Registreringen av strikkeplagg
og bindingskorger fortsetter
I fjor sommer ble en mengde eldre strikkeplagg og
bindingskorger registrert
og fotografert. Registreringen fortsetter og nå blir
det kanskje bok av det.

50 år siden den
mest dramatiske
hendelse mot
norsk grense
etter krigen.

I fjor sommer ble det registrert over 150 bindingskorger, men Anne Bårdsgård
tror det finnes flere ennå og ønsker å samle informasjon som skal gis ut i en
egen bok.
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Anne Bårdsgård vil også i sommer, i samarbeid med Selbu Bygdemuseum,
samle og registrere gamle strikkeplagg og bindingskorger. Her viser hun fram
en kofte som hun selv fikk etter sin farmor. Foto: Bodil Uthus.
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Arbeidet med å registrere eldre
strikkeplagg og bindingskorger
pågår fortsatt. Det er meningen
at det skal samles i museets
arkiv og om mulig gis ut i bokform. Det er inngått intensjonsavtale med Museumsforlaget
AS om en bok om Selbumønster/ Selbustrikk som tar for seg
andre sider av strikkinga i bygda
enn det som boka «Selbuvotter» omhandlet. Planen er også å
samle informasjon om bindingskorger i en egen bok.
- Selv om det har vært svært
mange som har møtt opp på Selbu Bygdemuseum de gangene
vi har hatt registreringer er det
ennå mye uregistrert materiale
rundt om i Selbu, og flere har tatt
kontakt i ettertid, forteller Anne
Bårdsgård, som i samarbeid med
Selbu Bygdemuseum åpner for
nye registreringer i sommer.
- Fordi det har vært så stor
pågang de dagene vi har hatt, vil
vi derfor gjøre registreringene
litt annerledes i år. Dere som har
noe vi bør registrere vil kunne
levere tingene på Bygdemuseet
før 22. juli og hente de igjen
etter 27. juli. På denne måten
vil vi unngå unødvendig ventetid og bedre tid til hver enkelt.
Vi ønsker å få vite så mye som
mulig om hver enkelt gjenstand
og vil notere dette ved levering.
Dere vil få en kvittering på
levert materiale, som tas med
ved henting. Dette er viktig kulturhistorie for Selbu og det er å
håpe at det kommer inn mange
gjenstander også i år, sier Anne
Bårdsgård.

ØYVIND STRANNA LARSEN

Øyvind Stranna Larsen
har skrevet den eneste
boka som omhandler den
sovjetiske oppmarsjen.
Hos bokhandlerne.
Fraktfritt fra haugenbok.no
og tlf. 700 74 500

Vi har farget
tretjære, linolje
og terpentin.
Se hele vårt utvalg
på espegard.no

Naturens egen
trebehandling

