Referat «Vestfoldbunaden» i Borre Historielag
Nærmere 40 personer møtte opp på Borre Historielags gamle gård
Bruserød på Nykirke torsdag 4. juni for å høre på kåseriet om
«Vestfoldbunaden».
Før foredraget var det salg av kaffe og vafler, og omvisning på
gården med skolemuseet og Wicklund-stua i andre etasje. Det var
også et innbringende loddsalg, og orientering om kommende
arrangementer i regi av historielaget, blant annet bussturen til
Holocaustmuseet, tidligere bolig til Vidkun Quisling under 2.
verdenskrig 19. september.
Ragnhild Torbergsen Løkeberg fikk velfortjente blomster fra
foreningens styre ved Eli Kari Høihilder. Ragnhild er leder for
bunadskomiteen i foreningen, og har tatt initiativet til en historielagets bunad-parade i Hortens
borgertog. Ragnhild har sørget for organisering av paraden og trykking av plakater fra samtlige
fylker, i tillegg til en plakat med internasjonale festdrakter. Paraden ble gjennomført for første gang i
2014, i forbindelse med 200-årsjubileet for grunnloven. Alle, barn og voksne i bunader, er
velkommen til å delta i bunads- og folkedrakt-paraden, som vi håper kan bli større for hvert år.
Foredragsholderne Nora-Marie Sogn Wiik og Karin Lønn fra Husfliden i Holmestrand presenterte
den flotte brosjyren som Norsk Flid Husfliden nylig har laget om Vestfoldbunaden, og holdt et
interessant lysbildekåseri som gjorde stor lykke blant tilhørerne. Bunad – slik vi kjenner de i dag –
bygger på folkedrakttradisjoner. Folkedansmiljøet i Vestfold har vært sentrale i konstruksjonen av
bunader basert på lokale draktskikker.
Foredragsholderne hadde med dokker i full størrelse med både manns- og kvinnebunader fra
Vestfold og bunadstilbehør med cape, lue, veske, sko og sølv. Selv kom de to til gårds ikledd
Vestfoldbunader, Nora-Marie i Norsk Husflidslag Vestfoldbunad fra 1956 og Karin i Tranum Røerbunaden, som ble konstruert av Borghild Tranum Røer etter klær datert til tidlig på 1800-tallet, og
funnet på gårder i Vestfold. Den originale Vestfoldbunaden er fra 1932 Den Norske Husflidsforening
med Ragnar Nordby i spissen sto for revisjonen i 1956. Bakgrunnen var et ønske om å benytte bedre
materialer, snitt og sømteknikker, og å kopiere de få draktdelene man hadde på en bedre måte.
Etter foredraget, var det anledning til å kjøpe både boka «Vestfoldbunaden» og øvrige salgsartikler
fra Husfliden. Foredragsholderne ble takket for innsatsen med blomster og boka Borreminne 2014.
Neste arrangement i regi av Borre Historielag er «Bruserød-dagen» 19. august. Det blir salg av
rømmegrøt, og Hans-Christian Oset kåserer om Kulturberikerne blant oss. Av praktiske årsaker vil
Bruserød-dagen erstatte den tradisjonelle Olsok-feiringen på gården. Det blir allsang, og
husorkesteret spiller.
Borre Historielag ønsker alle en god sommer.
Hilsen styret.
Ref. EKH

