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Barneverksted i DogA
  Ved FORMs redaksjon

Norsk Form ønsker å gi barn et ordentlig tilbud, ikke bare sysselsette 
dem, sier seniorrådgiver for arkitektur i Norsk Form, Alf Howlid. Hver 
søndag mens utstillingen “Bak den grønne døren pågår, arrangerer 
Norsk Form barneverksted i DogA. 

Der tover de ull i ulike farger til den blir 
små firkanter i sitteplatestørrelse. Disse 
toves så sammen til større matter, som 
skal isolere et lite flettverkshus. Det ble 
tidligere i høst bygget av 4. klasse fra 
Steinerskolen i Hurum. Lærer og flett-
verkshus-entusiast Lars Wegge hadde 

tatt med elevene i skogen og høstet tynne 
rognstammer. Deretter forvandlet de alt 
til et solid lite hus. Det er et gjeterhus, 
liknende konstruksjoner finnes i mange 
kulturer. Det har enkel rammekonstruk-
sjon med tynne lange kvister og smidige 
flettverksvegger. Da huset stod ferdig, ble 
det flyttet inn på atriet i DogA for å være 
en del av det faste undervisningsopplegget 
under Oslo arkitekturtriennale.

I verkstedet får barna komme i kontakt 
med og forme et materiale de forstår og 
har et forhold til. Barna liker å se hvordan 
ulla forvandles og blir sterk, og de deltar 
i et arkitekturprosjekt som er en del av en 
større helhet og utvikler seg over tid fram 
til en ferdig isolert hytte. For Norsk Form 
er det viktig at barna får jobbe med tredi-
mensjonale materialer og får oppleve rom-
følelse. De vil gi barna en konkret opp- 
levelse av arkitektonisk kvalitet. 

Ull er et mangfoldig naturmateriale og det 
har alltid vært viktig for mennesker. Ull 

er et resirkulerbart og holdbart materiale 
som flere nå forsøker å bruke som iso-
lasjon i større skala. Da FORM besøkte 
barneverkstedet ble det ledet av Johanna 
Johannsdottir. Bildene på side 5 viser 
hvordan barna tovet ull til isolasjons-
matter.

Elever fra Steinerskolen i Hurum bygger et flettverkshus. Foto: Norsk Form/Roberto Di Trani.

Huset ble så sterkt at da det stod ferdig, tålte det vekten av hele klassen på taket. 
Foto: Norsk Form/Roberto Di Trani.

Flettverkshuset er et vevet hus, som en stor kurv.
Foto: Norsk Form/Roberto Di Trani.

Huset har en en enkel rammekonstruksjon.
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I barneverkstedet toves ull i ulike farger. Barna henger opp “mattene” som isolasjon i flettverkshuset.

Flettverkshuset som elevene fra Steinerskolen i Hurum bygde, er blitt flyttet inn på atriet i DogA.

Ulla legges lagvis i et kar med fibrene i ulike 
retninger (her benyttes en langpanne fra IKEA).

Norsk Form viser barna en gammel teknikk som 
ble benyttet for at ulla skulle tove seg sterk.

Et klede legges over filtet ull før det hele rulles 
sammen og blir bundet med et tau .

Varmt vann med grønnsåpe helles over ulla.

Man må gni og jobbe tolmodig med ulla. 

Tovet ull rulles sammen og vris opp.

Tovet ull skylles fri for såpe og vris opp på nytt.

Ull som er tovet til filt legges til tørk.

Filten legges på pinner som er bundet sammen. Tidligere ble pinnene med ulla dratt etter hester.


