
Vi leiker med den frodige fortida 
gjennom ny design.

Jon Fredrik Skauge

Kulturskolefrist
SKAUN/ORKDAL: Søknadsfristen for å melde seg inn 
i kulturskolen både i Skaun og Orkdal er 1. juni. Søkna-
dene må sendes inn elektronisk.
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Alle tiders bryllu

Travel aktivitet i tunet før den store bryllupsd                          
Bårdsgård.

Jon Fredrik Skauge med brudekronen som tippoldemora hans brukte. I 
sofaen en nylaget brudepute.

Brudekjolen som bestemora til Jon Fredrik Skauge brukte. På bordet 
en nylaget brudekrone.

Ikke mye glitter og stas på tippoldemor sin brudekrone som er laget av 
fjær, papir, perler og stoffblomster.

Vårens store begivenhet skjer på Fannrem førstkom-
mende lørdag. Nærmere bestemt hos Reinhekla på 
Fannremsgården hvor et stort bryllupsarrangement 
er satt i scene. 
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vært og vasket. 
– Dette er mulig gjennom 
dugnad og gode hjelpere. 
Eksempelvis skal søskenbarnet 
mitt, Sindre Skauge, sørge for 
levende musikk, sier Jon Fred-
rik som også er lovet besøk av 
Sjøla på lørdag. 

Skatter
Men før den tid er det mye som 
skal på plass. Onsdag ettermid-
dag var både designere og 
kunsthåndverkere i hektisk akti-
vitet både ute i tunet og løpende 
inn og ut av husene. Kunsthånd-
verker og designer Wibeke Kro-
hn fra Trondheim synes det er 
stas å få være med på en slik 
form for kulturbæring. 
– Tenk alle de skattene vi har 
fått hentet fram som ikke har 
vært vist før. De viser at det vi 
bruker ved bryllup ikke er så 
begrenset som det vi har trodd, 
sier hun og viser et under av en 
nydesignet blomsterkrans som 
oppunder taket inne i stua. En 
«blomsterkrans» som er laget av 
aluminium som er malt og klip-
pet til.

Brudeputer
Under arbeidet har de også 
funnet en flere brudeputer som 
var en velkjent svensk tradisjon, 
men som viser seg også å ha 
vært tradisjon i Norge. Det er 
vakkert broderte puter som bru-
deparet satt på den tida det var 
benker i stedet for stoler. 

Artig lørdag
– Vi håper visninga på lørdag 
kan være en inspirasjon for folk 
som skal gifte seg. Eller så kan 
det være tips å hente til bryllu-
psgaver eller rett og slett en 
artig lørdag, sier Skauge som 
også har stelt i stand det gamle 
bruraloftet med gamle sengklær. 
Skulle det bli høljregn på lør-
dag, blir mattwalken flyttet til 
Wormdal Planteskole. Men går 
alt etter planen blir visninga i 
sin helhet hos Reinhekla på 
Fannremsgården hvor det følger 
kaffe, kransekake og kvetebrød 
med eggraut og mølsgraut med 
billetten. 
Utstillinga blir også stående 
på søndag.

– Ikke for å skryte, men ei slik 
visning har du aldri sett maken 
til på Fannrem...ikke på Ork-
anger heller, eller Trøndelag for 
den del. Noe slikt har faktisk 
ikke vært arrangert før, sier Jon 
Fredrik Skauge som er uvanlig 
ubeskjeden på egne vegne. 

Gammelt og nytt
Så er det også et helt spesielt 
arrangement som settes i scene 
på gårdstunet denne siste lør-
dagen i mai. Spesielt fordi det 
er en miks av gammel og ny tid, 
tradisjonelle brudedrakter og ny 
design. På mattwalken i gårds-
tunet vises tradisjonelle bryllu-
psbunader fra Reinhekla, spes-
ialdesigna brudekjoler fra Hot 
Nok og Duodu og Orkdalsbun-
aden. Inne i finstua i låna er bry-
llupsbordet dekket med det 
ypperste som finnes i Norden av 
duker, glass, kopper og fat. 
Gamle brudekroner vises fram 
sammen med nye brudekroner. 
– Her blir det kronbruder, opp-
kledde brudepiker og brudgom-
mer i sin flotteste stas, lover 
Skauge som ønsker å vise en 
herlig miks av ny design og his-
toriske rekonstruksjoner. 

Annerledes
– Vi leiker med den frodige for-
tida gjennom ny design. Vi kan 
vise det som er tradisjonelt og 
ekte samtidig som vi leiker oss 
med fortida. Det går an å lage 
noe som ikke er kopi av histo-
ria, sier Skauge som mener det 
går an å ha det artig og vise fro-
dighet og samtidig vise respekt. 
Fellesnevneren er et anner-
ledes bryllup. 
– Men hos oss finnes garantert 
ingen bløtkakebrud, slår han 
fast. 

Gode hjelpere
Under planlegginga har han hatt 
mange gode bidragsytere både 
når det gjelder lokale medhjel-
pere, men også designere uten-
fra. Brudebuketter og blomster 
på bordet er laget av Orkdal 
blomster. Blomster ute er det 
Wormdal planteskole som 
besørger. Både i låna og som-
merstua hvor butikken holder 
til, lukter det rent av grønnsåpe. 
Her har utvilsomt gode hjelpere 



Sommerforestilling
RINDAL: Kulturskolen for Indre Nordmøre inviterer til sommerforestilling i Atta-
nova i dag, torsdag 27. mai. Publikum vil bli guidet inn på kunstutstilling og påføl-
gende konsert med keyboard/piano, sang, gitarer og trommer. Teaterdukkene som 
kunstfag- og dramaelevene har laga i løpet av våren skal også presenteres. Det mel-
der Trollheimsporten.

Lisa Williams til Trondheim
11. september kommer en av de største TV-stjernene på den paranormale himmelen 
til Trondheim. Britiske Lisa Williams har i flere år hatt sitt eget TV-program, og 
sendes i Norge på kanalen Fem og TVNorge. Trondheim er blant byene som får 
besøk av kvinnen som mener hun er et medium som har kontakt med de døde. Hun 
har uttalt at hun har vært i kontakt med både prinsesse Diana og Marilyn Monroe.

kultur Sør-Trøndelag     Torsdag 27. mai 2010 25

  upsdag

       dagen på Fannremsgården på lørdag. Jon Fredrik Skauge og kunsthåndverker og designer Wibeke Krohn (bak), Bodil Botten (foran t.v.), tekstilkunstnerne Karin Aurora Lindell og Anne 


