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Brenner for at folk skal lære å sy bunaden selv

SIDSERK SyStuE
For en tid siden fikk vi et lesesrbrev fra en ung dame som driver systue i Oslo. Hun fortalte at hun ivrer for å 
videreføre gamle familietradisjoner, ved å lære folk å sy bunad selv. Slik håper hun å kunne bidra til å skape 

arvestykker som med tiden vil få betydning både for den som syr og den som kanskje en gang er så heldig å arve 
bunaden som mor, bestemor eller kanskje oldemor har sydd. Vi fikk lyst til å hilse på, og avla systua et besøk en 

kveld da det det var full aktivitet og riktig god stemning i de koselige lokalene i Karl Johans gate.

24 år gamle Siri Sveen Haaland har mye å 
slekte på når det gjelder søm: Siris mor, Kari 
Sveen startet opp Sidserk systue i 1998 etter 
30 års opparbeidet erfaring innenfor bunad-
søm. Mamma Kari, er utdannet ved Kjole 
og Drakt-linjen på Bergen og Haugesund 
yrkesskoler, samt Stord Husflidsskole på linjen 
Husflidsfag og vev. Da hun startet opp hadde 
hun også med seg sin mor på laget. Så Siri 
har nærmest vokst opp under sybordet. Selv 
har hun, i tillegg til det hun lærte av mor og 
bestemor gjennom hele oppveksten, utdan-

nelse fra Esmod i Oslo, med spesialisering 
innenfor herresøm. Nå er det Siri som har 
overtatt driften av systua. 

- Nå for tida er jeg bare kaffekoker, ler 
mamma Kari, og skjenker i til kursdeltakerne.

Men hun har sydd mange bunader opp 
gjennom årene. 

- Jeg har sydd bunader fra de fleste deler av 
landet, bortsett fra Setesdal og samiske om-
råder, minnes Kari. 

- Det begynte med Rogalandsbunader, for 
jeg kommer jo fra Haugesund. Blant annet 

sydde jeg en del for Nordaker, fortsetter hun.
Siden august i 2010 har de holdt til i de 

hyggelige lokalene i Karl Johans gate. Her 
broderer og monterer de bunader av mange 
slag. De holder også kurs i brodering og 
montering av bunad, søm for nybegynnere 
og tegning av moteillustrasjoner. Ja, for Siri 
er ikke bare opptatt av bunader. Hun holder 
også på å utvikle sitt eget design for moteklær: 
«Norwegian Rat». Men når det gjelder bun-
adsøm synes hun søm av herrebunader er aller 
mest spennende og utfordrende å jobbe med.

Ida Isabell Vasåsen har sydd sin aller 
første bunad. Det er en vakkert brodert 
Lundebybunad.

Mor og datter Kari Sveen og Siri Sveen Haaland fra Sidserk Systue i Oslo.

Tekst og foto: Heidi Fossnes



Inger Hjort Beck syr beltestakk til datteren sin. Hun gikk på Husflidsskole for mange år siden, 
men hadde ikke sydd på lenge da hun begynte på kurset hos Sidserk. Men med Siris gode hjelp 
føler hun at hun mestrer utfordringen. Da vi var på besøk holdt hun på med forkleet. 

Over: Ida Isabell Vasåsen har sydd sin aller 
første bunad. Det er en Lundebybunad. Når 
den er ferdig, har hun planer om å sy en bunad 
til søsteren sin også.

Til venstre: Sina Skaldehaug er Siris venninne og medhjelper. Hun har også sin utdannelse fra 
Esmod. Hun er til god hjelp på kursene. Men i all hemmelighet syr og broderer hun bunad til 
sin mor. Hun har ønsket seg Romeriksbunad i flere år, og Sina sier at hun får den bare hvis hun 
begynner å grine skikkelig! 

Over og øverst: Siri Krosser syr Beltestakk til 
datteren sin på 14 år, som også er veldig kon-
servativ og vil ha alt lilla ton i ton. Jeg forsøker 
å slå et slag for noen rampete farger innimellom. 
Knallgrønt eller skarpt rosa, kanske?

 - Det stemmer best med utdannelsen min 
også, forteller hun.

- Men noe av det morsomste er å lære folk 
å sy selv. Jeg ser faktisk på det som en viktig 
oppgave også, påpeker Siri.

Og det virker det som hun lykkes med. For 
da vi besøkte systua var det full aktivitet og 
riktig god stemning.

- Vi har ventelister på kursene våre, og folk 

går gjerne flere kurs på rad, fortsetter Siri.
- Først går de kanskje et skjortekurs, så et 

kurs i brodering, deretter et monteringskurs, 
og når de er ferdige med én bunad, vil de 
gjerne sy en til, ler Siri.

Ivrige damer på kurs
Ved en liten runde blant kursdeltakerne får vi 
dette bekreftet: Monica Hagen har tidligere 

sydd tre bunader. Nå syr hun beltestakk til 
en venninne. Skjorta er allerede brodert og 
montert. Nå er det forkleet som skal få bånd-
pynten på plass. 

