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– Vil du tegne din egen rose til bunaden din, ja så kan 
du da det! Åse Bratland åpner bunadballet. Det blå 
huset på Edland i Vinje var en gang spisesalen på 
Grand Hotell i Haukelid. I 1920 ble tømmeret flytta til 
Storegutvegen og satt opp igjen som en kolonial. Siden 
ble det bolighus og nærmeste nabo til Åse Bratlands 
barndomshjem. Nå er huset hennes. Enda et hjem har 
hun på Vestlandet. Geografien spiller ikke stor rolle, 
bare hun har et håndarbeid mellom hendene. 

– Eg har sauma så mange år, at eg klarar ikkje leta 
vera, sier Åse, som helst hadde sett at en artikkel om 
gammelt og nytt draktmateriale, ble skrevet på 
nynorsk. Så skal det også vise seg at begrepene innen 
bunadssøm og montering har en helt egen verdi. Ikke 
bare materialene, men språket knyttet til faget. Ting 
må omtales med sitt rette navn. Det være seg både i 
skriftlige nedtegnelser og muntlig kunnskapsover
føring. På fagspråket kalles denne dimensjonen for 

”immateriell kulturarv”. Det vil si lærdom overlevert fra 
generasjon til generasjon. Under denne rubrikken finner 
vi blant annet håndverket å montere en bunad. Men 
også selve bruken er viktig og varierer fra draktområde 
til draktområde. Derfor ønsker Norges Husflidslag at 
bunadbruk i Norge skal stå på Unescos liste over 
verdens immaterielle kulturarv. 

Tusen og en bunad
Åse Bratland heier på prosessen. Hun har montert over 
tusen bunader. Å lære opp så mange som mulig har 
vært, og er fremdeles, en viktig visjon i hennes liv.  
For hva skjer hvis håndverket dør ut? Nei, det vil 
Bratland helst ikke tenke på. Bunadproduksjonen skjer 
hjemme hos henne og det er hit kundene kommer for å 
drøfte material, fargevalg, for å ta mål og å prøve.  
I dag lukket Bratland også opp for Mari Rorgemoen.  
De fire tradisjonsbærerne, Gunn Kristin Aasen Leikvoll 
fra Telemarkforskning, kultur og næringskonsulent i 

Åse Bratland og Mari Rorgemoen er tradisjonsbærere og har sammen skrevet rapporten ”Immateriell kulturarv og 
tradisjonshåndverk” (2017). 

Det har ei rose sprunge
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Finnes det et land med en rikere bunadstradisjon enn Norge? Variantene er rike og mange.  

I VestTelemark kan du velge mellom flere kanter og broderi. Plaggene er dessuten svært 

bærekraftige. Bunadbruken ønskes derfor på Unescos verdensarvliste for immateriell kulturarv.
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Norges Husflidslag Marthe Haugerud, Bratland og 
Rorgemoen står bak forskningsrapporten ”Immateriell 
kulturarv og tradisjonshåndverk”.  Til dette arbeidet har 
de mottatt midler fra Oslofjordfondet og Norges 
Forskningsråd. Målet er å utvikle en metodikk som kan 
benyttes til overføring av norske håndverksteknikker 
generelt. Men hvordan bevare en tradisjon der selve 
verdien nettopp ligger i det muntlige, i bevegelsene, i 
møtene og det mellommenneskelige? Det historiske 
materialet har noe lekent og skapende over seg. Hva 
skjer når kunnskap som dette skal dokumenteres? Kan 
det ikke da, paradoksalt nok, gå på bekostning av den 
levende overføringens vesen? 

– Jo, nettopp, bekrefter Mari Rorgemoen og ser opp fra 
broderiene sine.

– Derfor brukte vi blant annet film, forklarer hun. Mediet 
ble også benyttet for å dokumentere arbeidet til en 
fokusgruppe bestående av bunadsprodusenter, samt et 
utvalg bunadskunder. Et viktig arbeid ble også lagt ned i 
filmingen av kommunikasjonen mellom bunadsprodu
sent Åse Bratland i møte med hennes elev Signe Rui. 

– Signe ble et naturlig valg, sier Rorgemoen, – Hun var 
ung og viste seg å ha en særlig interesse for bunads
feltet. 

Filmmaterialet gir en mulighet for bevaring og videre
føring av gammel, verneverdig kunnskap, men mediet 
ga også noen utfordringer. Dialogen mellom Bratland 
og eleven Rui foregår selvsagt på dialekt. Ikke alltid er 
det like lett å forstå hva som sies. Rorgemoen anser 
derfor filmen som ikke helt fullverdig. 

– Dessverre fantes det verken midler eller tid til 
teksting, sier hun, men opplyser at både rapporten og 
filmene er tilgjengelige ved Norsk senter for forsknings
data (NSD). 

Spisskompetanse
Også for Bratland er det viktig å bli forstått, men hun 
firer ikke på dialekten sin av den grunn. I omtalen av et 
tekstilarbeid er hun dessuten tro mot de rette begrep
ene. I bunadsammenheng vil hun ikke høre noen si vest 
når det er snakk om et liv. I Vinje heter det dessuten 
upplut og ovaliv. Åse vil heller ikke høre skjørt når det er 
snakk om en stakk. Hun vil ikke høre jakke, når det er 
snakk om ei trøye. Og når en mann kler seg i bunad, er 
det slettes ikke i nikkers, men i knebukser! 

