
Att både i  ord och  bi ld besk ri va det gamla dräk tsk i ck et och  folk li vet ti ll 
dräk terna h ar för mi g alltid vari t vi k ti gt. 
Redan vi d starten för över femtio år sedan började j ag samla i nformation 
En vi k ti g k unsk apsk älla var Ingrid Andersson, mi n mormors syster, som 
år 1901 grundade den rörelse som j ag sedan 1942 varit verk sam i . 
Myck et av det samlade materialet baseras på sådant som j ag sj älv upp-
levt eller tagit del av genom levande traditi on. En del i nformation är ock -
så h ämtad ur li tteraturen. 
Redan ti di gt fann j ag ett pedagogisk t värde i  att dok umentera vi ssa fö-
reteelser med h j älp av teck nade bi lder. Att göra en dok umentation med 
h j älp av en k amera borde h a vari t enk elt, men eftersom myck et av det 
j ag vi lle dok umentera endast fanns k var i  den muntliga traditi onen, blev 
teck ni ngar mi tt h j älpmedel för att förmedla k unsk ap k ri ng folk dräk ter och  
folk li v. Ibland k an en teck ni ng i  si n enk elh et säga mer än ett aldrig så 
vältaget fotografi. 

Mi n förh oppning är att detta h äfte sk all ge en li ten i nbli ck  i  det sk ånsk a 
dräk tsk i ck et. 

ei ta~e 2014,1 
Ch arlotte Wei bull Copyrigh t: 



SKÅNE 

BARA HÄRAD 
GILLESDRÄKT 

I dräk ten i ngår: 
Kjol av grönt ylle, längd 15 - 20 cm 
från golvet. 
Li vstyck e av brok ad, k antat med gröna 
si denripsband sammanh ållet med 
snörk edj a av si lver trädd genom ri ngar 
eller maljor av si lver eller tenn. 
Blus av bomull med li nnek rage utsydd 
med h ålsömmar, h alssmyck e av tenn. 
Randigt förk läde, munk abälte , ylle, 
med li la som h uvudfärg (h ögti ds-
dräk ten h ar vi tt förk läde). 
Huvudbonad: h årk rans för ung ogi ft 
fli ck a, vi t k lut för gi ft k vi nna , grön 
sch alett k an användas både av gi ft 
och  ogi ft. 
Ytterplagg: grön sti ck ad tröja, k ort j ac-
k a, av grönt ylle med k anter av grönt 
si den utsydd med broderier i  plattsöm 
och  stj älk söm. 
Svarta strumpor samt svarta lågsk or,  
utsmyck ade med si lver- eller tenn-
spänne eller blå rosetter av si den. 

Gi llesdräk ten är bara en variant av 
Baradräk ten. Dräk tsk i ck et varierade 
nämligen i nte bara geografisk t utan 
ock så med årstider och  h ögti der, med 
vardag och  fest, med fattigdom och  
ri k edom, med ålder och  ci vi lstånd. 
Begär speciali nformation om övriga 
varianter. 
SPELMANNEN  
Spelmannen var en vi k ti g person i  byn. 
Han eller h on stod för musi k en på alla 
gi llena, t.ex. sk ördegille, bröllop och  
ungdomens dansegille på lördags-
k vällarna. Ungdomarna drog med 
spelmannen i  täten genom bygatan 
bort ti ll "en slätte bi t" eller en tom loge, 
där dansen träddes. 
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I det gamla sk ånsk a dräk tsk i ck et varierade li vstyck ets material. Det före-
k om li vstyck en av k läde, vadmal, fi lt, oli k mönstrad brok ad och  ylleda-
mast. 
Sk ärni ngen var emellertid alltid densamma i nom ett vi sst k ulturområde, 
som t.ex. NV Sk åne (Bj äre, Åsbo, Luggude, Rönneberga, Onsjö, Frosta och  
Färs h ärader), och  mellersta Sk åne (Torna, Bara, Harjager och  Färs h ä-
rader). 



HUSMOR KÖPER BROKAD OCH ANNAN GRANNLÅT TILL SITT LIVSTYCKE.  

t det gamla sk ånsk a dräk tsk i ck et varierade li vstyck ets material. Det förek om 
li vstyck en av k läde, vadmal, fi lt, oli k möntrad brok ad och  ylledamast. Sk ärni ngen 
var emellertid alltid densamma i nom ett vi sst k ulturområde. När gårdfari h andla-
ren k om på besök  försåg si g h usmor med brok ad och  si denband för li vstyck en, 
si densch alar och  annan grannlåt. 

