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Politiker Jóhannes Patursson (1866-1946) 
var kanskje den første som benyttet bunaden 
bevisst for å markere det færøyske folkets 
identitet og egenart. På det berømte julemøtet 
i hovedstaden Torshavn i 1888, samlet det seg 
en rekke mennesker i Tinghuset. Tema for dagen 
var; Hvordan beskytte det færøyske språk og 
kultur? I over 100 år hadde danskene mono-
pol på all handel til og fra Færøyene. Klær 
og mat fra andre land ble ikke importert til 
Færøyene før de først hadde tatt en tur over 
den danske monopolhandel.

Patursson var sterk i mot dette og for å 
markere sitt standpunkt, kledde han seg 
i færøysk bunad hver gang han deltok på 
politiske møter. Han nektet dessuten å la seg 
avbilde uten folkedrakten. Dem som sympa-
tiserte Patursson ønsket nå å kle seg som han. 

Slik kom bunaden opp av kistene og ble et 
symbol på kampen for den færøyske kultur, 
språk og ønske om selvstendighet. 

Tre dager til ende
Den samme etterapingen av helter skjer frem-
deles i dag. Det mener Nicolina Jensen Beder. 
Hun forteller at skuespillere gjerne setter 
standarden for håndarbeid og dertil bunader! 

- De lager en trøye, og så lager de en film, 
og så vil alle ha en lik som skuespilleren har, 
og tror at dette er riktig ekte færøysk. 

I følge håndarbeidslærerinnen på 85 år, 
blir det i dag syndet mot mange tradisjoner 
knyttet til bunaden. 

- Jeg kan skrike når jeg ser det, sier Nicolina 
som for to år siden ga ut boken; «Seyður, Ull, 
Tøting», Sau, ull og strikking. Ikke mange 

bøker omhandler samme emnet. Skredder 
Hans Marius Debes samlet i 1932 færøyske 
strikkemønster og skrev om draktenes farger 
og former. Boken skildrer en enkel drakt med 
få detaljer. I årene etter andre verdenskrig var 
fisket godt og man fikk gode penger på salg 
i de britiske havnene. Pengene ble blant 
annet brukt til å bygge på nasjonaldrakten 
og skaffe sølv til den. Tidligere hadde eksem-
pelvis knapper blitt laget av bein og stein, nå 
kunne bunaden bli mer staslig. I 1977 kom 
H. M. Debes ut med enda en bok «Søgur 
úr gomlum Døgum», fortellinger om gamle 
dager. Her gikk han i detalj på hvordan nasjo-
naldrakten skulle se ut. Boka ga bunaden en 
renessanse. Ryktene sier at nærmere 60% av 
det færøyske folket bestående av 50.000 inn-
byggere, i dag eier en bunad. Knappene i sølv

Er bruken av nasjonaldrakten proporsjonal med frihetstanken?
Færøyene har hjemmestyre under kongerike Danmark. At de likevel er et annet folk,

signaliseres gjennom den økende interesse for bunaden. 
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Gamle færøyske drakter. Foto: Føroya Fornminnissavn.
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Stakk til ankelen
Håndarbeidseksperten vil ikke være konser-
vativ kun for tradisjonenes skyld, men vet at 
bunaden ser ut som den gjør av ganske prak-
tiske årsaker. lengden på stakken er et eksem-
pel. I dag synes hun å se at trendene sier lang 
stakk. Nicolina sukker; - Skal du da bevege 
deg eller gå i trapper, må skjørtet løftes opp 
og du mister elegansen. etter gammel skikk 
skal stakken rekke til ankelen slik at en kan 
gå fritt! Bunaden skal også være behagelig å 
ha på, den skal vare lenge og gå i arv, derfor 
må man være nøye i alle av prosessens ledd; 
fra sauen klippes, til tråden spinnes, farging 
og veving. I arbeidet skal du legge kjærli-
gheten til ditt land og i den ferdige bunaden 
skal du kunne føle deg vakker og stolt. 

- Nei skal det representere Færøyene, må 
det ikke være sluskete! 