- Jeg har gått på flere kurs her, og har lært 
meg å montere. Jeg begynte med herrebunad. 
Og når jeg blir ferdig med beltestakken, skal 
jeg igang med å sy en herrebunad igjen. Den 
skal sønnen min få, sier Monica.

Sissel Hellum syr to mannsbunader fra 
Østerdalen parallelt. De er til sønnene hennes 
som har bursdag i november. Hun strikker 
strømper også. Men da vi var på besøk fikk 
hun et lynkurs i fletting av hosebånd. Da var 
det ekstra hyggelig for meg å se at læreboka 
som ble brukt, var artikkelen om hoseband-
fletting fra Magasinet BuNAD.

Inger Hjort Beck syr beltestakk til 

datteren sin. Hun forteller at hun gikk på 
Husflidsskole for mange år siden, men at hun 
ikke hadde sydd på lenge da hun begynte på 
kurset hos Sidserk. 

- Men her er de så flinke til å hjelpe til, 
sier Inger. - Så jeg merker fort at jeg mestrer 
dette igjen. 

Inger forteller at hun skal sy hele stakken 
selv, og hun har allerede brodert kvarde og 

håndlinninger til skjorta. Da vi kom på besøk 
holdt hun på med forkleet. 

- I dag skal jeg også klippe til livet, og jeg 
synes det er litt nervepirrende å skulle sette 
saksen i det fine stoffet. Men jeg får jo så god 
hjelp av Siri, så det skal nok gå bra, sier Inger.

Siri Krosser syr også beltestakk til datteren 
sin. Hun vil ha alt lilla ton i ton. Jeg forsøker 
å slå et slag for noen rampete farger innimel-
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Monica Hagen syr beltestakk til en venninne på kurset nå. Skjorta er 
allerede brodert og montert. Nå er det forkleet som skal få båndpynten 
på plass. 

Sissel Hellum benytter kvelden til å lære seg fletting av hosebånd. Hun holder også på med to 
mannsbunader parallellt. Strømper og hosebånd hører selvsagt også med hvis bunaden skal bli 
komplett.

lom. Knallgrønt, eller kanskje litt skarpt rosa? 
Men mamma Siri er veldig usikker på om 
datteren vi godta dette.

Sina Skaldehaug er Siris venninne og 
medhjelper. Hun har også sin utdannelse fra 
Esmod. Hun er en god hjelp på kursene. Men 
i all hemmelighet syr og broderer hun bunad 
til sin mor. Hun har ønsket seg Romeriksbu-
nad i flere år, og Sina sier at hun får den bare 
hvis hun begynner å grine skikkelig. 

- Mamma vet ingenting. Hun aner ikke en 
gang at jeg kan brodere! ler Sina, som håper å 

ha bunaden ferdig til mammas bursdag.
Ida Isabell Vasåsen har sydd sin aller første 
bunad. Det er en vakkert brodert Lundeby-
bunad, som blir regnet for å høre hjemme 
både i Vest-Oppland og Solør-Odal. Bunaden 
ble komponert av kunstmaleren Alf Lundeby 
på 1930-tallet.

Ida Isabell hadde ingen erfaring med 
broderi da hun satte igang.  Hun startet i 
februar i fjor og hadde bunaden såpass ferdig 
at hun kunne bruke den 17. mai. Gitteret i 
broderiet gjensto, men Ida Isabell bare måtte 

ha den på seg på 17-mai. 
- Det var virkelig verdt strevet å kunne gå 

ut 17. mai med sin egensydde bunad. Jeg var 
så stolt, ler hun. 

Men bunadsømmen tok på, og Isabell gikk 
ned 6 kilo i vekt. Så nå måtte bunaden faktisk 
syes inn litt. 

- Når jeg bare blir ferdig med dette, har 
jeg planer om å sy en bunad til søsteren min 
også, sier hun ivrig.

Bunaden er mer enn et plagg
- Jeg er så utrolig glad i min egen bunad at ingen kronesum vil kunne 
erstatte den. Derfor ønsker vi i Sidserk Systue å bidra til at andre også 
får et like spesielt forhold til sin bunad. Om det er mor eller far, venn 
eller venninne som syr bunaden for deg, så vil den bety langt mer enn 
om vi gjør det, for en bunad er noe langt mer enn et plagg, avslutter 
Siri Sveen Haaland.
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Solhjell bunader 
Stort utvalg og  

forhandlere i hele Norge

Se over 30 herre-  
og barnebunader  

fra hele landet

Skann QR-koden med  
din mobil eller gå inn  

på www.solhjell.no for  
å se hele utvalget.

Sina Skaldehaug er også i full gang med fleting 
av hosebånd. Metoden fant de oppskrift til i 
Magasinet BUNAD.
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