Filleryer i storby
Drammen og Opland Husflidsforening
I 2007 ratifiserte Norge UNESCO-konvensjonen og
vern av den immaterielle kulturarven. Konvensjonen
vender oppmerksomheten mot den levende
kulturarven innenfor fem ulike områder: Tradisjonelt
håndverk, Muntlig tradisjoner og uttrykk, Utøvende
kunst, Sosiale skikker, Ritualer og høytidsfester.
Norges husflidslag ble i 2014 akkreditert som av
UNESCO som en NGO (non-governmental
organisation) for å arbeide med konvensjonen. Det er
vi stolte av og Rødlistedugnaden er en metode for å
gjøre dette. Våre lokale husflidslag bidrar sterkt til å
opprettholde tradisjonelle håndverksteknikker og
ferdigheter.

Fillerye som «cat walk» i Strømsø kirke. Bilde: Ingunn S. Nilsen

Drammen og Opland Husflidsforening har valgt håndverksproduktet FILLERYER som sitt
rødlisteprosjekt. Filleryer er et produkt som har vært i utstrakt bruk også i storbyer som Drammen.
Før i tiden kunne vi finne filleryer i de aller fleste hjem. Vi har ei framifrå vevgruppe med mange
dyktige veversker som kan inspirere og hjelpe nybegynnere. Vi har vever som kan lånes og ikke minst,
vi har materiale å veve av. Blant annet har vi et loft stappfullt med filler. Vi har sekker med veldig
brukbart materiale på Børresen-loftet. Dette burde være veldig i ånden nå, filleryer er brukbare,
moderne og det er morsomt å veve. Dersom vi går sammen og hjelper til med hver våre spesialiteter
og dokumenterer godt det vi driver med så skulle dette bli et bra prosjekt!
De eldste vevnader av bomullsfiller lå ikke på gulvet, men i
sengen direkte på halmmadrassene som trekk. Ryene
avløste tradisjonen med å legge gamle plagg på halmen som
«bås-breie». Alt som var av filler ble gjenbrukt i ryer. De
minste fillene ble fyll i putene. Filleryer ble lagt tett i tett på
gulvene for å unngå trekk. Man kunne ofte se rikdommen i
huset på hvor tett ryene lå. Lengdene ble også sydd sammen
– særlig hvis teppet skulle brukes som sengeteppe. Det ble
mindre utøy i sengen hvis man brukte bredsel av bomull
fremfor skinnfeller. Filler av bomull og lin ble fra slutten av
1800-tallet solgt til papirfabrikkene før man tok i bruk
cellulose fra tre. Fillene ble solgt til omreisende klutesamlere.
«Vi er få vevere. Kan hende matteveving er en tradisjon som
holder på å forsvinne, for hvem vil etter hvert ta jobbe med å
samle filler, klippe, sortere, veve og dra inn til byen og selge
for 100 kr meteren?» Martna’n i Trondheim
Bilde: Bjørg Størdal

Drammen har hatt status som by i vel 200 år. I 120 av disse årene har Drammen og Opland
husflidsforening eksistert. Mange teknikker har opp gjennom årene vært mer og mindre populære i
laget, men hele tiden har vi hatt vev som hovedteknikk. Vev – og særlig filleryer – er jo egentlig ikke i
kategorien «Rødlista», siden teknikken lever i beste velgående rundt i landet. Men filleryeveving i

«storby» satte tankene i sving. Hvordan har dette gått for seg? Rundt på gårder og mindre steder, har
det nok vært vanlig at det sto en vevstol i husene. Man vevde stoffer til eget bruk, både
bekledningsstoffer og sengetøy. Men var det egentlig plass til veven i en liten byleilighet?
Drammen har vært en sjøfarts- og industriby, og boforholdene har til dels vært kummerlige. Vi vet at
det har ligget ryer på gulvene i de flotte herskapshusene og i de små arbeiderboligene i byen, men
samtidig regner vi med at disse ryene hadde en annen tilblivelse enn på landet. Eldre medlemmer hos
oss, husker at deres mødre leverte filler til veversker – og at de fikk ryer tilbake mot en fastsatt pris.
Men er det noe dokumentert rundt disse som hadde filleryeveving som næring? Vi har nå sjekket med
Fortidsminneforeningen og med historiker Jo Sælleg, men ingen av dem har noen kunnskap om disse
småprodusentene. Filleryer ble i perioder heller ikke verdsatt – de ble erstattet av plastryer som ble
kjøpt i butikken.