På bi lden h ar gårdfari h andlaren en k org, men det var vanligare att h an h ade en 
trälåda med små fack . Si gne Forsberg sk ri ver om gårdfari h anddlaren: "det var 
en h ögti dli g stund när alla flock ades runt omk ri ng h onom, lock et öppnades och  
all upptänk li g h ärli gh et radades upp för "glanande" ögon och  gapande barna-
munnar. Från stoppnålar, nubb, k ryddor, k ak sock er, bok märk en, oblater, 
"västaty", si lk esband och  präntat sammet, maljor — ända ti ll olsten, "röttesk rud" 
och  arseni k , detta senare vi sk ades fram i  h emli gh etsfull ton. Nytryck ta vi sor 
sak nades ej  h eller och  "tonen" sk ulle samtidi gt i nläras." 
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BRÖSTDUKEN 
Bröstduk en bars ti ll gi lles- och  h ögti ds-
dräk ten. Den sattes under li vstyck e i n-
nanför snörningen. Bröstduk arna gj or-
des på många oli k a sätt. Man formade 
först ett styck e gråpapper i  lagom stor-
lek . Formen avrundades nertill. Sedan 
k lädde man underlaget, beroende på 
vad man h ade för material: vadmal, fi lt, 
rask atyg, si den eller sammet i  färg ti ll 
dräk ten i  övri gt. Upptill sattes ett veck at 
si denband, ett styck e guld- eller si lver-
spets, och  nedanför radade man upp 
band av oli k a slag som passade ti ll li v-
styck et. Ibland h ade man ett styck e bro-
k ad över från li vstyck et och  då sattes 
detta på som en extra prydnad. 

På Österlen gj orde man utomordentligt 
vack ra pärlbroderier på bröstduk en i  
form av h j ärtan, stj ärnor och  tulpan-
rosor. Särsk i lt vack ra gj ordes bröstdu-
k arna ti ll bruddräk terna. Namn och  årtal 
broderades i n i  si lk e eller pärlor. I Torna 
och  Bara h ärader förek om en bröstduk  
sydd på svart eller mullvadsgrå sammet 
utsydd med ett stj ärnbroderi  av si lver-
tråd. 

Nattvardsbröstduk en h ade svart botten 
och  dek orerades med svarta eller grå 
band och  si lvergaloner. I sydöstra Sk å-
ne var dessa bröstduk ar prydda med 
vi ta pärlbroderier i  form av stj ärnor och  
tulpaner. 

I Ch arlotte Wei bulls samlingar fi nns 17 
st bröstduk ar, 4 st med pärlbroderier,2 
st nattvardsbröstduk ar, de övriga är de-
k orerade med band och  brok adbi tar av 
oli k a slag. 



MALJOR OCH KEDJA 

Livstyck et snöras med en k edj a, som k orsvis löper genom maljor fast-
sydda i  li vstyck ets båda framk anter. 

Små li v som i  Oxi e, Vemmenh ög och  Sk ytts h ärader, snöras med 2 par 
maljor. 
Större li v som i  Ingelstad, Herrestad, Lj uni ts m.fl. 4 - 6par maljor. 
Maljorna varierade både ti ll utseende och  storlek . Ti ll vardagsdräk terna 
använde man enk la ri ngar eller h ak ar av mässing eller vi tmetall, ofta 
doldes då dessa genom att sättas på li vstyck ets i nnersida. Ti ll h ögti ds-
dräk terna användes myck et vack ert utstyrda maljor. 

Ri ngarnas överbyggnad k unde vara av genombruten si lverplåt eller fi li -
gransarbete. Ofta var maljorna ock så prydda med religi ösa si nnebilder 
änglar, duvor, lamm osv. 



PER BYSKRÄDDARE 

h eter den dock a som eri ndrar om 
den ti d, då bysk räddaren ti llsattes 
på byastämman. 

Bysk räddaren var en vi k ti g person 
och  sk ulle veta allt om k lädernas 
sni tt och  utformning.. 

En nyi nflyttad h ade enligt traditi o-
nen, sk yldi gh et att anlägga sock -

 

29sh rdddaren nens dräk tsk i ck . Man k unde få 
böj a om man i nte följde föresk ri f-

 

ter angående k lädseln. (Byaprotok ollen vi sar h ur noga man h öll på detta). 

Lärepågar 
Byask räddaren h ade flera lärepågar med si g, när h an drog i n i  gårdens stu-
ga. Pägarna fi ck  h j älpa ti ll att förvandla stugan ti ll systuga för några dagar. 
Fram k om alla de färgglada k j ol- och  förk lädesräck orna, som k vi nnorna pro-
ducerat i  si na vävstolar, Blombårder, sammetsband, si lk estråd och  pärlor. Allt 
detta staplades upp och  gav en festlig prägel åt stugan. 
Det stora stugebordet fi ck  bli  ti llsk ärni ngsbord, och  så snart li vstyck en, k lä-
deströjor, rock ar och  västar var ti llk li ppta satte mäster och  h ans pågar i  gång 
med att sy och  brodera, allt under glatt samspråk . Husbondefolk et passade 
på att förh öra si g om sock nens nyh eter. 
Kvällarna avslutades ofta med några vi sor. Nattlogi  fi ck  man i  k i stek amma-
ren. Sk räddaren var en ansedd gäst och  h ans besök  gav omväxling åt var-
dagen. 

Si lk esk räddare  
Så fi n benämning fi ck  sk räddaren, när h an blev extra sk i ck li g att blanda si lk e 
och  brodera blommor och  blad runt sömmarna på h ögti ds- och  bröllopsk lä-
der,bröstlappar, li ster och  brudvantar. 



