
Äh.1- 11S 

I! UW1:ådal 

Sveg 

Ar 1800 bodde bara 5 000 personer i  h ela Härj edalen. Långt fram i  
ti den h ar det vari t ett glest befOlk at, avsi des beläget och  i nte särsk i lt 

burget landsk ap. I li k h et med j ämtland var Härj edalen fram ti ll 
mi tten av 1600-tak t en ck ! av Norge. De norsk a i mpulserna h ar h aft 
större li vsk raft h är än i ,j ämtland. Di alek ten t.ex. h ar stark a beröri ngs-
punk ter med norsk a mål. Säk ert beror det delvi s på att Härj edalen 
myck et länge h ade utomordentli gt dåli ga förbi ndelser ner emot det 
centrala Sveri ge. Röros i  Norge var ännu långt i n på I900-tak t den 
vi k ti gaste staden för i nvånarna i  Härj edalen och  någon egen stad h ar 
landsk apet i nte h eller i  våra dagar. Först 1909 drogs j ärnvägen fram 
ti ll Sveg, som är landsk apets gamla centralort, belägen vi d den uri i k l-
ri ga vägen mellan Norge och  Hälsi ngland. 
Den folk li ga k ulturen ti llh ör samma ålderdomli ga k ulturområde 

som trak terna k ri ng Ovansi lj an. Bosk apssk ötsel är den gamla h uvud-
näri ngen och  fi lbodväsendet h ar spelat en framträdande roll. Bebyggel-
sen var k oncentrerad k ri ng Lj usnans och  i  någon mån Lj ungans k äll-
flöden. Byarna var i  regel gansk a stora. 
1700-talet förde med si g en ek onomi sk  uppgång som bland annat 

satte si na spår i  en ri k  och  blommande folk k onst. Den är formad av 
rok ok on men h ar en folk li g egenart och  står i  nära släk tsk ap med den 
samti da norsk a folk k onsten. Samma i mpulser påverk ade ock så land-
sk apets möbelk onst. Anmärk ni ngsvärt är att vi  h är ock så h ar en 
ti mmerark i tek tur av utomordentli gt h ög k lass. Hera av den svensk a 
ti mmerbyggnadsk onstens mest fulländade gårdsanläggni ngar li gger i  
Härj edalen. 
Det Iblk li gi t dri i k tsk i ck et h ar li k h eter med det j ämtländsk a, bland 

annat i  det ri k a bruk et av si denh alsk läden och  k öptyger. I västra 
Härj edalen vi sar bevarade mj uk a k vi nnomössor med k nytband under 
h ak an i nflytanden från norsk t dräk tsk i ck . I söder är dräk terna förh ållan-
devi s färgglada och  ansluter si g delvi s ti ll angränsande sock nar i  
Hälsi ngland. 
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Älvros 
Dräk ten består av k j ol och  li vstyck e med 
h äk tor i  samma grön- och  svartrandi ga 
ylle samt bomullsförk läde med tryck t 
mönster, k j olväsk a med bygd, h alsk läde 
av si den, röda strumpor och  blå bi nd-
mössa med styck e. 
Det fi nns flera, något oli k a dräk ter be-

varade från Älvros sock en. Den h är 
dräk ten bärs bland annat i  Älvrosgården 
på Sk ansen i  Stock h olm. I Anna-Maj a 
Nylens Folk dräk ter avbi ldas en dräk t från 
sock nen med mörk blå k j ol, randi gt li vs-
tyck e i  många färger och  randi gt ylle-
förk läde, si denh alsk läde och  bi ndmössa 
med styck e. 

Li llh ärd al 
De båda k vi nnorna h ar li vk j ol med nå-
got oli k a randni ngar. Ti ll den h ögra 
dräk ten bärs bomullsförk läde vävt efter 
gammalt i  grått och  rött, broderad k j ol-
väsk a med bygd daterad 1817, h alsk läde 
med rödbottnat tryck , röda strumpor, 
storsch al över armen samt på h uvudet 
en s.k . lusch k a, en mössa sti ck ad i  färger. 
Kvi nnan ti ll vänster h ar svart, h em-

vävt förk läde med bård i  rött och  grönt, 
h alsk läde av si den, h allstämplat i  Stock -
h olm 1848, broderad k j olväsk a med by-

  

gel och  bak si da av sk i nn, broderade 
h alvvantar samt "h ögti dsmössa", svart 
bi ndmössa med styck e och  i  nack en ner-
h ängande band. I h anden h åller h on 
k yrk ask en som k an i nneh ålla psalmbok , 
näsduk , k ryddask  med sock erärter och  
k ansk e h andsk ar, si densch al och  väldof-
tande örter. 
Den stående mannen är k lädd i  get-

sk i nnsbyxor, smalrandi g enk elk näppt 
väst med ståndk rage, dubbelk näppt  

svart j ack a med svarta k nappar, röd 
toppluva och  vi ta strumpor. 
Den si ttande mannen h ar sämsk -

sk i nnsbyxor, dubbelk näppt väst av ran-
di gt ylle, h alsduk  av rött ylle samt svart 
långrock , dubbelk näppt med randi gt fo-
der, h ög h att och  svarta sk or med spän-
nen. 
I dräk terna i ngår åtsk i lli ga gamla 

plagg, de övri ga delarna är gj orda efter 
bevarade ori gi nal. I sock nen fi nns ett 



relati vt ri k t dräk tmateri al bevarat. Ti ll 
dagens manli ga bygdedräk t h ar man 
bland annat tagi t upp den bruna 
j ack a som avbi ldas i  Nylens Folk dräk ter. 

