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Et annerledes julehus
Det ikke bare lukter god,
gammeldags jul inne i
Litjstuggu på Fannremsgården til Jon Fredrik
Skauge. Den inderlig
gode julestemninga sitter
like mye i veggene og i
lufta.
TEKST: AUDHILD ØYE
audhild.oye@avisa-st.no

916 94 175

Førstkommende lørdag åpner
Jon Fredrik Skauge og Bodil
Botten dørene til en annerledes,
spennende og alle tiders julebutikk i Litjstuggu på Fannremsgården. Butikken Reinhekla er
garantert fri for dusinvarer.
Butikksjef Skauge selger kun
varer han står inne for og kan
garantere kvaliteten av. Butikken Reinhekla selger reinhekla
varer av kvalitet. Gjerne følger
det også ei historie med på kjøpet. For butikksjef Skauge er
ikke først og fremst kremmer.
Han er genuint interessert i kultur, håndverk og mennesker. Og
han har stor respekt for de menneskene som fortsatt utøver
godt håndverk.

Til inspirasjon
Han holder fram et par håndstrikkede votter med vakkert
brodert mønster.
– Disse er så flotte at jeg håper
nesten at de ikke blir solgt. Det
er slike Mette-Marit-votter, ler
han.
Et par andre votter er strikket
av Sveriges beste totrådsstrikkerske. Og kvaliteten lyver
ikke. Dette er sjelden vare og
nesten gull verdt.
– Problemet til Jon Fredrik er
at han aller helst ville hatt
varene selv, ler Bodil Botten
som er hyret inn som en god
butikksjef nummer to.
– Alt er til salg, men jeg kjøper også inn ting som skal være
til inspirasjon for de som stikker
innom. Et annet mål med butikken er å promotere de flinke
håndverkerne vi har lokalt i dalføret, sier han og holder blant
annet fram strikken til Berit Kirkaune og trearbeidene til Egil
Fagerli.
– Det er viktig at vi har folk
som kopierer gamle mønstre
slik at de blir ivaretatt, sier han.

Folkekunst
I et hjørne i stua har han fått
plass til et nyinnkjøpt orkdalsskap fra 1830. På denne måten
ønsker han å promotere folkekunsten som har vært i dalføret.
– Vi har vært altfor dårlige til
å synliggjøre den lokale folkekunsten. Folk i andre deler av
landet har nesten ikke hørt om
orkdalsskapet, sier han og viser
til svenskene og hvor flinke de
har vært når det gjelder å ta vare
på håndverkstradisjonene.
– Svenskene våger også å profilere lavstatus-håndverk, sier
Skauge som gjerne drar til

Jon Fredrik Skauge og Bodil Botten inviterer til en annerledes julebutikk som ikke bare er fylt med varer, men også av godt håndverk og kultur.
Foto: Per Snekvik

Så tennes juletrelysene...

nabolandet i øst for å kjøpe
reinhekla produkter til butikken
som blant annet svenske linduker og håndlagede kranser av
tørka nyper.

Nytt og gammelt
Over vedovnen på kjøkkenet
henger strikkevottene. Inne i
stua er det dekket lekkert til
middag på et bord i det Jon
Fredrik kaller «Jesuskroken»
med alt som hører hjemme der.
I en krok har englene tilhørighet, mens julepynten også har
fått sitt tilholdssted. Nostalgien
og tradisjonene ligger i lufta i
en miks av antikke og nye ting i
gammel stil.
Her selges også kornband og
nekbuketter fra Eggan gård på
Fannrem.
Lørdag åpner julebutikken
offisielt med julemartnasstemn-

Den gode, gamle julestemninga sitter i veggene i stua og forsterkes av
stearinlysene som er de samme som leveres til Det Svenske Kongelige
Slott.

ing både inne og ute. Lørdag er
også designerne fra duodu for å
selge sine unike strikkeplagg.
Fram mot jul blir det utvidede
åpningstider med åpent torsdag,
fredag og lørdag.
– Folk kan sette seg ned med
en kopp kaffe på kjøkkenet for å
oppleve å få inspirasjon. Vi tar
også imot bestillinger, sier Jon
Fredrik som ønsker å gi folk en
kulturopplevelse på kjøpet når
de først besøker butikken på
gården.

Børs og katedral
– Dette er ikke bare børs; det er
også kulturformidling. Det er så
få slike plasser, sier han og
skjenker kaffe med heimlaga
lefse bakt på gammelmåten og
deilige kola-kaker til.
– Noen sier dette er kaffebaren
på Fannrem, ler han hjertelig og

Ved kjøkkenbordet inviterer Bodil Botten til en kopp kaffe og en god
prat.

åpner gjerne «kaffebaren» for
grupper på kveldstid for de som
kan tenke seg en annerledes

adventsstund i denne miksen av
børs og katedral.

