
22  JULEBYEN Lillehammer 

Jeg stopper opp ved tøflene fra TOVA som er i 100% ren ull, tovet 
etter tusen års tradisjoner. Kristin forteller at produksjonen av tøflene 
foregår i Mongolia, og hun presiserer at Husfliden legger vekt på etisk 
handel, dvs. at det er viktig for dem å vite at TOVA har anstendige 
arbeids- og miljøforhold i sin fabrikk. At det verken forekommer 
barnearbeid eller andre uakseptable forhold.

Hun prater ivrig og viser meg de kule trenissene i dansk design fra 
By Brorson, men plutselig må butikksjefen hive seg rundt å ekspedere 
nok en kunde. Jeg rusler rundt og iakttar smått og stort i butikken. 
Noen minutter senere er hun tilbake, beklager seg for at jeg må 
vente. - Men denne her må jeg bare vise deg, sier Kristin og finner 
frem et stripete lysfat som er håndlaga på den ølandske Paradisverk-
staden i Sverige. – Er den ikke lekker? 

Interiørprodusenten MENT fra Fåberg har fått sitt eget bord med 
sine karakteristiske vaser, kanner, kopper og fat. Her er det bare å 
plukke med seg, pakke inn og gi bort til jul. Ulike ting men i samme 
fargeskala, særegen design, unikt. 

På Husfliden fokuserer de på at kundene skal oppleve en rolig og 
hyggelig handel uten julemusikk.  - Vi skal ha fokus på det naturlige, 
for eksempel det å kjenne lukta av naturlig julegran, einer og never. 
Vi håper at vi kan skape god gammeldags julestemning. Litt sånn 
ekte julekortstemning med ekte juletre, ekte julepynt i ekte materi-
aler, forklarer Kristin.  – Det er fint med julemusikk også, men under 
julehandelen kan det kanskje bli litt mye?

Butikksjef Kristin Landmark har kule trenisser i dansk design i butikken. Kr 449,-/665,- TOVA tøfler fra kr 849,- til kr 899,-

Håndlagde lys fra Aaserud lys på Toten
kr 159,-

Husfliden er mer enn bunader og garn. 
Her er kunstglass og smykker, skinn fra mohairgeiter, 
tova tøfler og håndlagde lys fra Toten, og mye mer. 
Alt av ypperste kvalitet, og ifølge butikksjef Kristin 

Landmark har nesten alle produktene en egen historie. 

det naturlige 
og ekte

Lysfat kr 525,-

Glerup tøfler fra kr 745,- til kr 995,-

Av Åse Kari Gravråk