FOLKDRÄKTENS KJOL, SKÅNE  

För att sk ydda si g mot k ylan under vi ntern h ade k vi nnorna ända upp ti ll sj u k j olar på 
si g. Den ena utanpå den andra. Den i nnersta k j olen var längst, den därinti ll näst 
längst osv. Alla k j olar sk ulle synas, de mark erade nämligen ock så status. Ju fler — 
desto ri k are. Den yttersta k j olen slogs upp över h uvudet ti ll sk ydd mot blåst och  regn 
i nnan sch alarna blev på modet. En k j ol av lammsk i nn h örde ock så ti ll 
vi nterutstyrseln. Den k allades "pälsen" och  bars med den ulliga si dan i nåt. Man 
räk nade med att pälsen sk ulle h ålla li vet ut. 

ARBETSBESKRIVNING  

Kjolen består av två våder vi lk a sys i h op. En söm mi tt bak , en söm mi tt fram . 
På våden mi tt fram göres ett sprund på ca 20 cm, vi lk et antingen sk os i n med 
bomullstyg eller fållas med en smal söm. 
Kj olen fållas upp med 10 cm fåll av tyget. (Man k an även sätta en 10 cm sk oni ng av 
bomullstyg eller li nne.) Kj olen k an vara ank ellång eller k ortare, dock  i nte k ortare än 
15 cm från golvet. 
Därefter veck as k j olen ti ll mi dj emått. Detta k an göras med lagda veck , ca 3 cm dj upa 
och  med ett motveck  bak . Veck en slutar 10-12 cm från sprundet på båda si dorna. 
Frampartiet sk all vara slätt. 
Ett annat alternativ är att rynk a k j olen bak ti ll. (Frampartiet sk all alltid vara slätt.) 
Rynk orna sys med 3-4 rader tråck elstygn i  någon k raftig tråd, som ej  får synas. 
Samtliga h ärader k an använda ett 4 cm svart sammetsband på k j olen, 15 cm från 
fållen. 
Variati oner på band och  veck  i  oli k a utföranden k an förek omma. 

Oxi e h ärad: 
Torna h ärad: 

Luggude h ärad: 

Asbo h ärad: 
V.Ö. Göi nge h ärad: 

Vi llands h ärad: 

Gärds h ärad: 
Österlen: 

Blomband eller sammetsband 15 cm från fållen. 
Ett eller flera sammetsband med veck  emellan. Var man ri k  
k unde man h a 7-9 veck  h ori sontalt på k j olen. 
Kj olk anten sys och  vändes med svart eller brun sammet 
som färdig sk all vara 10cm bred på rätan. 
5 cm från k j olk anten sys en 8-12 cm h ög sammetstagg. 
På Göi ngedräk ten sys ett svart sammetsband 12 cm från 
k j olk anten. 
På den röda h ögti dsk j olen sk all ett rött mönstrat blomband 
av si den si tta 12cm från k j olk anten. 
Grönt blomband 12 cm från k j olk anten 
Svart sammetsband 15 cm från k j olk anten 
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BOMÄRKE 

De sk ånsk a särk arna och  sk j ortorna är oftast försedda med broderat bomär-
k e. Framför allt är det de ri k t utbroderade brudgumssk j ortorna och  brudsär-
k arna, som bruk ar h a i ni ti aler - i bland både för brud och  brudgum - och  årtal 
för bröllopet. 

Ini ti alerna är i  regel tre ti ll antalet, en för förnamnet och  två för efternamnet, 
som bi ldas av faderns förnamn följt av S = son eller D = dotter. Det gamla 
namnsk i ck et levde k var bland allmogen ända i n på 1900 - talet. Bomärk ets 
i ni ti aler och  årtal är ofta vack ert i nramade och  k rönta med motiv som h j ärtan, 
stj ärnor, k ronor, parställda fåglar och  h j ortar, träd och  blommor. Samma mo-
tiv återfinns i  våra sk ånsk a vävda täck en, k nypplade spetsar och  andra folk li -
ga textili er. Förlagorna är h ämtade ur mönsterböck er och  märk duk ar från 
1500 - talet och  framåt. 

Bomärk et bruk ar si tta antingen på vänster si da eller, på manssk j ortan, under 
spundöppningen fram. Ibland är årtalet placerat ensamt på h öger si da. 

Bomärk et k an även förek omma på k luten och  det vi ta h ögti dsförk lädet fast 
mera sällan än på särk ar och  sk j ortor. 

Ini ti aler och  årtal är oftast sydda i  k orssöm med rött broderigarn av li n eller 
bomull. Rut- och  k edj esöm förek ommer ock så. På k lutar och  förk läden av 
tunt fi nt li nne är de i  regel utförda i  vi tbroderi  i  anslutning ti ll plaggets broderi. 

