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en halv
erforening
fiskeforvaltning

Modell:
Sissel Skipperud (til høyre), fra Lakselv, kom innom kurset og var en flott modell for hatten.
(Foto: Asfrid Karlsen)

«Jeg bærer min
fargerike tovede
hatt som jeg vil!»
På Kafé Blå har det vært tovekurs
Nylig har Kafé Blå i Lakselv holdt
kurs i teknikken toving. Og det
ble mange fargerike og flotte
resultater.
Asfrid Karlsen

Toving er verdens eldste tekstile teknikk. Når sauene mistet ulla i flak, stenket den med urin og tråkket på den, ble den tovet av seg selv. Siden ble
toving utnyttet både til nytte og pryd. Vikingene
tovet ull til tykke kofter som ble brukt til vern mot

sverd, og vadmelskapper ble brukt i regnvær, for
de absorberte så mye vann at det tok lang tid før
de kjente at de ble våte.
I dag er toving blitt blant de nyeste teknikker i
tekstilkunst, og det er bare fantasien som setter
en stopper for hva som kan formes av tovet materiale.
Eksempler på hva vi kan tove: Ball, strikkball,
rangleball, nålepute, skilpadde, sitteunderlag,
pennal, bilde, fåre-/dyrehode, fugler, eple osv.
avisa@sagat.no

«tøvete krav»:
– TF-direktør Hans Erik Varsi avviser kravet fra LBT og kaller det tøvete.
– Det har ikke skjedd noen feil eller gjort noe urettmessig, hevder han.
(Foto: Leif T. Trosten)

Står på sitt

– Det er forsåvidt riktig at de formelt sett hadde et ansettelsesforhold i LBT, men saken er at
fra stiftelsen av TF den 29. mars
2011, jobbet begge to med oppgaver tilknyttet drift av TF og ikke
LBT. Dette får vi dokumentert
gjennom regnskapet for 2011 og
at de blant annet gjennom vedtak
i sak 14/11 i TF, ble ansett for å
være «administrasjonen» i TF, påpeker Larsen, og legger til:
Der var heller ikke inngått noen formell driftsavtale om utleie
av personell mellom LBT og TF.
Det er da TF, som en egen juridisk enhet og med eget styre,
som er ansvarlig for å betale sine
driftsutgifter. At TF på dette tidspunktet ikke hadde ansatt noen

til å administrere TF, er ikke LBT
sitt problem.

Underslag

– LBT anså forarbeidet til etableringa av TF avsluttet den dagen TF ble stiftet. Fra den dagen
hadde ikke LBT noen forpliktelser
i forhold til TF. Tilskuddsmidler
innvilget fra fylkesmannen i brev
av 16. februar 2011 har en klinkende klar tekst som sier at midlene skal gå til drift av LBT og
det står ingenting om at midlene
skal gå til drift av TF. Slik saken
står, er det å anse som underslag
av midler fra LBT, avslutter Benn
Larsen krast.
leif@sagat.no

Lærer:
Hilde Wallenius viste teknikken kursdeltakerne lærte. – Dette skal bli et bilde, forteller hun.

