
alsland 

1 Ärtemark 2 Nössemark 3 Rötanda 

Dalsland är ett av Sveriges minsta landskap. Naturen inom dess grän-
ser är rikt varierad. I norr finns bergsbygd av norrländsk karaktär och 
i söder slättbygd mera överensstämmande med sydsvenska förhållan-
den. Trots brukshantering och betydande skogar har något allmänt 
välstånd aldrig blivit rådande här, utan Dalsland har under långa tider 
varit ett fattigt landskap. Karakteristiskt nog låg de för befolkningen 
viktiga städerna utanför landskapsgränserna, Halden i Norge, Väners-
borg i Västergötland och Uddevalla i Bohuslän. Den egna staden, 
Åmål, grundad 1643 som centrum för handeln med trä och järn, för-
blev en utpräglad småstad och fick aldrig verklig ekonomisk och kul-
turell betydelse. I mycket har Dalsland karaktär av gränsland och 
utkantsland. De viktigaste impulserna har kommit från Västergötland, 
men också närheten till Värmland, Bohuslän och Norge har satt spår. 

Dalsland var — och är — bitvis mycket glest befolkat och många levde 
under knappa förhållanden som torpare och °besuttna. Efter den kraf-
tiga befolkningsökningen under 1800-talets förra del blev nödåren på 
1860-talet ödesdigra lör dessa utsatta områden. Den växande fattig-
domen resulterade i en våldsam emigration. Åren 1860-1910 utvand-
rade 52 000 personer, de flesta till Amerika. Den totala befolkningen 
var år 1900 72 662 personer. Inget annat svenskt landskap utom möj-
ligen Öland kån uppvisa liknande emigrationssiffror. 

De ekonomiska och sociala förhållandena i Dalsland har knappast 
gynnat framväxten av ett särpräglat folkligt dräktskick. Undersökning-
ar som gjorts för att klarlägga äldre tiders dräktskick i landskapet ger 
bilden av en allmänt folklig klädedräkt, men uppgifter om karakteris-
tiska detaljer och lokalbundna bruk saknas i det insamlade materialet. 
Man frågar sig om det inte har skett en ständig förskjutning mot nyare 
moden och om det överhuvud taget funnits en lokalt utvecklad dräkt-
tradition med egen karaktär. Åtminstone från landskapets södra del 
finns relativt tidiga uppgifter om att "allmogen här kläder sig nästan 
allmänt som ståndspersoner" (Färgelanda 1850). 

_ . . . 
Med utgångspunkt i de fåtaliga dräktdela-r som finns i behåll och 

med stöd av uppgifter i traditionsmaterial och bouppteckningar har 
man dock sammanställt några dräkter för landskapet. Det första för-
söket gjordes 1907 på initiativ av Dalslands fornminnesförening. En 
kvinnodräkt syddes då upp på Färgelanda folkhögskola. Denna första 
"Dalslandsdräkt" har reviderats några gånger och överensstämmer 
nu i det närmaste med den här återgivna dräkten från Ärtemark. De 
rekonstruerade dräkterna är alla knutna till socknar i Vedbo härad, 
det glest befolkade nordligaste häradet i landskapet. 
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Ärtemark 
Kvinnodräkten består av blå kjol, rött 
livstycke som snörs i maljor av tenn, vitt 
förkläde och vitt halskläde med brode-
rier samt röda strumpor och bindmössa 
med stycke. Denna dräkt överensstäm-
mer i stort sett med den ovan nämnda 
dräkten från Färgelanda folkhögskola. 

Mannen är helt klädd i svart. Dräkten 
består av knäbyxor, väst och enkel-
knäppt långrock. En vardagligare dräkt 
med gula knäbyxor och grå, kort jacka 
används som variation. 

Dräkterna från Ärtemarks socken i 
Vedbo härad är sydda efter dräkter i 
Bengtsfors gammelgård. Dessa är i sin 
tur uppsydda omkring 1930 med ut-
gångspunkt från äldre minnesbilder och 
insamlade uppgifter. 

Nössemark och Rölanda 
Mansdräkt från Nössemarks socken i 
Vedbo härad, rekonstruerad i början av 
1960-talet. Den består av mörkblå knä-
byxor och rutig väst med nerliggande 
slag, båda uppsydda efter originalplagg. 
Långrocken är av en typ som allmänt 
används i Dalsland. 