Ram och  mönsterfigurer k an vara utförda i  k orssöm, k edj e-., flät-, platt- och  
langettsöm. De är i  regel sydda över två eller tre trådar, medan i ni ti alerna är 
sydda över en eller två trådar för att få plats. 



L. RANDIGT FÖRKLÄDE 

i ntvs-lolem 

En vi k ti g detalj  i  den sk ånsk a folk dräk ten var det 
h emvävda förk lädet. Det h örde alltid förk läde ti ll 
dräk ten, både i  h elg och  söck en. 
"Förk lädeslös fi ck  i ngen gå". Då ansågs man i nte 
k lädd. 
En välbeställd h usmor k unde h a upp ti ll 20 förk lä-
den i  si n k lädk i sta. 
Förk lädena vävdes i  h elylle, h alvylle (med varp av 
li nne eller bomull eller h elt i  bomull). 
Det fanns ock så förk läden av k öpetyg: si den, rask , 
moll, muslin, gardintyg. Svart si denfärk läde bar 
man ti ll nattvardsdräk ten. 

Vardagsförk lädet h ade en enk lare randning utan mönster och  var vi ntertid mörk are i  
tonen, oftast blå och  svartrandigt. Sommartid var- färgerna lj usa, vanligen oli k a lj usblå 
och  rosa nyanser, vi lk et var särsk i lt vack ert ti ll sk ördesärk en. Gi llesförk lädet vävdes i  
färggranna mönster i  rosengång, munk abälte och  opph ämta m.fl. 

Under den ti d man sj älv färgade si tt garn varierade gi vetvis färgsättning. Det fi nns allt-
så en myck et stor variati on på förk lädesrandningar i  Sk åne. Bara i  mi na samlingar 
fi nns omk ri ng 200 oli k a mönster, Men vi ssa färger går i gen, t.ex. k larrött i  Torna, tegel-
rött i  Harj ager, senapsgult i  Ingelstad, gammalrosa i  Luggude och  Frosta och  med rött 
och  vi tt i  Herrestad. Randningarna h ade oli k a namn. Si gne Forsberg ger exempel på 
sådana gamla namn från Bara h ärad: regnbågsförk läde (mörk blått, rött, gult, vi tt och  
bi ått smalrandigt), tärningsförk läde (rutmönster), förk läde av plätta-väv, k rågaväv av 
flammegarn. Ränderna k unde ock så uppk allas efter den person som vävt dem. 

Förk lädena var långa och  vi da att de nästan gi ck  runt mi dj an. Endast en li ten bi t av 
k j olen var synlig bak ti ll. 

Förk lädesbanden vävdes av restgarner och  h ade därför samma färger som förk lädet. 
Enk la, släta band ti ll vardagsdräk ten och  vack ert mönstervävda band, oftast med i n-
vävda i ni ti aler och  årtal, ti ll gi llesdräk ten. Förk lädesbanden gi ck  två gånger runt mi dj an 
och  k nöts i  si dan med bandrosor och  långa nedh ängande ändar försedda med tofsar. 
Bruk et att bära förk läde levde k var länge, långt efter dräk tsk i ck ets upplösning. Si gne 
Forsberg berättar att den äldre generationen i  det längsta försök te få si na döttrar att 
använda förk läde när de sk ulle gå bort, fast det började bli  omodernt. Men ungdomar-
na, som vi lle följa det nya modet, tog av si g förk lädet och  band det under k j olen så fort 
de k om utanför gården. 

Förk lädet bands ock så om li vet, när man badade i  sj ön. 



Så länge det h ar vävts förk läden ti ll folk dräk ter, så länge h ar det ock så 
vävts förk lädesband. 

Banden gj ordes oftast i  bandvävstolar och  sk ulle passa i  färg och  
mönster ti ll förk lädena - släta band ti ll vardagsdräk ten, mönstrade band 
ti ll fi ndräk ter 
Mönstrade band gj ordes med h j älp av bandk ni v. Man tog upp en möns-
terrand, som var utmärk ande för förk lädet. Namn och  årtal vävdes i n. 
I sydöstra Sk åne vävdes extra fi na band ti ll bruddräk terna med en 
mönstergivni ng som li k nade k rabbasnår och  opph ämta, s.k .li vband. Man 
h ade varp av li nne och  rött ullgarn ti ll mönster. Det berättas, att brudarna 
på Österlen gj orde så långa li vband att de räck te li k a många gånger om 
li vet som de h ade k i stor i  h emgi ft. 
Fli ck orna samlades förr i  ti den med si na bandvävstolar ti ll s.k . "opp-
sittark vällar " . Ti ll dessa k vällar k om byns unga poj k ar och  sj öng och  
spelade för fli ck orna medan de fli ti gt sysslade vi d bandvävstolarna. Den 
som sj öng bäst eller berättade den roligaste h i stori en bruk ade få en 
bandstump som belöning. Banden betrak tades som vänsk apsteck en och  
seden att tack a med band h ar säk ert gett upph ov ti ll uttryck et "Knyta 
vänsk apsband". 
Under åren h ar flera "Bandvävsdagar" anordnats på Möllegården. I sam-
band med dessa dagar h ar spelmännen uppvak tats med vänsk apsband, 
som vi  h ar vi saat och  berättat om. I Ch arlotte Wei bulls samlingar i ngår 
c:a styck en oli k a band. 
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MÖNSTER FOR PLATTSÖMSBRODERI - Frd<S 