Vemdalen 
Dräk t med randi g yllek j ol och  mörk -
brunt li vstyck e med röd k antni ng. För-
k läde av bomull i  brunt och  li la, sytt 
med lagda veck , k j olväsk a med appli k a-
ti oner och  bygd, överdel av li nne med 
rött broderi , gammalt h alsk läde av si -
den, svart bi ndmössa med styck e, gamla 
h alvvantar samt storsch al av ylle. Kj ol-
tyget är vävt efter gammalt tygprov. Ti -
di gare användes förk läden av si den i  
mössans fårg ti ll Vemdalendräk ten. 

Sveg 
Fyra dräk ter som delvi s ti llh ör gammel-
gården i  Sveg. En del plagg är k nutna ti ll 
Ytterbergs by i  sock nen, det gäller fram-
för allt den vänstra k vi nnodräk ten. 
Männen bär älgh udsbyxor, k orta västar 
med vari erade randni ngar samt j ack a 
med mässi ngsk nappar respek ti ve lång-
rock . Den h ögra mannen h åller en k äpp i  
h anden och  vi sar fram si na fi nt brodera-
de brudgumsh andsk ar. 

Kvi nnan ti ll vänster är k lädd i  en 
gammal li vk j ol, randi g i  svart och  rött. 
Under förk lädet h ar man sparat k j olty-
get och  fållt i n en grårandi g "bredda" 
(se detalj ). Förk lädet är av bomull i  
brunt med tvärränder. Kj olväsk a med 
appli k ati oner och  tenntrådsbroderi , 
mönstrat h alsk läde, röda vi rk ade h alv-
vantar och  svart bi ndmössa med styck e. 
Även den h ögra dräk ten består ti ll 

stor del av gamla plagg. Kj olen är av 
randi gt ylle, även den med "bredda". 
Grönt, mönstrat li vstyck e h opsytt med 
k j olen. Mönstrat förk läde av fi nt ylle, 
h alsk läde av brok i gt si den och  bi ndmös-
sa med styck e. Kvi nnan h ar ock så röda 
strumpor och  röda h alvvantar samt över 
armen en storsch al av ylle. Flera oli k a 
li vstyck en, bland annat av damast med 
sk ört och  h äk tor, fi nns bevarade från 
dessa trak ter. 
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Den roströda bi ndmössan är fi nt bro-
derad och  h ar två h ängande band 
från rosetten bak . Den är fastsydd på 
ett tyllstyck e. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVästen är sydd i  sämsk at älgsk i nn 

och  rutsti ck arl genom sk i nnet och  fod-
ret. Ett gedi get arbete, det tog om-
k ri ng 100 timmar för Ingvar att göra 
västen och  byxorna. 

Den h är bomullsvästen k ommer från 
Äggen, är sydd i  rött-vitt-brunt bom-
ullstyg. Den är sydd efter samma mo-
dell som äl h udsvästen. 

Båda dräkterna kommer från Uth ärdat. De 
bärs av Anni k a Dun& och Ingvar Lodi n. Båda 
är folkdansare, Ingvar i Sveg, Annika i Göte-
borg. Annika sydde dräkten för att hennes 
mamma är från Lillhärdal. 

Annika är klädd i överdel i linne med hög, 
broderad krage, livkjol i ylle, randig i svart, 
gult, grönt, rött, vitt, blågrått. Förklädet är av 
bomull, randigt i lila, svart, grönt, vitt. Under 
förklädet skymtar den broderade kjolväskan. 
På huvudet har hon en roströd bindmössa, 
kring axlarna en schal i rost och brunt. Röda 
strumpor och svarta skor hör till. 

Ingvars dräkt är sydd i älgskinn. Modellen är 
gammal, förlaga finns på Lillhärdals gammel-
gård och på Nordiska museet. Ingvar har gjort 
så gott som allt själv — sytt väst och byxor, 
laskat byxorna, gjort knappar och spännen till 
skorna. 

Den vita linneskjortan är inte från Lillhärdal 
utan från gammelgården i Sveg. Den har bro-
derade ärmlinningar och saknar krage. Den 
höga kragen sitter på en nattkappa. I halsen 
har Ingvar knutit en röd scarf. 

Älghudsvästen är dubbelknäppt och har ock-
så uppstående krage. Fickor och krage är kan-
tade i rött. Byxorna har lucka och är fint laska-
de. Strumpeband, vita strumpor, svarta hand-
sydda skor med nävermellansula. På huvudet 
en röd stickad mössa. 

