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Underverk i hvitt
Lange lindukermed spranghørtemednår festbordene
skulle pyntes iOrkladalsføret.Mange avdukene finnes
fremdeles.Menhva vet eierne omklenodiene sine?
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Konfirmasjonsminne:1899 og ordet «minde» refererer trolig til konfirmasjonen til
Jon Fredrik Skauges oldefar.

Tekstilhistoriker Jon Fredrik Skauge
vokste oppmed denne typen duker.
Hans bestemor haddemed et ekstra

staselig eksemplar da hun flyttet til Fann-
remsgården fra barndomshjemmet i Ren-
nebu. Ordet «MINDE»og årstallet «1899»
er flettet inn i den blondeaktige frynsebor-
den, kalt sprang, som stadig pryder dukens
ene kortside, slik skikken var. Nå ønsker
dagens eier å øke oppmerksomheten omde
karakteristiske stasdukene.
– Jeg er redd at dukene er i ferdmed å

forsvinne fordi eierne ikke aner hvilke ver-
dier de har i huset. Å stelle lin på rettmåte er
også krevende.Mange kvier seg sikkert for
arbeidet, sier historikeren.

Registreringsstipend
Nylig fikk Skauge 25 000 kroner fra Statens
stipend for folkekunstnere for å registrere
lindukermed sprang. I tillegg har hanmot-
tatt 20 000 kroner fra en privat sponsor som
også er opptatt av prosjektet somhar fått
navnet: «Lin i høysetet, sprang i praksis».
Skauge har allerede besøkt flere gårder der
lintøyskapene åpenbarer den ene skjønn-
heten etter den andre.
–Rene underverket, fastslår eksperten

idet han studerer en linduk i fin dreiel

hjemmehos Aasta Skaugen (85) et stykke
lenger opp i dalen. Ordet «underverk» er
ikke tilfeldig. Spranget skal henge ned fra
bordkanten, foran høysetet, forskjellig fra et
«mellomverk» som er føyd inn i stoffet,
vanligvis på den synlige delen av et over-
laken.
Initialene SPS er brodert inn påAastas

duk, noen centimeter over spranget somhar
et regelmessig blomstermønster. Initialene
tilhørte Sivert Peder Søn (Bye), den ene av to
brødre sombodde på gårdenmidt på1800-
tallet. Begge ble utstyrtmed duker, sengetøy
og andre husholdningsartiklermed tanke
på fremtidige giftermål.Men Sivert stiftet
aldri familie og duken hans ble værende på
gården.

Sprang for spesialister
Aasta lærte tidlig de gamle håndarbeids-
teknikkene, både å veve og lage sprang.Men
sprangteknikken fikk hun aldri taket på:
–Nei, sprang var for spesialister, påpeker

85-åringen somhar en langt annen vever-
faring. Duker ga hun seg likevel sjelden i
kastmed. Det gikkmest imatter. Draktstoff,
håndklær og ullaken har hun også pro-
dusert.
Eier og gjest gransker den gamle duken

som er satt sammen av to vevlengdermed en
prydelig håndsømmidt etter. Duken er
likevel nokså smal og dekker akkurat bred-
den på et langbord. Kortere duker fantes
også,men de var beregnet på fallbord.
– Slik var skikken her på landsbygda.

Borgerskapets duker var annerledes. De var

God plass: Julefeiringen er over hjemme hos Jon
med sprang er nyvasket og klar for nye kalas ved
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Blomsterbord: Border med blomster går mye igjen i sprangene på de
orkdalske lindukene.

bredere og skulle henge utfor kanten på
langsidene av bordet, forklarer historikeren.
Han antar at borgerskapets damasktradisjo-
ner bredde seg på bygdene fra begynnelsen
av1900-tallet. Damaskdukermed sprang
finnes nesten ikke. De yngste dukenemed
sprang, somhan har sporet opp, er laget ca.
1905. De er vanligvis vevd i ulike dreiels-
mønstre (ruter),men også i kypert-varianter
(bl.a. «byggkorn» og«gåsøye») eller som
enkel linlerret. De lengstemåler opptil sju
meter.

Urgammel teknikk
Sprangteknikken er en svært gammel flette-
teknikk som til ogmed de gamle egypterne
behersket. Det eldste norske sprangfunnet
skriver seg fra en strømpedel i en bronseal-
dergrav på Time på Jæren. SigridUndset
beskriver (ifølge Riksmålsordboken) både
duker og lakenmed sprang i trilogien om
Kristin Lavransdatter.
Skauge har funnetmange opplysninger

omdukermed sprang i gamle skifteproto-
koller fra1700-tallet og senere, bl.a. fra skif-
tet etter Brønelle Ingebrigtsdatter Steins-
houen (fra Ekle i Orkdal) somdøde i1801.
Hun hadde en ni alen lang linduk «med
sprang for» etter seg. Duken ble taksert til to
riksdaler og to ort (ei god ku kostet ni riks-
daler).
Han vet at duker av denne typen har lange

tradisjoner i Orkladalsføret,muligens også i
de nedre delene avGauldalen.Men utbre-
delsen i Trøndelag og ellers i landet, ut over
dette, har han ingen oversiktover.

– Jeg er interessert i opplysninger om
teknikken fra alle kanter avNorge, sier
Skauge. I Orkdals-området er ordet sprang
mest brukt omdenne typen håndarbeid,
men verbet bregde/bregding forekommer
også om samme teknikk.
Ved første øyekast kan et sprangminne

omet strikke- eller hekletøy,menmetoden
harmer til fellesmed fremstilling av knip-
linger: Tette tråder spennes opp over en
ramme og flettes inn i hverandre utenbruk
av tversgående tråder av noe slag. To iden-
tiske border oppstår samtidig øverst og
nederst i rammen– og kan til slutt klippes
fra hverandre.
De gamle dukene som stadig finnes i

Orkladalen er oftest utstyrtmed sprang av
bomull,men sprang av lin forekommer
også.Mønstrene varierer. Både blomster,
hjerter og sikksakkborder går igjen – sam-
menmed bokstaver og årstall. Skauge ser
atmange sprang er reparert. Slitasjen som
oppstår under vasking, skylling og rulling
– samt den helt nødvendige kammingen av
frynsene etterpå – er utvilsomt stor.

Pryd for høgsetet
Aasta Skaugen husker at dukenemed
sprang ble hentet fram til de riktig store
selskapene, når langbordene ble dekket til
konfirmasjoner, bryllup og begravelser.
Innimellomble det diskutert om spranget
skulle leggesmot bordets høgsete – eller
motmotsatt side,mot gjestene der de kom
inn i rommet.
–Det siste var finest,mener Aasta og

Fredrik Skauge på Fannrem, men farmors gamle dreiels stasduk
langbordet.