Årsaken til at Nicolina i 2010 samlet all 
kunnskapen sin mellom to permer, var nettopp 
for å holde fast på det opprinnelige. 

- Jeg vil bevare det, slik at det ikke blir vekk 
alt sammen! 

Gaver fra Sverige
Nicolina Jensen Beder tar utgangspunkt i 
alle tidligere skrevne tekster om den færøyske 
drakten og legger til sin egen kunnskap. Hun 
lar ikke en tråd eller knapp slippe unna en 
beskrivelse eller en forklaring. Skjorten til 
kvinnedrakten er strikket og ligner en trang 
kofte. Den skal være mørkeblå med rødt 
mønster, eller svart med rødt mønster. 
På nasjonalmuseet finnes det dog eksempler 
på skjorter med mørk bunn og mønster i lys 
blå og gulgrønn. Karakteristisk for skjorten 
er den korte armen som slutter ca. fem cen-
timeter fra albuen. Skjorten er ikke festet til 

ønskes til bursdager eller til konfirmasjon. 
Det er heller ikke uvanlig at bunadene går i 
arv mellom de yngste og tas på i forbindelse 
med overgangsritualer, dåp og konfirmasjon 
og bryllup, samt i slektsstevner og større fes-
ter. Ikke minst blir drakten strøket og gjort 
klar for den store olavsvaka. Under denne 
høytiden er bunaden på hele dagen både 28. 
og 29, samt natt til 30. juli. 

Oppfordrer til respektfull behandling 
av drakt-tradisjoner
Det kan imidlertid diskuteres om alle bunad-
ene som florerer er bunader i ordets rette for-
stand. Nicolina Jensen Beder tviler. 

- Nå har det gått i glemmeboken det hele, 
for i dag ønsker alle å ha sin egen variant, sin 
egen stil slik at ingen kan være lik. Det er rik-
tig in. Det er helt sikkert! 

Nicolina som i tillegg til håndarbeidslærer-
inne, også har arbeidet på nasjonalmuseet, 
presenterer et eksempel som viser hvor langt 
utviklingen kan gå: en ung kvinne kom til 
henne og visste akkurat hvordan hun ville ha 
sin bunad, med stor iver viste hun fram et 
bilde av en hvit stakk. 

- en slik vil jeg ha, proklamerte hun stolt. 
- Nei, den vil du ikke ha jenta mi, kunne 

Nicolina irettesette. 
- Dette er bilde av en underskjørt fra 

Svinøy. 
Bildet hadde jenta snappet opp på nasjo-

nalmuseet og Nicolina kjente det igjen. Slik 
kan det gå når dagens ungdom gjør sin re-
search, men ikke helt vet hva de gjør. 

Nicolina ler, men ser alvorlig på slike 
brudd. Bunader og håndarbeid har hun studert 
hele livet. Hun har seks år på høgskole i Dan-
mark og i Hasle, har gått på håndarbeidskole 
i Dalarna i Sverige, bedrevet egenstudier, 
skrevet artikler og bok. Hennes ønske er at 
også andre evner å håndtere tradisjonene med 
respekt. 

I stedet for de individuelle forskjellene som 
i dag vokser fram innenfor den Færøyske 
bunadstradisjonen, kunne hun ønske seg 
kjennetegn som viser hvilken øy du tilhører. 

- Slik det er nå, finner vi ikke samholdet. 
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stakken. Slik kan disse skiftes uavhengige av 
hverandre. Blir blusen for trang, behøver en 
ikke også bytte stakk. Stakken er stripete i 
sort og rødt, eller sort og blått. Her finnes det 
to ulike typer striper, et med like store striper, 
annenhver rødt og sort. en annen med rød 
bunn og sorte tynne blyantstriper i. Stoffet 
ble opprinnelig kjøpt fra england da det var 
vanskelig å lage så tette tråder av de færøyske 

