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TO BYGDEDRAKTER BLIR BUNADER
FRA VESTFOLD
Vestfold har flere forskjellige kvinnebunader. Den mest kjente er Vestfold Husflidslags
festbunad fra 1956. Den har rødt eller grønt ulliv, og blå eller sort stakk med hvitt
brodert bomullsforkle, eller stripete vevd ullforkle. Denne drakten er en utvikling av den
ensfargede sorte, blå eller grønne Vestfoldbunaden uten forkle, konstruert i 1932 av
Ragnar Nordby (1906-1978) fra Stokke. Kjennetegnet for disse draktene er Vestfoldbåndet, et vevd bånd med mønster hentet fra tekstiler funnet i Osebergskipet.
De to nye bunadene jeg her skal beskrive, er rekonstruert etter løse draktdeler funnet i forskjellige bygder i
Vestfold. Funnene og rekonstruksjonen ble gjort av de
to driftige damene, Borghild Tranum Røer og Borghild
Hunskaar, tidlig på 1950-tallet. De var nok inspirert av
at de visste at Ragnar Nordby holdt på med å revidere
1932-bunaden. Han var på den tiden direktør ved
Husfliden.
Borghild Tranum Røer (1893-1 97 4) var født og oppvokst på Romerike, og gift (1919) med Nils Røer. De
flyttet til Sandar da han fikk jobb her som herredsagronom, og de kjøpte et småbruk på Nattvall i Sandar
der de bodde med sine 6 barn.
Tranum Røer var en forskersjel og jobbet i mange år på
Riksarkivet. Hun hadde vært med å samle materiale for
rekonstruksjon av Romeriksbunaden, og var i alle år
engasjert med registrering av gamle sølvarbeider.
Tranum Røer har dessuten dokumentert en samling av
gamle søljer, spenner og annet draktsølv fra steder der
hun virket.

Borghild Tranum Røer i sin drakt med brokadeliv
og silkeforkle etter funnet på Vaggestad.
Bildet er tatt i 1955.

Hun kom til «Upløyd mark» her i Vestfold, og gikk raskt i
gang med å leite etter gamle klær i kister og skap på
loft og i kott. Gamle auksjonsprotokoller og panteregistre var hennes store interesse. Gjennom disse
opptegnelsene kom hun over viktig kildemateriale, bl.a.
staselige plagg laget av utenlandske stoffer fra
17/1800-tallet.

På Vaggestad gård i Sandar fant hun et kjoleliv i et brokadelignende stoff, og hun fant flere løse skjørt i
damask og fin ull både i rødt og sort, kantet med bånd. I Kjase fant hun et rødt fløyelsliv med seler. Begge
disse funnene ble grunnlaget for de to ovennevnte bygdedraktene. Hektene i sølv som er brukt på begge
draktene, fant hun på Solberg gård i Sandar. (Gullsmedene Bergtun, Sandefjord og Espeland (E. Marthinsen),
Tønsberg lager disse i dag etter former fra·gullsmed Bjørnerud).
Borghild Hunskaar (1902-1994) var født og oppvokst på From, gift med Mads Hunskaar, som var forpakter
av gården Øvre Gokstad i Sandar. Der levde de et aktivt liv med sine 8 barn.
Hun var like interessert i gamle klær og mønstre som sin navnesøster og gode venninne, og hun hadde en
god kilde i et bilde av sin bestemor Berte Johanne, og hennes søster, Helle Dortea Prestbøen, Andebu i sine
folkedrakter fra 1871. Bildet viser de to kvinnene i drakter med seleliv i fløyel, noe i likhet med selelivet
Tranum Røer fant i Kjase.
Borghild Hunskaar var sømkyndig, og sammen
lagde de to kvinnene mønster og modeller av
draktene i samråd med Heimen. Disse ble sendt
Husflidens nye nemnd for bunadspørsmål til vurdering som bunader fra Vestfold i 1955. Samtidig
sendte de med funnene de hadde gjort av de
gamle draktdelene fra Kjase og Vaggestad.
Direktør Ragnar Nordby ved Husfliden i Oslo
hadde startet «Landsnemnda for bunadspørsmål»,
men han var verken interessert i innsamlingsarbeidet av draktdelene eller· de to draktene Tranum
Røer og Hunskaar hadde fremskaffet. Siden har
det ikke vært mulig å få greie på hvor disse draktdelene befinner seg.
De to bygdedraktene og historien om dem ble
presentert på møter i Vestfold bondekvinnelag og
Vestfold husflidslag i perioden 1955-58. Ennå lever
det kanskje deltagere fra disse møtene som kan
fortelle livlige historier om den mottagelsen de fikk.
Det var ikke bare positivt. Stemningen ble beskrevet som hissig fordi at noen ønsket at draktene
skulle omtales som bunader fra Vestfold.
Formannen i Vestfold husflidslag, Tora Flåtten,
manet til enighet om at kun den reviderte
1956-bunaden skulle være Vestfolds kvinnebunad.
Andre syntes det ville være fint med litt variasjon.

