Krambua i Flekkefjord



Norsk vegmuseum

• Simen Fostås som 
landhandlerfullmæktig
August Bagge i Bagges 
landhandel. 

• Foto: Ole Flatmark/Norsk 
vegmuseum



Blindheimsvik 1950-1970




