
Opplæringskontoret for små håndverksfag inviterer til 

 Ekskursjon til  

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik 
 

          

 
Tid:   Onsdag 31. oktober 2018, kl. 08:00-16:30 (effektivt program: 10:30-14:00)  
Sted:    Gudbrandsdalens Uldvarefabrik, Lillehammer 
Ansvarlig:   Christian Schøien  
Pris:   Kr. 500,-, pluss reisekostnader. Gratis for lærlinger i OSH. 
Påmeldingsfrist: Onsdag 10. oktober 2018 til Malin Lunde Andersen (malin@smafag.no) 
    

Bakgrunn 

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik (GU) på Lillehammer er en av Europas ledende produsenter og 
leverandører av møbel- og bunadsstoff. De har mottatt Merket for god design hele 18 ganger, samt 
Hedersprisen for god design. I 2015 ble de kåret til Årets produsent ved utdelingen av BO BEDRE 
Designpris. 

GU ble etablert i 1887, og frem til 1950-tallet stod herre- og damekonfeksjon sentralt i produksjonen. Fra 
50-tallet spesialiserte de produksjonen mer mot møbelstoffer, og etter hvert også bunadsstoffer. Siden 
da har GU stått bak design og produksjon av noen av de fremste og mest utbredte møbelstoffene vi 
omgir oss med. I tillegg brukes stoff fra GU i omtrent halvparten av alle norske bunader. 

Dette er en unik mulighet til å se produksjon av tekstiler, fra ull til ferdige stoffer, og er relevant for alle 
innen tekstil- og sømfag. 
 

Program for dagen 

10:30 – 11:30   Introduksjon og omvisning på fabrikken 
11:30 – 12:00   Lunsj 
12:00 – 14:00   GU-skolen: kurs i materiallære 
 

Logistikk og kostnader 

Vi tar toget fra Oslo S kl. 08:02, med ankomst Lillehammer kl. 10:10, vi går samlet til fabrikken. Returtog 
til Oslo går kl. 14:15, med ankomst Oslo S kl. 16:26.  

Deltagerne må selv kjøpe togbillett tur/retur, men lærlinger i OSH vil få reiseutlegget refundert 
av Opplæringskontoret. For refusjon av togbillett må dere ta vare på originalkvitteringer og sende de til: 
Opplæringskontoret for små håndverksfag v/Morten Klemp, Postboks 25, 1430 Ås.  
NB: Husk å oppgi ditt navn og kontonummer.  
 

Har du spørsmål om turen, ta gjerne kontakt med Christian Schøien: christian@smafag.no / 9938 9809 
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