garnet. også tørklærne kunne gjerne være 
utenlandske og av silke eller i fransk merino. 
Disse blir lagt kant i kant i en trekant slik at de 
dekker skuldrene. Bilder fra 1900-tallet viser 
at tørkledet ble brukt på et annen vis, festet 
med en brosje eller inn under skjorten. Men-
nene som var utenlands kjøpte gjerne med 
seg tørklær hjem, mange fra Sverige eller også 
Russland. Det er i dag ingen strenge regler for 

hvilke tørkle som skal benyttes, men helst skal 
de stå i stil til forklede. «Svenskeforklær» er en 
betegnelse Nicolina bruker på vevede forklær 
i tynt bomull, gjerne i glade farger. I følge 
historisk museum, var de færøyske forklærne 
enten i ull, bomull, lin eller silke. I stil med 
forkleet og sjalet, må kvinnene gjerne ha en 
kyse. Denne kunne være i brokade eller silke, 
ensfarget eller blomstret. Tradisjonelle regler 

sier at unge jenter skal ha røde bånd, mens 
voksne skal ha blå. I begravelser skal båndene 
være mørke blå. 

På skakke
Når det gjelder mannens hodeplagg, er vari-
antene færre, men bruksområdet videre. 
Har mannen ikke en full bunad, så har han 
kanskje kun en lue. Få nedskrevne tekster 

omtaler den litt pussige lua som kjekt vipper 
mot den ene siden. Ikke er det heller likegyl-
dig til hvilken. Bulken skal gå mot venstre slik 
at venstre hand tar av lua, mens høyre hand er 
fri til å hilse med. 

at lua ikke er større enn den er, virker mer-
kelig med tanke på det Færøyske klimaet med 
40 tåkedager i året, 49 frostdager, 44 snødager 
og en gjennomsnittstemperatur om somme-

ren på 10 grader, om vinteren 4. Historien 
forteller imidlertid at lua ble så liten på grunn 
av trange kår. Under forkledet på kvinnens 
drakt, behøvde hun strengt tatt ingen stakk. 
Klippet en bort den overflødige firkanten, ble 
det akkurat nok til en lue til mannen. Kan-
skje varmet den ikke ørene, men den fungerte 
godt som en stor lomme eller veske hvor han 
kunne oppbevare sigarer og tobakk. Var han 
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på fiske og trengte en lur, kunne lua legges 
over ansiktet. Hullet i luas topp fungerte som 
luftehull. Rundt dette hullet er skal det være 
12 og bare 12 legg etter antallet på Jesus 
disipler. 

Mørkt trend
Tallet tolv går igjen også i antall knapper på 
mannens jakke og vest. Vesten er av vadmel, 
under den er det en hvit skjorte, enkelte bærer 
også slips. over alt sammen kunne han dertil 
bære en kjortel, kofte eller på færøysk, Kotið, 
også denne av vadmel. 

- Idealet er at stoffet veves så tett som 
mulig, samtidig skulle det være lett og be-
hagelig, forteller Nicolina. 

Fram til 1800-tallet ble dette arbeidet gjort 
på en klingjavev. en norsk kvinne, Marie 
Rønning, kom imidlertid til Færøyene i 1768 
og introduserte skafteveven. Gamle vaner er 
vonde å vende og det tok år før det ble vanlig 
å bruke denne. etter vevingen skulle stoffet 
valkes. Stoffet legges i et kar med vann og 
bearbeides med hendene eller ved at man 
trampet på det. Prosedyren fortsatte til det 
ikke lenger var synlig hvordan stoffet var ve-

vet. Skulle vadmelet bli en vest, havnet stoffet 
i hendene på en kvinne som kunne sy, og en 
annen kvinne som kunne brodere. og igjen 
følger regelen om at røde vester er til fest, 
mens blå og sorte følger sorg. Dette til tross, 
er det flest mørke farger å se på nasjonald-
ager som brukes i dag, selv på festdager som 
olavsvaka. Kanskje er det fordi de mørke 
virker mer anvendelig? Kanskje er det trend 
eller er det for å markere sorg over at Færøy-
ene fortsatt må nøye seg med  hjemmestyre 
under kongeriket Danmark? 
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