VITA  LINNEFÖRKLÄDEN  

h ar h os allmogen varit i  bruk  så långt ti llbak a i  ti den, som det fi nns upp-
teck ni ngar. 
Förk lädena h ade en ci rk a 20 cm bred fåll, som var ti llsydd med h ålsöm. 
.För fi nare bruk  syddes en blomrank a ovanför fållen, eller ströddes 
blommor över h ela förk lädet (brudpigorna i  nordvästra Sk åne). Allt i  oli k a 
slag av vi tbroderi. 
Mönsterna varierade från h ärad ti ll h ärad. Särsk i lt fi na broderier gj ordes 
ti ll brudarnas och  brudpigornas dräk ter. 
På Österlen (Knypplingsk rok en) pryddes dessa vi ta förk läden med breda 
k nypplade spetsar, som h ade namn efter si na mönster: " Fyra tulpaner i  
k lunga", "Fyra nålrosor", "Bladstjärnor", "Hj ärtsk ack ", med flera. 
Kri ng li vet ett vack ert h andvävt förk lädesband, som k nöts ti ll en rosett 
framtill på förk lädet. 
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HOS KLUTBINDERSKAN  

KLUTEN 
DEN GIFTA KVINNANS HUVUDBONAD 

I det gamla dräk tsk i ck et fyllde h åruppsättningen en vi k ti g funk ti on. Den 
mark erade bl.a. sk i llnaden mellan gi ft och  ogi ft k vi nna. En gi ft k vi nna 
måste dölja si tt h år och  det gj orde h on med en vi t k lut ti ll fest och  en ru-
tig ti ll vardags. 

Högtidsdräk tens k lut var ofta ett k onststyck e i  broderier, h ålsömmar och  
k nyppling. Det fordras ett alldeles speciellt h andlag, för att få en k lut ri k -
ti gt vack ert uppbunden. Varje by h ade därför si n egen k lutbindersk a. 
Hon monterade k onstfullt det väl stärk ta, fyrk anti ga tygstyck et över en 
valk , ett spån eller en lock  beroende på vi lk en h ärad man bodde i . 

Vardagsk luten var av blå- och  rödrutigt bomullstyg och  betydligt enk lare. 
Det är den som numera mest används ti ll vardags- och  festdräk ten. 



VALKAKLUT BONDEN ÖVER VALK 

LUNDASLÄTTEN: 
Torna ,Bara och  Harj ager h ärader. 

TVÄTTRÅD 

Vår stryk ersk a h ar gett oss följande 
recept: 

Tvättmedel, enligt dosering på för-
pack ni ngen. 

Kluten för långsamt k ok a i  fem mi nuter 
på spi sen. 

När k luten är torr, lägges den i  varm 
stärk elselösning bestående av: 

Två dessertsk edar Gårda stärk else i  
pulverform ti ll en h alv li ter vatten. 

Kluten rullas sedan i n i  en h andduk , 
varefter den stryk es fuk ti g. 



VID BESTÄLLNING 
ANGE HUVUDMÅTT 

KLUT MED FRAMVIKTA HÖRN  

BUNDEN ÖVER SPÄNRING 

FROSTA, HARJAGER. 04SJÖ 

RÖNNEBERGA, LUGGUDE 

ÅSBO OCH BJÄRE HÄRADER 

VA KAKLUT BUNDEN ÖVER VALK  

TORNA, BARA OCH HÄRJAGER 

HÄRADER 

VINGAKLUT BUNDEN ÖVER  

LITEN RUND SPÄNNR ING  

OXIE, VEMMENHÖC OCH 

SKYTTS HÄRADER 



HUVUDKLÄDE eller HUVUDDUK 

Den gamla benämningen på h uvudk läde i  Sk åne var 
"tårk le". 

Den bestod av ett fyrk anti gt h andvävt bomullsk läde. 
Huvudk lädet lades i  trek ant och  bands di rek t på h uvu-
det långt fram i  pannan och  k nöts sedan i  nack en. 
Vi ntertid k nöt man den under h ak an - det blev varmare 
så. 

Den k unde ock så bi ndas över ett k lutunderlag. 

Numera k allar man en sådan h uvudbonad oftast för 
"rutig k lut" och  den k an användas både av gi ft och  
ogi ft k vi nna. 



HUVUDBONADER 

Småflick or h ar mössa sk uren i  tre delar. Fi n-
mössan var sydd i  brok ad med si denband 
och  guldbårder. 

Den första fi nmössan var dopmössan, 
"k ri stnah uan" som k unde vara ri k t utstyrd 
med guld-- och  si lvergaloner och  si denband-
rosetter. Mössan användes bara vi d dopet 
och  gi ck  i  arv i  flera generationer. 

