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Uldvarefabrik AS



Gudbrandsdalens Uldvarefabrik –

Den beste tekstilprodusenten kommer 

fra Lillehammer

Vertikalt integrert tekstilproduksjon:

Med alle prosesser under et tak



Farging

Blanding

Karding Spinning

Spoling / 
Tvinning

Renning / 
Veving

Nupping

Etterbehandling

Kontroll / 
Kvalitetssikring

Alle prosesser i eget hus medfører at vi har kontroll på 

kvalitet i alle ledd. Vi har dermed unike muligheter til å lage 

de riktige fargene, strukturene, mønstrene og tekniske 

egenskapene til stoffer i kolleksjon og til spesialprodukter.





Ull



Ullbaserte møbelstoffer egner seg 

spesielt godt til bruk i offentlig miljø

Ull = Naturens High Tech

Komfort: 

Ullfiberen absorberer ca 30% fuktighet av sin egen vekt i form av 

fuktighet uten at det kjennes fuktige. Ullstoffene oppleves derfor som 

tørre og behagelige å sitte på.

Ull puster og hjelper kroppens varmeregulering.

Bruksegenskaper:

Ullfiberen har naturlige smussavvisende egenskaper.

Ullfiberen «kamuflerer» lukt/odør og «slipper» dette fort når den får luftet 

seg. 

Ull lades ikke statisk elektrisitet som syntetfibre og suger derfor ikke til 

seg støv.

Ull er naturlig flammehemmende.

Ull har meget god elastisitet og går tilbake til sin opprinnelige form etter 

bruk. Den danner dermed grunnlag for møbelstoffer med høye tekniske 

egenskaper.



Ullbaserte møbelstoffer egner seg 

spesielt godt til bruk i offentlig miljø

Miljø:

Møbelstoffer av ull er biologisk nedbrytbar og basert på fornybare 

ressurser + EU-blomst og ISO14001.

Rengjøring og vedlikehold:

Ull er lett å rengjøre og vedlikeholde slik at de kan holde seg pene over 

lang tid.

Estetikk:

Med god design i form av farger og mønstre er de fine å se på og gir en 

god opplevelse.



Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS

- 70 ansatte

- Omsetning 97. mill kr.

- Overskudd 7,5 mill. kr.

- 500 000 meter med møbel- og bunadstoffer

- Eksport møbelstoffer: 70%

- Sau fra 120 000 sauer / år

- Vi ekspanderer ved å ta markedsandeler og ved 

oppkjøp – Mandal Veveri



Tidslinje:

1887: Etablering av Gudbrandalens Uldspinderi

1900: Endring til Gudbrandsdalens Uldvarefabrik

1912: Fabrikken kjøpes av Andreas R. Svarstad

1935: Overdragelse til Asbjørn og Ragnvald Svarstad

1960: Overdragelse til Andreas og Arne Svarstad

1965: Etablering av aksjeselskapet

1983: Etablering av stiftelsen – a-aksjer og b-aksjer

2001: Utkjøp av aksjene fra Stiftelsen

2005: Etablering av personlige selskaper, holding, drift og 

eiendom



Eierstruktur

FS Mesna AS

Gudbrandsdalens 

Uldvarefabrik Holding AS

RS Mesna AS

Gudbrandsdalens 

Uldvarefabrik Eiendom AS
Gudbrandsdalens 

Uldvarefabrik AS



Eierskapet:

• Kun en fra hver gren av familien

• I dag ansatte i driftsselskapet

• Ledergruppen

• Aktive eiere med fokus på faglig kompetanse -

tekstil

• Styremedlemmer i styre med eksterne medlemmer

• Generalforsamling

• Mange hatter som skal passes på

• Fabrikkens interesse går foran eiernes private

• Aksjonæravtale

• Behov for de beste rådgiverne (advokat, revisor ++)



Arveavgift:

• Har vakt stor bekymring tidligere – nå greit

• Hva skjer videre – endres reglene? Flere eiere 

forbereder likevel generasjonsskifte basert på 

politisk usikkerhet 



Formuesskatt:

• Ubehagelig å ta opp!

• Dypt urettferdig og uriktig for eiere i familiebedrifter, 

en skjult bedriftsbeskatning som eiere skal betale i 

gode og dårlige tider

• Eiere må ta penger ut av selskapene – mindre til 

investeringer



Verdiskapning er viktig!

• Finansiering av all sosial velferd

• Avhengige av gode rammebetingelser, 

forutsigbarhet og god tilrettelegging for lokal 

verdiskapning



Framtiden:

• 2 barn

• Ingen føringer – kun aktuelt hvis interesse

• Fokus på at Lillehammer er et godt sted å bo – her 

ønsker vi fortsatt å satse!



Tusen takk for oppmerksomheten!