– Også når det kommer til de riktige betegnelsene, 
trengs det mer forskning, slår Åse Bratland fast og gir 
gjerne stafettpinnen videre. Selv har hun mastergrad i 
noe så spissfindig som ryggstykket på livet på Vest 

Flere gamle liv, helt tilbake fra 1700tallet, brukes i dag til 
forsking og undervisning og blir bevart i arkiv ved folkekultur
studiet i Rauland, nå Universitetet i Sørøst Norge. 

– Når du er trygg i 
tradisjonen, kan du tillate 
deg å spøke litt, sier Åse 
Bratland og peker på en 
rekke ulike skjorte
linninger.  

Spesielt på 1920tallet 
blomstret denne formen 
for broderi, som kalles 
«raudsaum».
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Telemarkbunaden. I dette arbeidet har hun utført 
registrering og analyse av liv fra Vinje i perioden 1700 
til 1990. I arbeidet konkluderer hun med at variasjonen 
innen gammelt draktmateriell var rikere før enn nå. 

 – Det historiske materialet vi har av folkedraktene 
viser stor frihet i materialbruk og er noe vi må ta med 
oss inn i dagens bunadproduksjon, slår Bratland fast. 

Ikke uten hansker 
I forskningen sin har begge støttet seg til unike funn 
hentet fra gården Grunge i Vinje. Et helt dusin ulike liv 
ligger på silkepapir i en kasse. 

– Disse er som gull å ha i studiesammenheng, kvitrer 
Åse Bratland, og forteller at materialene er en gave til 
folkekunststudiet i Rauland fra slektninger etter 
Gunnhild Grunge Uppstoga. 

Klenodiene er verneverdige, skal brukes i forsking og 
undervisning og blir bevart i arkivet på Rauland. 
Bratland peker med en hanskekledd finger.

 – Se hvordan de er skjøtet! Dette blå stoffet er nok 
noe som er hjemmevevet, men disse gullbåndene, tenk 
på hva de kan ha kostet! 

Ikke bare ryggsnippen varierer på disse livene. Alle er 
de ørsmå og tilhører tidsperioden 1700 – 1840. Den 
minste måler bare fire centimeter fra armhulen og ned 
til kanten der stakken skal sys på. Felles for dem alle er 

at de har likt snitt, men likevel er så forskjellige. Det er 
verdien av variasjonene som er Bratlands refreng. 

– Det er i ulikhetene vi finner rikdommen, mener hun. 

– Kundene vi intervjuet var opptatt av tilgjengelighet 
og at de kunne få bunaden laget i lokalmiljøet. De ville 
også gjerne vite hvem som tok seg av monterings
arbeidet, sier Rorgemoen. 

Både Bratland og Rorgemoen ser en lei tendens her. 
Færre og færre kan kunsten å montere og gjør tradi
sjonen mer sårbar. Tilgangen på materialer kan også 
krympe. Bratland presiserer: 

– Det er store forskjeller i landet, noen lokale bunader 
er en kopi av en drakt fra en gitt epoke og modellen 
skal rendyrkes. Når det kommer til VestTelemark 
bunaden finner vi små variasjoner i snitt, men kunden 
kan velge hvilket brodert rosemotiv de vil ha, samt 
farger både i rosebroderi og på kanting. Det er viktig  
at kunden vet at de har mye å velge mellom! 

Miks og match
I Telemark er det ikke uvanlig å eie mange bunader. 

– Arvegods, forklarer Åse Bratland, som i anledning 
besøket har hengt opp et helt 17.maitog av drakter på 
gardinstanga i stua. Her henger en grønn blåtøysbunad 
og drakta til oldemor Gunhild Vågslid, med bringeklut 
og sort forkle til. Her er et sort fløyelsliv med rosa 
broderier og her er drakta etter bestemor Tone.

 – Denne varianten fra 1905 er unik, forteller Mari 
Rorgemoen, og peker på et forkle dekorert med både 
applikasjoner og broderier. 

– Jeg er allergisk mot matching, sier Åse.

 – Miksing og triksing er mer historisk korrekt enn 
denne ton i tontrenden. De standardiserte utgavene 
som ligner hverandre på en prikk følger ikke tradisjo
nene! 

Også når det kommer til søljer og maljer, er Åse raus. 

– Historisk sett har det aldri vært snakk om å bare ha 
oksidert sølv eller forgylt sølv. Selvsagt kan det gjerne 
kombineres! 

Bratland er ikke streng, men har en viss autoritet innen 
faget og gjør mye for at den lokale bunadstradisjonen 
ikke stivner i formen. Stingene skal være presise, 
monteringen skje etter faste regler, men hva er vel en 
bunad hvis det ikke er en viss frihet i faget? Hva er en 
bunad hvis du ikke selv kan sette ditt personlige preg 
på den? Åse Bratland ser opp fra forstørrelsesglass
brillene sine: 

– Så lenge du kjenner «grammatikken» i VestTelemark 
tradisjonen, kan du tegne din egen rose!

Åse Bratland inviterer bunadskunder hjem til seg. Her viser 
hun villig vekk alle muligheter som finnes i sitt distrikt, 
VestTelemark. 


