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Ekspedisjonen Kon-Tiki 2 har reist 
fra Tangeroa i Sør Amerika på vei til 
Påskeøya med lokale deltagere (bil-
det); ekspedisjonsleder Torgeir 
Higraff, Pål Børresen og Liv 
Arnesen. Sistnevnte skal mønstre på 
når flåten skal returnere og seile 
tilbake fra Påskeøya til Sør-Amerika. 
Ekspedisjonens avreise ble seks 
dager forsinket, på grunn av toll.

Kastet loss  
med Kon-Tiki 2

Bunad. Bærum 
Husflidsforening har 
oppgradert interiøret 
og kan skilte med nytt 
bunadsrom. 

– Det er bunadssalget vi lever  

av, og vi vil få bunaden frem i 

lyset, sier styreleder i Bærum 

Husflidsforening, Lanne Bjørn-

Hansen. 

Nå har foreningen bestemt seg 

for å vise frem bunadene bedre i 

lokalene på Wøyen gård. Dermed 

flyttet de butikken, og inn kom 

herre-, dame-, barne- og hverdags-

bunad.

Det er ikke bare selve draktene 

som er til utstilling. Også alt til-

behøret: Sko, hatt og sølv som er 

produsert i Norge.

– Vi har kurs der man får utdelt 

et klippesett. På en helg klarer 

man å lage hverdagsbunaden, og 

man sparer penger på det. I høst 

har vi hatt flere deltagere på kurs, 

sier daglig leder Annechen Ree.

Vil opplyse 
Wøyen gård ligger i nordre del 

av Bærum kommune. Det gjør at 

spesielt mange i den østre delen 

ikke kjenner til bunaden, mener 

Husflidsforeningen.

– Den er mer kjent her i strø-

ket enn i den østre delen. Bunad 

handler om tilhørighet og er fra 

gammelt av et godt plagg. Går 

den i generasjoner, kan man spare 

masse penger. Det flotte med 

bunaden er at den kan brukes til 

fest, bryllup, 17. mai og nyttårsaf-

ten. Det tar lang tid å få en bunad 

hel. Det er et detaljert plagg. De 

som er oppvokst i Bærum, vil ha 

Bærumsbunaden, sier damene 

enstemmig.

Marked i helgen
Til helgen arrangerer de husflids-

marked.

– Da skal dette rommet få sin 

ilddåp. Vi håper folk tar turen. 

Man kan både få prøve og leie 

bunad hos oss, sier Annechen Ree 

og Lanne Bjørn-Hansen. 

Bærumsbunaden er blitt mer 

populær. 

Det gjelder også for utgaven fra 

nabobygda. Asker husflidslag mel-

der om økt salg. 

– I fjor var det rekordsalg. Vi 

solgte 73 herrebunader, 39 dame-

bunader og en god del barnebu-

nader, sier bunadsansvarlig Anne 

Sofie Breistein. 

Julerush
Hun er stolt av at kommunen har 

en egen bunad.

– Vanligvis er det fylkene som 

har bunadene, sier hun. 

Hos begge foreningene merker 

de rushet inn mot jul. 

– Hos oss er sølv mest populært, 

sier Ree. 

– Vi selger 80 prosent av drak-

tene resten av året, til konfirma-

sjon, 17. mai og bryllup. Noen 

kjøper tilbehør i gaver til jul, sier 

Breistein.

Gøran Gimsøy

kultur@budstikka.no

Husfliden innreder eget bunadsrom 

Løfter frem 

bunadene 

BUNADER: Bunad til dame, herrebunad og hverdagsbunad på løpende bånd. Annechen Ree (til venstre) og Lanne Bjørn-Hansen er stolt av det nye rommet til Husflidsforeningen i Bærum.  
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KAKEBAKST: Marianne Reed (til venstre) og Ingri Ødegård har laget kaker 
til helgens marked. Rosettbakkels og sirupsnipper er på menyen. 