Kvinnodräkten är från Rölanda sock-
en i Vedbo härad. Till den hör mörkblå 
kjol, förkläde av bomull med småmönst-

  

rat tryck, blå eller röd bindmössa och 
kalminksrandigt livstycke. Detta har 
långa skört och knäpps med häktor. Ty-
pen var vanlig i böndernas dräktskick 
under 1700-talet på många håll i Syd-
och Mellansverige. Den mörkt mellan-
blå, "pottblå", färgen på knäbyxorna 
och kjolen ser man ofta i västsvenska 
dräkter. 



j
OOTLAID 

01,40 

SVERIGES LANDSKAPSKARTA 

CHARLOTTE WEIBULLS DOCKCENTER 

DALSLAND 
Dalsland är ett av 
Sveriges minsta land-
skap. Det har varit 
ett fattigt och glest 
befolkat landskap, där 
många levde som torpare 
och °besuttna under små 
omständigheter. 
De ekonomiFka och sociala 
förhållandena i Dalsland 
har inte gynnat fram-
växten av ett särpräglat 
folkligt dräktskick. Upp-
gifter om lokala bruk 
saknas i d.2 undersök-
ningar sor gjorts av-
seende dräktskieket i 
äidc tid. 9et är tro-
ligt att det funnits en 
allmänt folklig kläde-
dräkt utan lekala vari-
anter. 
Med utgånaspunkt i ett 
fåtal bevarade dräkt-
delar och Yc.12, h-töd av 
uppgifter :i traditions-
material c.,ch bouppteck-
ningar har man dock 
sammans'eällt några dräk-
ter E3r. lanakapet. Den 
första "Dalslandsdräktenn 
tillkom 1907 på initiativ 
av Dalslands.  fornminnes-
förening. Den har revi-
derats några gånger och 
överensstärmer nu med 
dräkten fr iln Ärtemark 

(Uppgifterna hämtade ur ".7'olkdräkter och bygde-
dräkter från hela Sverige" av Inga Arnö Berg och 
Gunnel Hazelius Berg). 



Försäljningsföreningen Älveborgslöjd 
Föreningsgatan 16 
461 30 Trollhättan Tel: 0520/113 53 

Sömnadsbeskrivning till Bolstad-dräkten.  

Kjolen Mörkblått helylletyg (Bergå). 
Kjolen veckas med 2 st 4 cm breda veck mitt fram. Därefter åt 
höger och vänster 1 cm djupa veck, 1 cm synliga veck till mitt 
bak, där vecken möts. 1 det 12:e vecket på vänster sida 16 cm 
brett sprund. Upptill kantas med bomullsband, som tages om 
vecken, Kjolen skos ned band eller bomullstyg. 

Livskyo- Tyget, bredrandigt halvylle, i 4 delar med 2 kilar, som 

ket sättes i samma riktning som ränderna. 
Foder i grått halvlinne. Livstycket knäppes framtill med 
hakar och hyukor. 

överdel 70 cm lång. över axeln 20 cm mellan halslinning och axelsöm. 
Hel framtill med 18 cm djupt sprund, som kantas med 1,5 cm 
bred slå, som sys från framsidan och sedan vändes till bak-
sidan och fållas med smal fåll. 
Kragen 3 cm bred, uppstående utan broderi, knytes framtill 
med 21 cm länga band 1 cm breda. På axeln 2 rader näversöm 
i 8 vinklar, 2 cm mellan vinklarna. 3 cm från sprundets. 
kant rynkas 4 cm dubbla rynkrader. Bak rynkas 10 cm dubbla 
rader, över axeln inga rynkor. På ärmen rynkas dubbla rader 
emellan viggarna. Nedtill på ärmen dubbla rynkrader. Hand-
linningen 3 cm bed, broderad med viggen och knutes med 20 
cm långa band. Ärmkilen = 9 cm. 



Försäljningsföreningen Älvsborgslöjd 
Föreningsgatan 16 

461 30 Trollhättan Tel: 0520/113 53 

Sömnadsbeskrivning till Bolstad-dräkten.  

Förklädet 

Schalen 

Mössan 

Tryckt rödbrunt mönster efter gammal trästock. Förklädet, 

-1å-cm bred fåll på sidorna, nedtill och på linningen, 3 cm. 

Förklädet veckas ihop till 36 cm, mitt fram 2 cm brett 

veck, därefter 1 cm djupa, 1 cm synliga veck. Knytbanden, 

3 cm breda, 1 långt och 1 kortare, fållas med ;1A- cm bred 

fåll, knytes i sidan. 
Samma linne som i överdelen, 72 cm i kvadrat färdig. 

Fållen = 1 cm bred. 
Broderas i myrgång och kedjesöm enligt separat mönster. 

