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De har fed re land og strik ke tøy til fel les.  
Og sav net et ter geit ost, vaf ler og mel ke sjo ko la de. 
TeksT og foTo: Ma ri an ne Smeby Strand

EllEvill strikkE- 
glEdE i nEw york

Krea tiv: Med 
litt krea ti vi tet kan 
også lam pe skjer
mer kan få en ny 
og kle de lig far ge. 

Det er i sjømannskirken Det skjer 
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Far Ge riK GJeNG: Det er 
full fart både på snak ke tøy 
og strik ke tøy når de mø tes 
på kjerka. Fra venst re Lise 
Phillips, Siri Gus si ås Ner land, 
Da niel le Ro per, Ina Kjøs tvedt, 
Ast rid Vei våg, Tri na Ma di son, 
Lisa Daehlin og To rill Gres dal.

StriK Ke HJeLP: Lise Phillips (til 
høy re) er ame ri kansk, men bod de 
fire år i Norge på 70tal let. Hun er 
fast på strik ke re gat ta og er glad 
for litt strik ke hjelp fra Ina. 

re por ta sje

På strik ke re gat ta fin ner vi 
da mer i alle ald re og med uli ke 
bak grunn. Fra godt voks ne da
mer som har bodd i byen i åre
vis, til stu den ten som har vært 
her et par års tid. Men også 
noen norsk ame ri ka ne re som 
sø ker mot sine nors ke aner, er å 
finne rundt bor det. 

– Her mø tes alle uav hen gig 
av bak grunn, yrke og bo sted, 
men for di de er nors ke. Det er 
for holds vis små for hold når man 
er norsk i en stor by. Man ge 
kom mer for å snakke litt norsk 
og spi se litt mat. Vi har mel lom 
ti og 15 som er med hver uke. 
Det å kom me hit blir som en 
oase av ro, sier strik ke ge ne ral og 
ini tia tiv tager for strik ke sam lin
ge ne, Ina Kjøs tvedt (38). 

Da hun og ek te man nen Jan 
(42) kom til Sjø manns kir ken 
som vert skap for to år si den, var 
det na tur lig å set te i gang med 
en kjær hob by hun gjer ne vil le 
dele med and re. Nå tar hun 
imot sine lands menn med smil 
og en klem når de kom mer inn 
dø re ne sen tralt på Man hat tan. 
Her lev nes in gen tvil om at man 
er hjer te lig vel kom men, en ten 
du er født med strik ke pin ner i 
hen de ne el ler fort satt stre ver 
med to ret te og en vrang.

Strik king er Sunt
– Strik ke re gat ta en er blitt en 
kjem pe suk sess. De er inne på 
tan ken om en slik kveld også i 
and re sjø manns kir ker, sier Ina.

Gjen nom et par ti mer en tirs
dags kveld de les er fa rin ger, 
strik ke opp skrif ter, ide er og tek
nik ker. 

– Strik king er sunt. Det var 
én som sa en gang at 20 mi nut

ter strik king er like bra som 20 
mi nut ter yoga. Det sen ker hjer
te ryt men. Jeg els ker å strik ke. 
Og om du ald ri har tatt i en 
strik ke pin ne før, så kan du lære 
det her hos oss. Hvis du er dre
ven, så har vi et hav av nye 
mønst re og mu lig he ter. Her kan 
en lære både triks, strik ke flet
ter og perlestrikke, lo ver Ina. 

Men hun un der stre ker at po
en get med strik ke re gat ta også 
er å sam les for å prate om stort 
og smått, drikke kaf fe og spi se 
vafl er.

Siri Gus si ås Ner land (24) er 
en av stu den te ne i byen som 
kom mer hit så sant ti me pla nen 
åp ner for det. Hun går på skue
spil ler sko le i byen og har vært 
her i to år. 

– Det er en blan ding av det 
so si a le og strik kin gen som gjør 
at jeg kom mer. Jeg er om gitt av 
ame ri ka ne re hele da gen. Da er 

D
et er tirs dag kveld og 
klok ken har så vidt pas
sert sju når de nors ke 
da me ne, bo satt i New 

York, sam les om sin fel les hob
by. Strik ke re gat ta kal ler de det, 
når de mø tes i Sjø manns kir ken 
som lig ger på 52. gate. Hver tirs
dag året igjen nom mø tes de i 
Sjø manns kir ken for en hyg ge lig 
av veks ling fra stor by ens larm. 
Mel lom sel bu vot ter, Ma ri us
møns ter og to ve de tøfl er hø rer vi 
lat ter og klir ring av strik ke pin
ner over en kaf fe kopp el ler to, de 
ob li ga to ris ke vafl e ne og en god 
prat på mors må let. 

Det å kom me hit 
blir Som en oaSe av ro

INa KJøS tVeDt

det greit å kom me hit og snakke 
norsk og prate om and re ting 
enn tea ter, sier hun. 

Hun har bodd fle re ste der i 
ut lan det, og for sto tid lig hvil
ken be tyd ning Sjø manns kir ken 
har for nord menn. Da hun kom 
til New York, gikk det ikke mer 
enn et par da ger før hun tok tu
ren inn om.

