
Snefrids
brudemoter
Tirsdag feier Snefrids brudekjoler over catwalken. 
Inspirert av alt annet enn siste mote.
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Brudekjoledesigneren fra Kristiansand er plukket ut
til å være med på Oslo Fashion Awards. Hun stiller
med seks brudekjoler i gammeldags design. Dette
kan være Snefrids store mulighet. Hvis designertop-
pene liker dem, kan det bety penger i potten.

– De har ikke hatt med brudekjoler tidligere, for de
mener de ofte er kjedelige. Men de hadde sansen for
mine kjoler. Jeg har alltid gjort litt som jeg selv synes
er fint. Man må tørre litt, sier Snefrid Linge. 

GAMLE DAGER. De siste ukene har hun jobbet inten-
sivt for å tilpasse kjolene til modellene. Hun sitter på
loftet i brudesalongen sin i Skippergata i Kristian-
sand og ordner hårpynten til en av kjolene når vi tref-
fer henne. I bakgrunnen lyder klassisk musikk, og i
runde rammer på veggene henger brudebilder i
svart-hvitt. Langs veggene henger brudekjoler på
rekke og rad. Hvite, rosa, ferskenfargede – og svarte. 

– Det finnes faktisk noen som gifter seg i svart kjo-

le, men det er ikke mange, sier hun. 
Kjolene skal vises blant klær fra Moods of Norway,

Swix, Kari Traa, Helly Hansen, og Ricco Vero – blant
annet. På showet vises fram det arrangørene synes er
det mest interessante som har skjedd på motefronten
det siste året. 

– Veldig gøy å få være med, sier Snefrid, som i 21 år
har drevet brudeforrretning i Kristiansand. 

Kjolene hun skal vise fram, er tatt rett ut fra his-
torieboka, som hun sier. 

– En er inspirert fra vikingetida, noen av dem fra
1300-tallet, noen fra begynnelsen av 1900-tallet, for-
teller hun. 

Snefrid begynte å designe sine egne kjoler for tre år
siden. 

– Trenden nå er at man går bort fra det enkle. Man-
ge vil ha litt spesielle brudekjoler, forteller hun. 

– Hvor lang tid bruker du på å lage en brudekjole?
– Det går noen uker fra jeg får ideen til kjolen er

ferdig. Senere kan jeg produsere opp grunnmodel-
len i flere eksemplarer og størrelser, sier hun. 

STILLER UT. I sommer stiller hun ut 12 kjoler på
Gimle gård. Seks av dem er de samme som skal være
med på moteshowet. 

– Jeg har vært og sett på gamle bilder og fikk
spørsmål om jeg kunne prøve å lage gammeldagse
kjoler, forteller hun. 

– Jeg gleder meg veldig til å stille ut kjolene. Gim-
le gård er fantastisk, sier hun og forteller historier
fra den tiden gården ble brukt til feriested for over-
klassen. 

Men først skal hun sitte i Oslo Konserthus og be-
trakte sine egne kjoler, sammen med datteren. Selv-
sagt iført kjoler i Snefrids eget design. 

Tekst: Hilde Moi
Hhlde.moi@fvn.no – 38 11 36 45

DRØMMEKJOLER: Sne-
frid Linge har laget seks
brudekjoler som skal
være med på Oslo Fas-
hion Awards på tirsdag.
De to til venstre skal på
catwalken, den røde
skal Snefrid ha på seg
under showet. FOTO:
TRYGVE SKRAMSTAD

Oslo Fashion
Awards
Årlig motemesse. 
I år på tirdag i Oslo konsert-
hus. 
Kårer blant annet årets mo-
tebutikk. 
Blant designerne som deltar
er Kari Traa/Bula, Biori de
Oslo, Fabel, Moods of Nor-
way, Finn R. Møller og Of a
kind. 
Flere artister opptrer, blant
andre Mira Craig og Elvira
Nikolaisen. 

INSPIRASJON:
Øverst brudebildet av
Snefrids bestemor fra
1923. Mønsteret på kjo-
len i midten er hentet
fra vikingetiden. Og
den svarte kjolen som
Snefrid justerer under-
skjørtet på, er inspirert
av 1500-tallet. FOTO:
TRYGVE SKRAMSTAD
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