Bindmössa med pappersstomme, klädd med shetlandsull och 

däröver rött eller blått siden. Broderiet = kedjesöm 

och flätsöm. Rosett i brokigt sidenband. 

jt 





NÖSSenlark (Dalsland) 

o Dalsland är ett litet och les-
befolkat gränslandskap. Manga 
av de viktigaste impulserna kom 
utifrån — från Norge och de 
kringliggande svenska land-
skapen, Västergötland, Bohus-
län och Värmland. Någon stark 
folklig kultur kom aldrig att 
utvecklas här. Detta, jämte det 
faktum att här tidvis rådde stor 
fattigdom, är orsaken till att det 
inte utvecklades något lokalt 
särpräglat folkligt dräktskick att 
tala om. 
Med utgångspunkt från de fåtali-
ga uppgifter som finns och de 
dalsländska dräktplagg som 
finns bevarade har man sam-
manställt några bygdedräkter. 
Kvinnodräkten från Nössemarks 
socken i Vedbo härad (uppe i 
nordvästra hörnet av land-
skapet) invigdes så sent som 
1981. Den togs fram efter ett 
original från 1850-talet, som hit-
tades helt intakt på en vind. Det 
finns således förlagor till varje 

RED: GUNILLA SANDELL  

dräktdel. Det är en av de fa 
svenska dräkter som har klän-
ning istället för kjol och överdel. 
Klänningen är av halvylle och 

rutig i mörkblått, rött och vitt. 
Till den kan man bära överdels-
särk, ärmsärk eller hängslesärk 
med lösa halvärmar, vilket man 
vill. Förklädet är av hardanger-
väv i bomull och dräkten är 
Sveriges enda med hardanger-
broderi. Huvudduken är i linne. 
Kragen är virkad efter ett gam-
malt mönster. Den hjärtformade 
broschen är gjord efter ett gam-
malt original av en silversmed 
från bygden. 
Till vardags bär man dräkten 
utan den virkade kragen samt 
ned ett randigt bomullsförkläde 
'6Ch rutig huvudduk i stället för 
de vita tillbehören. 
Till dräkten bärs vita strumpor 
och svarta skor. Man använder 
inte väska till dräkten, utan 
korg. fl 
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Linneplaggen i våra folkdräkter 
1 det folkliga ilräktskicket hade inte linneplaggen 
funktionen av underplagg i egentlig mening, utan 
utgjorde ett viktigt estetiskt inslag i dräkten. Skill-
naden mellan över- och underplagg var dåligt 
utvecklad långt fram i tiden och kvinnorna kunde  

under skördetiden gå 1 bara särken med ett förkläde 
eller bara en list om midjan. ' 
De linneplagg som förekommer 1 den kvinnliga folk-
dräkten är särk, överdel, lösa kragar och halvärmar 
och i mansdräkten skjorta och lösa kragar. 

Särken är ett långt plagg, som når ungefär till 
mitt på vaden. Det finns tre olika typer av särkar: • 
hängselsärk, ärmsärk och överdels- eller nerdelssärk. 
Hängselsärken består av ett tygstycke, som 
går runt livet och når från midjan till armhålan. 
Detta hälls uppe med axelband. Nederdelen består 
av två tygvåtler med kilar i sidorna för att öka 
vidden. Den förekommer endast i mera konservativa 
trakter såsom Skåne, Öland, Dalarna och Hälsingland. , 
överdelssät ken, som också kallas rynksärk och' 
skördesärk, ttebtår av en överdel och en nederdel. • 
Överdelen äi ofta rikt broderad på kragen, ärmlin; 
ningarna, axla' tia och på båda sidorna om sprundet 
fram. Den ät nästan alltid fodrad. 
Nederdelen liesår av 3-4 väder, som är rynkade 
i midjan. Ryt ikorna är ofta knäppte med broderi 
på rätsidan. övordelen och nederdelen är ofta före-
nade med er i bilning i midjan. 

Ärmsärken !san vara helskuren eller skarvad ned- 1-

 

• till med ett gi övre tyg. Den har också kilar i sidorna 
för att öka viddan. De tidigaste ärmsärkarna saknade 
krage, men vanligtvis har de krage. 
Ärmsärken var tt vardagsplagg. Man sov i särken 
och på motonnort satte man de andra kläderna utan-
på. 
Av ÖVERDELArt finns två typer. Dels en mycket 
kort överdel om används tillsammans med livkjolen 
och förekommer i mera konservativa trakter såsom 
Skåne, Blekinge, Värend, österåker och V Vingåker, 
Dalarna och Hälsingland. 
Ibland är ärriiiiffla och bålen sydda i ett enda stycke. 
Den korta rival delen har också ofta en tvärgående 
söm på fram:as/eket 1 höjd med ärmens bredd. 
Vissa saknar iirmspjäll. 

e2, a 
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HALVARMAR är ett lån från det borgerliga dräkt. 
skicket på 1700-talet. De användes ibland då man 
hade en tröja. Då syntes inte överdelen 'utan bara 
ärmlinningen. De är ganska ovanliga I det folkliga 
dräktskicket. • 
Högtidsplaggen kunde vara rikt utsmyckade med 
spetsat och broderier i vit, 'rött eller blått på kragar, 
ärmlinningar, på axelpartiet och vid halssprundet. 
På ärinlinningar förekommer också mönstervävda 
band i stället för broderier. 
Brudgumsskjortorna var de mest utsmyckade och 
sparades ofta till liksvepning. Vardagsplaggen var. 
betydligt enklare. 