Bildet er tatt i 1871 av søstrene Helle Dortea t.v. og
Berte Johanne Prestbøen t.h. Sistnevnte er bestemoren
til Borghild Hunskaar.
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Men de to bygdedraktene/bunadene levde videre,
om enn forholdsvis anonymt i mange år. Det ble
familiene Hunskaar på Øvre og Nedre Gokstad
som sydde seg disse «draktene til Borghild'ene"
og det er nok bakgrunnen for navnene «Hunskaarbunaden» med Kjoselivet og «Tranum Røerbunaden» med Vaggestadlivet.

Bildet er fra 1955 av. Inger Lise Pedersen t.v. i bunad
med seleliv i brokade, og Borghild Hunskaar med selelivet i rødt stoff. Begge draktene går nå under navnet
«Kvinnebunad fra Vestfold med seleliv i rød fløyel.»

Folkedansmiljøet utviklet seg og vokste raskt i
Vestfold på 1970/80-tallet. Dette skapte en større
interesse for bunader, og spesielt for de to «nye"
kvinnedraktene. Tunsberg Leikarring har egen
«bunadnemnd", og de startet kurs i søm av drakten med brokadeliv (Vaggestadlivet/Tranum Røerbunaden) på slutten av 1970-åra. Den kalles
derfor også «Tunsbergbunaden» og «Leikarringbunaden». Folkedansmiljøene både i Tjølling,
Larvik, Horten og Sandefjord tok disse draktene i
bruk. Og ut fra denne bruken har interessen bare
vokst. I dag er disse bunadene et vanlig syn på
17. mai og andre festdager.

Vestfoldbunad med rødt fløyelsliv med seler. Drakta er
blitt kalt «Hunskaarbunaden" og «Slektsdrakt fra
Andebu". Bildet er utlånt fra Tunsberg Leikarrings
bunadnemnd.
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Jeg var leder for et stort folkedansmiljø for barn i
1980/90-åra i Sandar Barneleikarring. Og når
jentene skulle skaffe seg bunad, anbefalte jeg
drakten med fløyelsliv og seler (Kjosedrakten) eller
blåtøysbunaden. Den var lett å regulere etter som
ungene vokste. Denne drakten blir ofte kalt
«Slektsbunad fra Andebu" eller Hunskaardbunaden. Den blir også sydd i andre farger og
stoffer, bl.a. brokade.
Disse bunadene, tidligere omtalt som Tranum
Røer og Hunskaardbunaden er nå vist i Norsk
Bunadleksikon, bind 2 (2006) som «Kvinnebunader
fra Vestfold». En gledelig melding i disse dager er
at også Vestfold Husflidslag har anerkjent de to
bunadene, og de vil bli presentert i deres nye brosjyre om Vestfoldbunadene i 2015.
Tilbehøret til bunadene burde være valgfritt,
mente Borghild Hunskaar:

Skjorte

Vestfoldbunad med brokadeliv. Drakta er blitt kalt

- linskjorte fra Andebu eller
Jåbergskjorta i lin eller bomull.
Løs lomme - med broderier fra Andebu eller
Tjølling.
Forkle
- til drakta med Vaggestadliv brukes
et hvitt brodert forkle i lin eller
bomull.
- til drakta med fløyelsliv brukes et
sort silkeforkle med små blomster.
Lue
- blir sydd i samme stoff som
skjørtet, eller i brokade kantet med
silkebånd eller knipling.
Ytterplagg - jakke etter gammelt mønster eller
sort sjal.

«Vaggestad-drakta», «Tranum Røer bunaden•"
Tunsbergbunaden» og «Leikarring -bunaden".
Bildet er utlånt fra Tunsberg Leikarrings bunadnemnd.

Tjølling lomma.
Bildet er utlånt av Laila Hunskaar.
Kilder:
Borghild Hunskaar, Inger Roer Vibeto, Marit Hunskaar, Laila Hunskaar, Tunsberg Leikarrings bunadnemnd,
avisutklipp fra 1955-56 (Tønsberg Blad).
Ansvarlig redaktør for Sandar Historielags Kulturminner: Haakon Berg Jensen
Bruk av stoffet eller kopiering må forhåndsavtales med Sandar Historielag, Sandefjord.