Vardagsmössan syddes av samma material 
som k j olen, i  regel vadmal. 

I det gamla dräk tsk i ck et fyllde h åruppsätt-
ningen en vi k ti g fuk ti on - den mark erade 
sk i llnaden mellan gi ft och  ogi ft. 

En gi ft k vi nna måste dölja si tt h år och  det 
gj orde h on med en vi t k lut ti ll fest och  en rutig 
k lut ti ll vardags. 

Den ogi fta k vi nnan fi ck  vi sa si tt h år, flätat el-
ler utslaget. Vi d fest li ndade h on upp h året 
med vack ra färgri k a band eller ock så gj orde 
h on si g en h årk rans med h j älp av flätade rep, 
sammetsband och  guldgaloner. Bak ti ll i  
nack en sattes blomband och  si denband av 
oli k a slag. 

Teck ni ngen vi sar: 

Hårk rans av li ngarn med i nflätade band. 

Hårk rans av flätade rep li ndade med ylleband 
i  färg ti ll dräk ten. 



STICKADE TRÖJOR.  

I si n avh andling "Sk ånes folk dräk ter" be-
sk ri ver Si gfri d Svensson sti ck etröjornas 
färg och  utsmyck ni ng på följande sätt: 
"Ni colovius h ar från Sk ytts besk ri vi t den 
varierande användningen av gröna, blå 
och  röda sti ck etröjor. Tröjor av oli k a fär-
ger k unde alltså förek omma i  en och  
samma garderob. Enligt uppteck ni ngar 
h a de gröna tröjorna, särsk i lt i  norra Sk å-
ne varit de vanligaste under 1700- talet, 
under det att röda tröjor mest förek ommi t 

i  nordvästra och  sydvästra Sk åne. Detta synes stämma med den muntli-
ga traditi onen, som ej  k änner röda sti ck etröjor från mellersta och  östra 
Sk åne. 
Blå tröjor h a ti di gast varit vanliga i  södra och  särsk i lt i  sydöstra Sk åne 
men förek omma under 1800- talet i  bouppteck ni ngar från h ela området. 
De sti ck ade tröjorna voro ofta slätstick ade. Tröjorna äro prydda med si -
den- eller sammetsband som i bland framtill på bröstet gi vi ts en ri k are 
utformning. 
Denna utsmyck ni ng omnämnes redan av Lönnqvist och  Ni colovius, och  
den senare omtalar, att i  Sk ytts särsk i lt användes lj usblå si denband. 
Båda författarna omtala, att sti ck etröjan k näpptes med si lverspännen, 
"si lwerh ägtor". Dessa h a i  allmänh et utgjorts av de h j ärtformiga spännen, 
som ock så k unde anbringas å tröjorna som en ren dek oration. I boupp-
teck ni ngarna omtalas förutom "si lfvverh ägtor" ock så k nappar i  sti ck e-
tröjor. De senare h a vari t k ulformiga si lverk nappar av samma slag som 
fanns i  tröj orna av tyg. 
Längst h a de sti ck ade tröjorna , använda som ytterplagg, bi beh ålli t si g i  
södra Sk åne. En meddelare från Bark åk ra i  Bj äre , född 1841, mi nnes, 
att modern h ade sti ck etröja men h ar ej  sj älv använt sådan. Däremot be-
rättar en gumma från V Karleby i  Harj ager, som var född 1846, att h on 
sj älv använt sti ck etröja i  si n ungdom. En meddelare från Tolånga i  Färs, 
född omk ri ng 1855, uppgiver, att "spyddetröjorna" varit vanliga i  h ennes 
h emtrak t, men att de långt senare voro i  bruk  i  det angränsande Torna. 
Hon säger därför, att sti ck etröjorna voro "västerlänningadräk t". 



VINTERDRÄKT - SKÅNE  
För att sk ydda si g mot k ylan under vi ntern 
h ade k vi nnorna ända upp ti ll sj u k j olar på 
si g. Den ena utanpå den andra. Den i n-
nersta k j olen var längst, den därtill näst 
längst osv. Alla k j olarna sk ulle synas. Ju 
fler - desto ri k are. Den yttersta k j olen slogs 
upp över h uvudet ti ll sk ydd mot blåst och  
regn i nnan sch alarna blev på modet. En 
k j ol av lammsk i nn h örde ock så ti ll vi nterut-
styrseln. Den k allades "pälsen" och  bars 
med den ulliga si dan i nåt. Man räk nade 
med, att "pälsen" sk ulle h ålla li vet ut. 

Li vstyck et i  vardagsdräk ten var av vadmal i  
samma färg som k j olen, oftast mörk blå. 

Vinterdräk t 
Torna h ärad, Sk åne Under li vstyck et bars "spiddetröjan", som 

var sti ck ad av h emspunnet garn och  h ade vack ra mönster på axelpartiet 
och  längs underk anten. 