• 
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Dalsland 

Kvinnodräkt från Ärtemarks socken 
Kvinnodräkten med blå yllekjol, röd väst och vit axelsjal med 
sirlig broderad blombård är rekonstruerad med hjälp av be-
varade detaljer från gamla dalslandsdräkter i bl a Bengtsfors 
hembygdsmuseum. 
Dräkten tillhör Folkdansens vänner i Åmål. 

- Mansdräkt från Ärtemarks socken 
Denna dräkt är sydd efter förebilder som finns bevarade i mu-
seet i Bengtsfors. Svart långrock och hatt hör till dräkten. 
Dräkten tillhör Erik Gtumarsson, Åmål. 



Kvinnodräkt från Artemark,Mansdräk- från Nössebro 

in A Ill All 



Lisbeths halskläde i 
'inneha:ist är brode-
rat i stjälksöm och 
plattsöm med lin-
garn. Det hålls ihop 
med en liten silver-
brosch. 

Livstycket är sytt i 
rött ylletyg och har 
blå broderier i 
kråkspark. Det spe-
ciella med det här 
livstycket är att man 
stuckit in smala rot-
tingpinnar bakom de 
broderade linjerna. 
Det ger plagget ett 
stelt utseende. 
Livstycket snörs med " 
röd yl legarnssnodd 
genom maljor av 
temi. 
Överdelens krag-

 

snibbar har en tunn 
spets som kallas "udd 
och stad". Samma 
spets finns också 
kring nia nsch e t tenta 
pä ärmen. 

Både skjortan och 
västen är ganska ori-
ginella. Skjortan i 
grov! limID har 
dubbelkrage. Västen 
är rödrutig med ned-
liggande slag (tyget 
från en väverska i 
Vänersborg). 1 halsen 
har Thorwald knutit 
rosett på ett vävt yl-
leband i svart-rött-
vitt-grått. 

Hättan är broderad i silke på si-
dentyg, samma blomma som finns 
bakpå halsklädet. Själva hättan lig-
ger löst på ett tyllstycke med en. 
trädd vit tråd fram. 

Lisbeth Nilsson och Thorwald Zet-
terdal, två äkta dalslänningar, kan-
ske på väg till Åmål. Hon är klädd i 
Ärtemarksdräkt ("Dalslands-

 

dräkten"), hans dräkt är frän Nös-
se bro. 

Dalsland är ett litet landskap med 
växlande natur. Här bodde förr mest 
fattiga torpare, emigrationen till 
Amerika på 1800-talet var enorm. 
Något karaktäristiskt dräktskick har 
man inte funnit, i klädseln finns drag 
frän Bohuslän och Norge, frän 
Värmland och Västergötland. 

— Min dräkt är ingen dunder-
gammal folkdräkt utan snarare en  

rekonstruerad bygdedräkt, säger 
Lisbeth. 

Den första förlagan syddes upp 
1907 och efter flera revideringar ser 
den nu ut som Lisbeths dräkt. 

Vit överdel i linnebatist, samma 
material som halsklädet och förklä-
det. Förklädet har hålsöm på upp-
läggningen. 

Livstycke i rött ylle, kjol i blått 
ylle, röda strumpor och svarta skor. 
På huvudet en broderad sidenhätta. 

Lisbeth är född och uppväxt i 
Bengtsfors i Ärtemarks socken och 
har sytt dräkten själv av material 
som tillverkats i trakten. 

Thorwald har också växt upp i 
Dalsland, i Färlanda och senare i 
Dalskog. 

Thorwalds dräkt är sydd av en 
skräddare i Brålanda. Den har vit 
skjorta med ett band knutet i halsen. 
Rödrutig väst, svarta knäbyxor, vita 
strumpor och svarta skor med plös. 
Skorna är handsydd* i Falkenberg. 

Till dräkten hör också ytterplagg, 
stor svart rundkullig hatt och en lång 
svart kappa. 

Foto: BJÖRN BREITHOLTZ Bildarrangemang, 
bakgrunder: AGNETA TORESKOG Dräktsakkunnig: 

EDIT THIVALL Texter: IRIS MATTSSON 
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Från vänster Ärtemark, Bolstad och Färgelanda 

Från vänster Bolstad, Nössemark, Mansdåkt Nössemark, Ärte-.! 
mark och Fårgelanda 
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