Vi sst kan man h a mollsk i nnsbyxor, 
men det h är är ett strå vassare. Ti tta 
noga på lask ni ngarna ovanför k näet 
och  k ri ng sprundet. Byxan är k näppt 
med mässi ngsk nappar och  har ett 
mässi ngsspänne nere vi d k näet. Un-
der byxan sk ymtar strumpebandet 
som är gj ort i  pi nnbandstek ni k  i  fär-
gerna rött-grönt-vi tt. 

Överdelens k rage är broderad i rött 
och  vi tt. De båda, brosch erna och  
ri ngen i  si lver är ärvda smyck en, ett 
par hundra år gamla. Si d,en,sch alen 
har varit mormorsmor. 

På k j olväsk ans mässi ngsbygel står 
det i ngraverat 1809 KHD — årtalet 
då den är gj ord och  i ni ti aler för "Ker-
sti n Halvarsdotter". Sj älva väsk an 
är gj ord i  svart k läde och  är broderad 
med ullgarn. 

Foto: BJÖRN BREITHOLTZ 
Bi ldarrangemang, bak grunder: AGNETA TORESKOG 

Dräk tsak k unni g: EDIT THIVALL 
Texter: IRIS MATTSSON 
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Hölje-
dalen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kvinnodräkt från 
Vemdalens socken zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dräkten rekonstruerad med 
hjälp av förebild i bl a Nordiska 
museet Yttersjalen samt halv-
vantarna till j ust detta exemplar 
är original, utlånade av Vemda-
lens hembygdsförening. Axel-
sjalen i blekrosa siden är också 
original, i privat ägo. 
Dräkten tillhör Signe Mann, 
Vemdalen. 

Mansdräkt från 
Lillhärdals socken 

Originalet finns på Jämtlands 
museum. Av denna dräkt finns 
en mängd original bevarade, 
bl a hos hembygdsföreningen i 
Lillhärdal. Byxor i getskinn, 
stickad röd ylleluva. 
Dräkten tillhör John Westlund, 
Frösön. 

Foto: ANDERS JAHRNER 



Fi g. 61. Älvros sn. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HÄRJE DALE N 

Dräk t från Älvros sn 

It101. av mci rk blatt vadmal med sk o 
ni ng .nedti ll och  uppti ll rynk ad vi d k ant • 
..k on i ng. I- i d. uppgi ft. 
LIVSTYCK k  av randi gt h alvslle med 

Ini  i  varpen la h  i nslag av ullgarn i  
mani za färger. l'oder av li nnelarft. 
Knappni ng med .h ysk m- och  .h ak ar k ant 
e k ant. 

1VMM:Ä!» •JV randi gt h alvylle med 
naturfärgat li n i  varpen och  i nslag av ull-
garn i  manga färger. Nedti ll smal fäll, 
uppti ll rynk at vi d li nni ng av munster• 
vävt . bi nd, Vi lk et h ell fungerar som 
k netband.. 
öl'ERDI,t. av sli t bornullsli rft med 

rund urri ngni ng, sds s ti da . ärmar med 
nedsYdda Ve.:k  vi d i ‘el och  h andleds.-
li nni ng, Yropi all. 
Ti tri r •t:•...i t'si stnn fi nnes 'och  tröj or av. 

svart eller bli tt vadmal h a ock sa använts 
Men sak nas i  rmi seets samli ngar. 
fl ALSKI,Ä1>E..: 'k vadrati sk t, av si den 

med vävt -rutmönster. 
/11/111DBONAD, bi ndmossa; k lädd 

med blått si den. I nack en en bandrosett. 
Vy, be al' vi t tyll med trätt mönster. 
STRUMPOR sti ck ade av rött ullgarn. 
SKODON. bruna lågsk or, med plös. 
K 101.V ÄSK A av svart vadmal med 

appli k ati oner i  'rött nedsydda i  k anten 
med tcnnträd. Bygd av mässi ng. 
SMYCKEN: i  h alsk lädet en h j ärtfor-

mi g soli a med rombformi ga h ängen.. 
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Kvinnodräkt från 
Vemdalens socken zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dräkten rekonstruerad med 
hjälp av förebild i bl a Nordiska 
museet. Yttersjalen samt halv-
vantarna tilljust detta exemplar 
är original, utlånade av Vemda-
lens hembygdsförening. Axel-
sjalen i blekrosa siden är också 
original, i privat ägo. 
Dräkten tillhör Signe Mann, 
Vemdalen. 

Mansdräkt från 
Lillhärdals socken 

Originalet finns på Jämtlands 
museum. Av denna dräkt finns 
en mängd original bevarade, 
bl a hos hembygdsföreningen i 
Lillhärdal. Byxor i getskinn, 
stickad röd ylleluva. 
Dräkten tillhör John Westlund, 
Frösön. 

Foto: ANDERS JAHRNER 
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