Tröjorna var svarta och  mörk blå under den allra k allaste årstiden. Gröna 
på våren och  sommaren och  röda ti ll h ögti dsbruk . "Gåbortströjorna" 
pryddes dessutom med mönstrade sammetsbårder, svarta eller k ulörta, 
samt blommiga si lk esband i  en mängd oli k a färger. Om en sti ck etröja 
sk ulle vara ri k ti gt fi n, sk ulle det fi nnas fyra granna bårder på vardera 
ärm. 

Sprundet framtill sammanh ölls med h j ärtformiga eller runda si lverspän-
nen. De h j ärtformiga spännena ansågs i nte så fi na som de runda, som 
oftast h ade en överbyggnad av vack ert si lverarbete och  därför k allades 
"upph öj ni ngaspänne". Den ri k a bondh ustrun h ade ock så ärmk lock or 
(albuek nappar). Runda si lverk ulor stora som k yck li ngägg och  som var 
fastsydda på tröjans underarm. Ju större ärmk lock a - desto ri k are. 

Det h örde alltid förk läde ti ll dräk ten, både i  h elg och  söck en. Förk lädes-
lös fi ck  i ngen gå. En välbeställd h usmor h ade mi nst 20 förk läden i  si n 
k lädk i sta. De vävdes i  ylle, li nne eller bomull i  en mängd oli k a mönster 
och  färger. Vardagsförk lädena var ofta blå och  svartrandiga utan möns-
ter. Gi llesförk lädena gj ordes i  färggranna mönster med rött. grönt, blått, 
li la och  svart som i nslag. "Banden" gi ck  två gånger runt mi dj an och  k nöts 
med en stor rosett framtill. 

Svarta h emstick ade ullstrumpor och  träsk or för vardagsbruk  och  
"lärsk or" för gåbortsbruk  h örde ti ll. 



SCHALAR 
Sch alar, som ytterplagg, k om i nte i  bruk  h är 
nere i  Sk åne förrän än på 1850 - talet. 

Hemvävda sch alar (fanns i  alla k ulörer av-

 

stämda ti ll färgarna i  förk lädena) 

Särsk i lt omtyck ta var enfärgade sch alar 
med k ulörta bårder. 

Sch alli  - sch alar med rosenmönster k öptes 
på mark naderna och  blev moderna på 
1860 - talet. 

Si densch alar k unde vara k ulörta eller en-
färgade med frans och  användes som 
fästmansgåva. 

I våra samlingar fi nns en persisk  
sch al med svart spegel och  brok i g 
bård som använts i  Sk ytts h ärad för 
k yrk obruk . 

VANTAR 
Stick ade vantar, både påsvantar och  
fi ngervantar i  både svart vi tt, grått 
och  brunt för vardagsbruk . 

Även mönsterstick ni ng med oli k a 
färger var vanligt. Stj ärnmönstret var 
särsk i lt omtyck t. 

Brudvantarna k unde vara ri k ti ga 
k onstverk . 

Mest berömda är de vi ta fi ngervan-
tarna, som förek om i  både ylle och  
bomull, och  som pryddes med 
h ålsöms- och  flätstick ni ng. 

Brudvantarna k unde ock så vara syd-
da av sk i nn eller tyg och  utsydda 
med si lk ebroderier, namn och  årtal 
för respek ti ve brud och  brudgum. 



VARDAGSSÄRK 

I vardagslag använde man en enk el 
särk  i  grovt material. Den var ofta i  
sk äk tfallsgarn, det sämsta och  grövsta 
li nne. Denna särk  h ade vi d, öppen 
trek vartslång ärm sak nade utsmyck ni ng. 

SKÖRDESÄRK 

Under sk ördearbetet använde man gär-
na en fi nt utsydd särk . Krage och  man-
sch etter pryddes med h ålsömmar och  
k nypplade spetsar, framtill fanns röda 
k orsstygnsbroderier. Man vi lle nämligen 
"vi sa upp si g" för de andra i  arbetslaget 
och  vara fi n på det efterföljande sk örde-
gillet. 

När solen och  värmen k om, tog k vi nnorna av si g si na varma, sti ck ade tröjor, si na k j o-
lar den ena efter den andra av alla de sj u. I bara särk en och  med träsk or på fötterna 
gi ck  dom så ut och  h j älpte ti ll med h öbärgning och  sk örd. Särk en fi ck  därav namnet 
"Sk ördesärk " eller "Höstasärk ". 
Kri ng h uvudet k nöts den blå- och  rödrutige sch aletten och  k ri ng li vet ett vack ert 
mönstrat förk lädesband. 
Nu var särk arna i  allmänh et utomordentligt välsydda plagg. Kragarna var prydda med 
h ålsömmar och  k nypplade spetsar li k som mansch etterna. Bröstsstyck et var utbroderat 
med mönster och  fi gurer med egendomliga namn såsom "bladstjärnor", " h j ort-
h ornstaggar", "trisseruder", " k ryck eh j ärtan" utförda i  h ålsöm än i  h ålsöm än i  
"udsk oret". Framtill satt ock så bomärk e, i ni ti aler och  årtal sytt med röda k orsstygn. 
Kj olen var rynk ad med stor vi dd. Sk ulle man vara gåbortsk lädd en varm dag gi ck  man i  
särk en men k nöt ett av si na röd- och  vi trandiga förk läden om li vet. En vack ert utsirad 
k ragk napp av si lver förh öj de elegansen. 
Underk läder i ngi ck  i nte i  den k vi nnli ga utstyrseln. 
De unga fli ck orna gi ck  ti ll dansgille i  sk ördesärk en, men prydde då si na flätor, som la-
des upp runt h uvudet, med si lk e- och  sammetsband eller röda ylleband. 
Den svartbruna sch alen togs över armen. Den var bra att lägga över axlarna när man 
gi ck  h em om k vällen. 
"Sk örderäfsan" var en omtyck t fri aregåva. Den unge mannen vi lle j u gärna att h ans 
k äresta tog upp efter h onom vi d slåttern. 
"Fästmöräfsan", som den vack ert bemålade räfsan då k allades, h ade bågformiga stöd 
och  ofta var en vers i nri stad t.ex. 

