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Det snakkes, skravles og 

smattes inne på det lille kjøkkenet

i Litjstuggu på Fannremsgården

på Fannrem. Jon Fredrik Skauge 

serverer nydelige colakaker

og hjembakt skjeblakak med 

mye godt inni. Bydamene og 

strikkedesignerne Rita Nylander 

og Anne Grut Sørum fra Duodu 

smaker og smatter. Dette er al-

deles nydelig, og Anne som har 

felles oldeforeldre med Jon Fre-

drik, minnes barneåra da hun var 

på besøk hos oldemor Martha og 

Frits på gården. 

Mimrefaktoren er høy inne 

på det lille, trivelige kjøkkenet

som ligger vegg i vegg med 

butikken Reinhekla inne i Litjs-

tuggu. Her på gården går kaffe-

drikking og butikkbesøk hånd i 

hånd. Det sørger innehaver Jon 

Fredrik Skauge og butikkhjelp

Bodil Botten for. 

– Folk er sugen på stemning. 

Det er viktig å få folk til å trives. 

Her står kaffen alltid på, og 

kundene er her lenge, sier Bodil 

Botten som hjelper til i butikken

etter at hun måtte legge ned 

frisørsalongen på grunn av prob-

lemer med ryggen. Her får hun 

være kreativ på en annen måte. 

– At Bodil har begynt her, er 

en gave til menneskeheten, men-

er Jon Fredrik. 

I dag er det designbedriften

Duodu som er tema. 24. okto-

ber kommer strikkedesignerne

som har slått seg opp med 

eksklusive, men samtidig høyst 

oppnåelige klær, til gården 

for å vise klærne sine. Rita

Nylander og Anne Grut Sørum 

som utgjør duoen Duodu, 

er kresne på hvilke arenaer

de viser klærne sine. De har 

vist kolleksjonen sin blant

annet i Reykjavik på Is-

land, Gjørv gård på Inderøya, 

Bjerkaker på Oppdal, Ålesund 

kunstforening, Kvinners Arena 

på Stjørdal, Kystmuseet på Hi-

tra og Trøndelag Folkemuseum

Sverresborg. Nå kommer de 

altså til den lille gårdsbutikken 

Reinhekla på Fannrem lørdag 

24. oktober. 

– Jeg føler meg beæret, sier 

Jon Fredrik Skauge som stiller

hovedlåna på gården til dispo-

sisjon for visninga. Skulle det bli 

riktig fullt med folk, håper han 

på godvær slik at de kan i bruk 

ta tunet. 

– Vi synes det er artig å kom-

me hit, sier Anne. 

– Dette er en nydelig butikk 

med kvalitet, varme og sjarm, 

mener Rita. 

Designerne satser på lokale 

modeller fra Orkdal i tillegg til

noen såkalte «sjarmtroll» fra 

Trondheim. 

Strikkedesignerne er bevisste 

på hvor de selger klærne sine. 

Nærhet til kundene er alfa ome-

ga. Foruten å selge klærne fra 

eget verksted på Pir 1 i Trondhe-

im, selger Lille Røffe på Røros 

Duodu-klær.

– Vi har en masse faste 

kunder. Kundene er våre beste 

ambassadører, sier Anne.

Lørdag 24. oktober
håper Jon Fredrik Skauge å 

Under: På trappa til Litjstuggu med butikken 
Reinhekla innom døra. T.v. Bodil Botten og 
Jon Fredrik Skauge som betjener butikken.
Her sammen med Duodus Rita Nylander 
og Anne Grut Sørum.

Over: Bodil Botten og Jon Fredrik Skauge 
tar varmt imot på trappa.

T.h.: Klesdesignerne Duodu ved Rita 
Nylander (t.v.) og Anne Grut Sørum er klar 
for Fannrem.

Når strikkebedriften 
Duodu viser designklær i 
låna på Fannremsgården 
24. oktober, forenes røt-
tene. Jon Fredrik Skauge 
og  Anne Grut Sørum i 
Duodu hadde nemlig 
felles oldeforeldre 
på gården. 
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skape en skikkelig «happening» 

på gården. På åpninga for ett år 

siden var det mellom 250 og 300 

mennesker på gården. 

– Jeg ønsker å skape en arena 

der det skjer noe, sier Jon Fre-

drik.

Han håper på like mye folk 

på lørdag, og har allerede sikret 

seg beredskap hos familie og 

venner. Han opplever at nesten 

hele nabolaget stiller opp for å 

hjelpe. 

– Bare det å komme inn i tu-

net her og bli møtt av hønene i 

tunet og den omsorgen som Jon 

Fredrik utviser, er så bra, mener 

Anne og fryder seg ekstra stort 

over å være på sine barndoms 

tufter.   

Forsynt av skjeblakak tar de 

to duodu-designerne en svipptur 

innom butikken. 

– Dette er et strålende jule-

gavehus, mener Rita der hun 

plukker og løfter og lar seg 

friste.

Innimellom tekstiler, glass, 

keramikk, trevarer, klær fra 

hot nok og Jon Fredriks egen 

barnekolleksjon, er det skjerf og 

pulsvarmere fra deres egen bed-

rift. Nå håper butikkinnehaver

Skauge at det skal komme flere

duoduting inn i butikken. Per-

sonlig savner han herreklær fra 

Duodu.

– Vi har da laget en genser til 

RBK, sier Rita.

– Og vi har gavekort for 

menn, kvitterer Anne som sam-

men med Rita satser på å møte

nye kunder neste lørdag både 

innomhus og ute på tunet der 

hønene tripper uberørt omkring 

i det fuktige høstværet. 

Når 20-30 ulike antrekk skal 

vises i all offentlighet neste lørd-

ag, er det neppe like lett å forbli 

uberørt. 
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