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Tirsdag 1. oktober 2019

Hoff-fotograf Aasta Børte tilbake i heimbygda
b BØ Hoff-fotograf Aasta

Børte (biletet), opphavleg frå
Bø, var tilbake i heimbygda
under kongebesøket måndag. Børte, som har drive
Bureau Aasta i England i
mange år, har spesialisert

seg på fotografering av
kongelege verda over.
– No kombinerer eg dette
med eit familiebesøk hjå
bror min, seier Aasta Børte
i ein kort prat med Varden.
Ho er stadig på farten - sist

veke var ho i Oppland i samband med fotografering av
kongelege. Om få dagar skal
ho følgje kronprinsparet på
bokmessa i Frankfurt.
– Det er berre eg og
partnaren min som jobbar i

firmaet no. For tida er han i
Sør-Afrika på fototokt. Byrået leverer kongebilete over
heile verda, seier fotografen
frå Bø.

besøket

OVERREKKER: Åsne Almankås-Gjessing (7) overrekker nåleputa til dronning Sonja. Systera Veslemøy (9)
overrekte mansjettknappar til kong Harald.

Kongeparet fekk to
heilt spesielle gåver
Kongeparet fekk to heilt spesielle gåver da dei besøkte
bunadsbedrifta Almankås.
b BØ

Bedriftsbesøket var siste stopp
på det nær fire timar lange offisielle opphaldet i Bø måndag.

hans Bakke og ordførar Borgar Torbjørn Kaasa.



ALLE FOTO: FREDRIK PEDERSEN

HELSAR: Nora Forberg Jørum overrekte blomar til dronning Sonja.
Kristian Stadskleiv Forberg tok imot Kongen med blomar.

Nålepute med monogram
Dronninga fekk overrekt ei
nålepute med monogram, etter modell frå eit forkle til ein
gamal bunad frå Hjartdal. Forkledet var inne på Slottet til
vurdering i samband med utviklinga av bunaden til prinsesse Ingrid Alexandra.
– På forkledet er det er monogram til kong Christian den 7. av
Danmark-Noreg. Han regjerte
frå 1766 til 1808, altså nettopp i
den epoken den gamle bunaden
i aust blei teken i bruk. Denne
borden blei ikkje brukt på konfirmasjonsbunaden til prinsesse Ingrid Alexandra, så derfor
har me tillate oss å overføre litt
av broderiet til gåva som dronning Sonja tok imot. Ho kjente
straks igjen monogrammet,
fortel dagleg leiar Tor Eilev Almankås i bunadsbedrifta til
Varden.
Fekk mansjettknappar
Kong Harald fekk fyrsteutgåva
av mansjettknappar som Almankås har fått utvikla.
– Me har to heilt unike variantar av rundtrøya, og for å

gjere produktet enda meir
unikt,
ville
me få lage ein
egen
knappeserie
som
kan
brukast
til desse plagga. Me kom i
kontakt med
sølvsmed Gry
Grindbakken
som hadde
gått i lære
hjå
Arnt
Darrud på
NÅLEPUTE:
Gvarv. Me
Dronning Sonja fekk ei spesiell nålepute.
vart
snart
samde om at me
skulle bruke gamle myntar som utgangspunkt
for knappeserien, opplyser Tor
Eilev Almankås.

Gamle myntar
– Myntar som var gått ut av
bruk blei ofte bruka til utsmykking i gamle dagar, og forma
til knappar. Me har funne ein
toøring frå 1888, og ein 25-øring
frå 1880 – altså frå Oscar den
2. si regjeringstid. Gry har laga
støypeformer av desse. Til ein
knappeserie til rundtrøyebunaden høyrer mansjettknappar
med, og det var eit sett mansjettknappar kongen fekk. Dette er faktisk fyrsteutgåva, seier
Tor Eilev Almankås som frydar
seg over storbesøket.
– Det var veldig moro med besøk av dei kongelege, seier han.
Det var barnebarna hans,

UNIKE: Kong Harald fekk
fyrsteutgåva av Almankås’
mansjettknappar.

systrene Åsne og Veslemøy
Almankås-Gjessing, som overrekte gåvene.
b Halvor Ulvenes

halvor.ulvenes@varden.no