Denna räfsa är 
gj ord av Pär 
i  ungdomsåren 
mi tt i  den bråda våren 



SKALA 1:10 
SKÅNE 
BARA 
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BAK 
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EN SKÅNSK DRÄKT HAR MÄNGA BENÄMNINGAR. VILKEN ÄR DEN 
RÄTTA ? 

Folk dräk t, Nationaldräk t, Landsk apsdräk t, Häradsdräk t, Bygdedräk t, 
Sock endräk t och  Allmogedräk t. 
Vi lk en av dessa benämningar är ri k ti g? 
Folk dräk t li k som Allmogedräk t avser ett dräk tsk i ck  som utveck las h os 
allmogen i nom ett bestämt område (sock en, h ärad, bygd). Därför bli r be-
nämningen folk dräk t neutralare och  bättre än de övriga. 

Landsk apsdräk t , vi  h ar i nte någon dräk t som representerar t.ex. h ela 
Sk åne. 
Häradsdräk t k an vi  acceptera. Dräk ttraditi onen var i nte begränsad i  
egentlig meni ng ti ll h äradet gränser. Det blev snarare så, att folk  i nom ett 
vi sst h ärad träffades på ti ng, mark nader och  andra samlingsplatser och  
däri genom påverk ade varandra. På så sätt k om dräk ttypen att följa h ä-
radsgränsen. 

Forts. 
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Oftast omfattade ett k ulturområde flera närliggande h ärader. 
Jag vi ll nämna som exenpel: 
Österlen (Ingelstad, Herrestad och  Lj uni ts h ärader), 
Söderslätt (Oxie, Vemmenh ög och  Sk ytts h ärader). 

Lundslätten (Torna, Bara och  Harj ager h ärader). 

Nordöstra Sk åne (Vi lland, Gärds och  Göi nge h ärader). 

Nordvästra Sk åne ( Bj äre, Asbo, Luggude,Rönneberga och  Onsj ö h ärader). 

Inom dessa områden är dräk terna i  sni tt och  utförande myck et li k a varandra. 

Sock endräk t talar man om i  Dalarna. Där h ar man alltså mi ndre k ulturområden. 
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Sk ånes Härader 

I Sk åne fi nns 23 h ärader med följande namn:Albo, Bara, Bj äre, Frosta, 
Färs, Gärd, V Göi nge, Ö Göi nge, Harjager, Herrestad, Ingelstad, 
Järrrestad, Lj uni ts, Luggude, Onsjö, Oxi e, Rönneberga, Sk ytt, Torna, 
Vemmenh ög, Vi lland, N Asbo och  S Asbo. 

Ordet h ärad är fornnordisk t och  betyder bygd eller trak t. I södra Sverige 
h ar det i nneburit benämningen för ett geografisk t avgränsat admini stra-
tivt område. 



SKÅNES HÄRADSKARTA 

Mi n egen folk dräk t 

Ti llh ör  
Härad  
Sydd år  

CHARLOTTE WEIBULL 
Box 43 - 232 02 Ak arp 

Informati on om dräk ten Tel. 040-46 50 80 

Nedan k an Du anteck na sådant som k an vara i ntressant med Di n dräk t: Materi al, färger, 
randni ng, vi lk a delar som i ngår, smyck en och  andra ti llbeh ör. Vardagsdräk t eller 
h ögti dsdräk t? Kansk e h ar Du ärvt förk läde, k lut eller något annat av de plagg som i ngår i  
dräk ten_ Dräk ten k ansk e är i nk öpt på auk ti on eller på något annat sätt, värt att mi nnas. Sk ri v 

ner alla uppgi fter Du h ar: förvärvsår, ålder, h ärk omst osv. Kansk e h ar Du sj älv vävt Di tt 
förk läde eller band? 
Anteck na även gärna vi d vi lk a ti llfällen Du använt dräk ten. 

Ch arlotte Wei bulls Folk li vscenter, Möllevägen 4, 232 02 Åk arp 
tel: 040-46 50 80 fax: 040- 46 16 77. h ttp://www.wei bull.se/ch arlotte 
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