«Da jeg vokste opp i Drammen på 40 -, 50 -,
60 - tallet, var filleryer fast innslag i alle hjem,
både hos oss, venninnene mine og slektninger.
Ryene ble anvendt i nesten alle rom: stue,
soverom (sengeforleggere) og kjøkken. Jeg så
aldri en vev. Det vanlige var at husmødrene
klipte filler av gamle klær, utslitt sengetøy og
gardiner bl.a. Dette leverte de til damer som
vevde på bestilling (levde av veving) - et visst
antall meter. Filleryene lunte godt i kalde
trekkfulle hus. I mitt barndomshjem var det utedo, vedkomfyr og kaldtvannsspring, ingen
elektrisk komfyr og heller ikke varmtvannstank.
Svigermor hadde kjempestor flatvev. Hun
bodde på landet og der ble det vevd på alle
gårdene i bygda. Jentene gikk på husflidskole
og vevde alt utstyret sitt i tillegg til filleryer. I
byen var det vanlig med husmorskole, en del
av allmennutdanningen for mange jenter.
Fagkretsen der hadde fokus på det vordende
bruder hadde bruk for å mestre i en
byhusholdning.» Bjørg Størdal 18.03.2021
«Jeg har vevd ryene til noen av barnebarna
for 4-5 år siden. De er på hytta og brukes som
sengeforleggere bl.a. Har også vevd noen de
har hjemme i Drammen. Jeg har stor glede av
å komponere mønster og bygge opp en
helhet.» Bjørg Størdal 18.03.2021
Bilde: Bjørg Størdal

Gjenbruk av gammelt sengetøy, gardiner og lignende tekstiler ble nyttet i produksjon av filleryene. Vårt
prosjekt handler om å rekonstruere gamle ryer, men det handler også om et håndverk fra
hverdagskulturen - en praktisk bruksgjenstand som vitner om flid, nøysomhet og utnyttelse av
ressurser, og om fargeglede og skapertrang. Aller best liker vi å lage nytt av gammelt. Hvis det i tillegg
inspirerer andre til gjenbruk og en litt grønnere hverdag blir vi glad.

Drammen og Opland
husflidsforening er kjent for
sin store vevstue på Loftet
av Børresen skole.
Foreningen har snart i 40
år hatt fokus på vev. Det
har årlig vært avholdt kurs i
vev og vevteknikker, og
foreningen har en driftig
vevklubb. Til vårt 100årsjubileum vevde vi en
laaaang rye som vi hang ut
av vinduet på loftet og 4
etasjer ned. Rya ble
signaturen i jublileet, og
har fulgt oss i årene etter.
Sist ble den brukt som
«cat-walk» i Strømsø kirke
under Klimafestivalen
2020.

Loftet, Børresen skole Bilde: Aud H. Bakken

Drammen og Opland husflidsforening har også vevstue i Vikebygningen på Friluftsmuseet, Spiralen i
Drammen. Bygningen holdes åpen i sommerhalvåret. Der har vi tre vever med filleryerenning. Vi sitter
og vever, og besøkende barn og voksne får lov å prøve seg i vevstolene. Vi forteller om
framgangsmåte, teknikk og historikk.

Drammen og Opland Husflidsforening har valgt håndverksproduktet filleryer som sitt rødlisteprosjekt
og arrangerer flere kurs og aktiviteter for voksen, barn og unge. Vi vil belyse veving av filleryer med
utgangspunkt i norske mønstre og vevtradisjoner, og hvilken betydning filleryevevingen har hatt i
hverdagskulturen i Drammen.

Vi vil gjerne dele vår kunnskap og bakgrunnsopplysninger i vårt rødlisteprosjekt ved at vi etter hvert
som vi vever nye filleryer legger inn vevoppskrift, bilder og all dokumentasjon som er nødvendig for å
kunne veve et tilsvarende produkt. Vi vil gjerne dele vår kunnskap, historikk og bakgrunnsopplysninger
i vår rødlisteprosjekt.

Under feiringa av Drammen og Opland husflidsforeningens 100 års-jubileum i 2002 ble det hengt ei lang fillerye ut fra
takvinduet på «Loftet» på Børresen skole.
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