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Något om Essunsa-dräkten. 

Att intrycken från de första barnaåren har stor betydelse

känner väl alla till. Hur kan det ha med dräkten att göra? Jo, ett 

par mycket lustbetonade minnen från de första barndomsåren, där 

folkdräkter spelade huvudrollen. En docka 1 rättviksdräkt och en 

vacker ungmö i toarpsdräkt väckte en längtan att få äga en egen

och ur det kom så efter många år tanken på att söka f! fram en 

dräkt för den kära hembygden. 

År 1951 var en stor såncarfest i Stockholm. Även sångare 

frAn Essunga var med. Vid uppmar�chen landskapsvis till Skansen 

kom många i färgglada folkdräkter. Inte många västgötar. Då kom 

tanken upp om en ,E9sµnga-drä.kt. 

Ett besök pl Nordiska musset och sammanträffande med amu

nuens Anna �aja Nyl,n blev första början. "Sök i hembygden, sök 

efter gamla dräktdelar� blev rådet som gavs. 

Sökandet började omedelbart efter hemkomsten. Hjälp kom 

från m!nga h!ll, I Essunga fornstuga fanns en del. Bäst var kvin

nolivstycke och bindrnössor. Hos fru Gerda Larsson, Björkebacken 

fanns gamla vackra hemvävda tyger ur ett gammalt lapptäcke. Frö

ken Anna Svensson, Hebaråsen hade unika saker bl.a. en blus av 

folkdräktsnitt, mycket gammal. 

I landsarkivet i Göteborg fortsatte forskningsarbetet ge

. nom studier i bouppteckningar från Barne härad åren 1750 - 1850,

särskilt från nuvarande Essunga pastorat. Där förekom uttryck som 

livstycke, överdel, mössa med bån osv. 

lfär det viktigaste materialet från ge.ngen tid var samlat, 

inlämnades det till bedömning hos landsarkivarie Gunnar Ullenius 

vid mus�et i Skara. Han var utomordentligt intresserad och till-
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mötesgående och uppmuntr�de till fortsättning och utlovade sitt 

stöd till arbetets fullbordan. 

Skaraborgs läns henslöjdsförening i Skövde var nästa steg. 

Dess föreståndarinna fru Stina Frössling var från början välvil

ligt inställd och lovad� medverka, om det gick att få fram till

räckligt med material. Hon var mycket fordrande, när det gällde 

det 3amla materialet, och det länder henne till stor heder. De 

gamla drälctdelarna sändes till Hordiska museet för att bli tids

bestämda och bedömdes vara från slutet av 1700-talet eller tidigt 

lSCO-tal. 

Svenska hemslajdsf6reningarnas riksförbund hade just då ) 

tillsatt ett drijktråd. Dit skickades allt materialet tillsanmans 

r:ied försl'.3.J till hur dräktens utfO"rmning·var tänkt. I,iat�rl�-+e--t 

erkändes och ävan ett nytt ffirslsg kom med. 

Vid flera tillfällen visades de ganla dräktdelarna här i 

hyuden och rönte livlist intresse. Det mest angenäma 1 det sam�an

tanset var att en hel del un3don�r började intressera sig för 

dräkten. När utformnincen 1 det närmaste var klar, ordnades i gam

la folkskolan vävstuga, där en stor skara unga damer vävde mate

rialet till lcjol, livstycke, förkläde och mansväst efter beskriv

ning från Skaraborcs läns henslöjd, Skövde, där allt först hade 

provvävts. 

Tillsammans Ged en syster fru Alice Andersson, V!rg!rda 

tillverkade undertecknad ocksA s�A modeller (dockor) med dräkten 

blde □ans- och kvinnodräkten sl no�grant som möjliat. 

Vävstu3an fick senare 'bli systuea, d§.r kvinnodräkterna 

iordnh1sställdes under ledning av byzdens mästersömmerska fröken 

Annie Peterson. rem kvinnodräkter syddes samtidigt i Skövde. 

Mansdräkten tillverkades av skräddar·rnästare Håkan 3erlin, Essunga 

på ett förnämligt sätt. 



För tillverkning av broscher, spännen och ringar svarade 

silversmed Waldemar Jonsson, Skara, och knapparna kom från Brö

derna Andersson, Skara Hantverk, Skara, allt efter gamla modeller 

frln byeden bch fr!n före6&1 fr!n Västergötlands museum i Skara.

Ett f olkdanslac hade också bi lda·ts av de unedomar, som 

slcaffaC:e si� Essunca-dräkten. En framstående ledare hade laget 

fr&n början i verkmästare Olof Holmström, Essunga. Under vinter

halvåret 1953 - 1954 inövades flera vackra svenska folkdanser. 

Den 27 juli 1954, en �trålande vacker söndag, hölls �n 

stor hembygdsfest anordnad av Essunca JUF i Fornparken, Essunga. 

D! invigdes dräkten. Folkdanslagit, tolv par, alla i Essunga-dräkt 

tågade med fyra spelmän i teten in pi festplatsen, varefter lands

arkivarie Gunnar Ullenius, Skara höll ett anförande,· vari han be

rörde dräktens tillkomst ocl1 allt arbete i samband därmed samt 

förklarade dräkten invigd och uttalade varma förhoppningar att 

den skulle bli till Blädje och trevnad. Landsantikvarien anse..g 

ocks& att dräkten borde användas som l�yrkdräkt. 

Under de år som e&tt har m!nca s!väl yngre som äldre skaf

fat siz dräl<:ten. I Lel�åsa socken, so:n hör till EssunGa pastorat, 

har t.ex. ortens SLKF�förening ordnat väv-och systuga, där ett 

flertal medle�mar själva tillverkat sina dräkter. $å har skett 

även i Få5lum, Kyrkås och Barne Åsaka, de övriga socknarna i Ess

unga pastorat. 

Skaraborgs läns hemslöjdsförening 1 Skövde, som tillhanda

håller allt material till s!väl mans- som kvinnodräkten, har haft 

många beställningar av dräkten. 

Essunga den 28 december 1961. 

c._.:{��-;v,J2 c:.' ff. /� � c/"/.








