– Du fø ler deg gan ske li ten 
når du kom mer hit til byen. Her 
kan du også få litt prak tisk hjelp, 
sier Siri, mens hun trak te rer 
strik ke pin ne ne i stort tem po.  

la ger tøf le ne Selv
at strik ke kvel de ne er et kjær
kom ment av brekk, er det in gen 
tvil om, skal vi måle det i stem
nin gen rundt bor det. Lat ter og 
prat, både på norsk og ame ri
kansk, hø res rundt bor de ne 
som er satt sam men til et pro
vi so risk lang bord for an led nin
gen. Da niel le Ro per (35) er 
norsk på mors si den og sø ker 
til knyt ning til det nors ke mil
jø et, der av be søket i kir ken for 
en stund til ba ke. 
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StriK Ke GLe de: Strik
ke  gene ral Ina Kjøs tvedt 
(til venst re) sam men med 
pen sjo nist Ast rid Vei våg og 
stu dent Siri Gus si ås Ner land. 
Ast rid ble pen sjo nist for et år 
si den, og er i Sjø manns kir ken 
på et fem uker langt  
opp drag.

                Som vi plei er 
å Si her på Strik ke
re gat ta; «all you 
knit iS love»

INa KJøS tVeDt

– Jeg kom inn om for å kjøpe 
tøfl er. Da fikk jeg be skjed av 
Ina om å lage dem selv, sier  
Da niel le smi len de på klin gen de 
ame ri kansk. 

Da niel le tok Ina på or det og 
er i dag en fast del av strik ke re
gat ta en. tirs dags tref fe ne har 
også gitt hen ne nett verk i Norge. 
Da hun var i Oslo i som mer, var 
det en av da me ne hun had de 
møtt i strik ke klub ben som vis te 
hen ne rundt i ho ved sta den. 

Lise Phillips (55) er også en 
av de fas te på strik ke re gat ta en. 
Hun er ame ri kansk, men bod de 
fire år i Norge på 70tal let. På 
klin gen de norskame ri kansk er 
hun fast hver tirs dag med strik
ke  gjen gen. Her kan hun ved li
ke hol de det nors ke språket, og 
sam ti dig tryl le fram far ge ri ke 
vot ter og skjerf.

ti gan ger Dy re re
På strik ke re gat ta pro du se rer de 
både vot ter, tøfl er, skjerf og 
and re flot te pro duk ter til Sjø
manns kir kens ju le mar ked. 

– Vi stil ler med garn og pin
ner til alle som vil hjelpe oss 
med å lage ting som kan sel ges 
på ju le ba sa ren. Sal get av det 
som pro du se res på strik ke re gat
ta en ut gjør en be ty de lig inn tekt 
for kir ken, un der stre ker Ina.

Inn kjøp av garn er imid ler tid 
ikke helt pro blem fritt i stor by en.

– Garn er dyrt i New York. 
Kva li tets garn er fryk te lig dyrt, 
det kos ter ti gan ger mer enn 
hjem me i Norge, sier Ina. 

Selv har hun kof fer ten full av 
garn når hun har vært i Norge på 
fe rie. I som mer fikk ek te mann 
Jan så gar be skjed om at det ikke 
var plass til jog ge sko ene i kof
fer ten til ba ke til stor by en, garn
nøs te ne måt te pri ori te res. 

Kir ken får også til sendt 
garn, og har gjes ter som kom
mer med utal li ge nøs ter som de 
do ne rer til kir ken.

– Vi har man ge i Norge som 
føl ger med på nett si den vår og 
som sy nes det er gøy med strik
ke re gat ta en vår. De sen der oss 
garn i pos ten, el ler sen der med 
garn til folk som skal til New 
York og som kom mer inn om 

do Ne rer GarN: Garn er dyrt 
i New York. Da er det godt å ha 
gode ven ner i Norge som sen der 
utal li ge nøs ter til kir ken, både i 
pos ten og gjen nom be søk i byen. 

med det. Vi er vel dig takk nem
lig for det, vi er helt av hen gig 
av å få do nert garn, un der  stre
ker Ina, som selv får ros av 
strik ke gjen gen for å ha tatt ini
tia ti vet til strik ke re gat ta. 

Men Ina selv un der stre ker at 
det var na tur lig å ta ini tia ti vet 
til det hun selv had de så stor  
in ter es se for. 

– Det er som man nen min 
plei er å si, at fot ball er fø lel ser. 
Strik king er også fø lel ser. el ler 
som vi plei er å si her på strik
ke re gat ta: «all you knit is love», 
av slut ter strik ke ge ne ral Ina 
med et smil. •

hjemmet@egmont.no

 
Sjø mannS kir ken 

Kir ken i New York har som mål å være 
et hjem, langt hjem me fra for alle nord
menn i New York. Sjø folk og stu den ter, 
barne fa mi li er og ens li ge, fast bo en de og  

tu ris ter. Kir ken ble etab lert i Brook lyn i 1878. 
da gens kir ke bygg på Man hat tan ble vigs let i 
1992, og er et sam lings sted for nord menn i 

byen, både på sto re høy tids da ger som  
17. mai, jul og pås ke, og på hver da ger,  

en ten man vil fei re guds tje nes te, kjøpe 
mel ke sjo ko la de og brun ost, el ler bare 

snakke norsk over en kopp kaf fe. 
http://sjomannskirken.no/

newyork/


