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h ela Uppland fi nns egentli gen bara en dräk t som med rätta k an 
k arak teri seras som folk dräk t, nämli gen Häverödräk ten. Endast h är 
i  norra Roslagen överlevde i n emot vår ti d ett vari erat lok alpräglat 
dräk tsk i ck  som är väl dok umenterat genom goda uppgi fter och  bevarat 
dräk tmateri al. 
Uppland genomk orsas av k ulturgränser. Det centrala läget h ar gj ort 

att många oli k a i mpulser mötts h är för att smälta samman eller brytas 
mot varandra. Tydli gast är den sk i lj eli nj e som går di agonalt från syd-
väst ti ll nordost och  mark erar gränsen mellan det mellansvensk a k ul-
turområdet och  det nordsvensk a, där fä.boddri ften var det mest utmär-
k ande draget. 
I norr fi nns sk ogs- och  bruk sbygd där utveck li ngen delvi s präglats 

av bruk ens yrk esk årer, som i  stor utsträck ni ng bestod av i nflyttad ut-
ländsk  arbetsk raft. Här li gger bruk  som Harg, Forsmark , österby och  

Lövsta, vi lk a alla ti llk om omk ri ng 1600. Men vi d si dan h ärav fanns 
ock så en bondebygd som länge bevarade ålderdomli ga drag. 
De bördi ga slätterna, som från centrala Uppland sträck er si g ner 

mot Mälarens stränder, var en ri k  j ordbruk sbygd och  h är lag h errgär-
dar och  boställen tätt. I söder k om närh eten ti ll Stock h olm ätt ge ti ll-
varon si n speci ella k arak tär. Längs östersj ök usten li gger Roslagen där 
fi sk e och  sj öfart i  föreni ng med ett magert j ordbruk  präglade utveck -
li ngen. Här återfi nner man de ålderdomli gaste elementen och  den star-

k aste lok alprägeln. En ri k  folk k onst med si rade och  ornerade redsk ap, 

verk tyg och  seldon är k arak teri sti sk  för Roslagen. 

Om man betrak tar Uppland i  stort är det anmärk ni ngsvärt att h är 

bevarats så många ålderdomli ga drag, trots bruk smi lj ö, h errgårdsbe-

byggelse och  nyh etsspri dande centra som Stock h olm och  Uppsala. 1 

seder och  bruk , bland annat i  samband med gi ftermål, i  folk k onsten 

med dess k arvsni ttsornamenti k  och  i  k onservati va möbelformer som 

ståndsk åp och  k ubbstolar, li k som i  utveck li ngen av folk musi k en - 

Uppland är j u nyck elh arpans k ärnområde - ser man spåren av en sta-

 

bi l och  k onservati v bondek ultur. Allmogens k lädedräk t tyck s däremot 
med få undantag h a sak nat lok al särprägel. Gansk a ti di gt anammade 
man en borgerli g dräk tsti l. Från 1800-talets börj an fi nns många noti -
ser som talar om att -vadmalen gi vi t efter för det glänsande k lädet'' 
och  att -k lädedräk ten närmar si g bruk et i  städerna". När den h ela 
k länni ngen under I800-talets förra del k om i  bruk  i  sydvästra Upp-
land användes den som festplagg utanpå li vk j olen. Denna senare bars i  
arbetet pä samma sätt som ti di gare med särk ärmar och  h alvärmar. 
Det är typi sk t för ett äldre dräk tsk i ck  att nya plagg sätts ovanpå de 
äldre. Här h ar vi  ett i ntressant sent exempel pa detta. 

På något enstak a h all i  Rx)slagen bars relati vt länge lok albundna 

dräk ter. I Häverö sock en levde dräk ter med ålderdomli ga drag k var 
ännu vi d 1800-talets mi tt och  Frän ön Tj ock ö i  Rådmansö sock en fi nns 
vi ssa uppgi fter om en k arak teri sti sk  k lädedräk t bland fi sk arna. 
Många bevarade dräk ter och  dräk tplagg från uppländsk  allmoge-

mi lj ö vi sar att det borgerli ga modet präglade böndernas dräk tvanor, 
även om materi al och  enstak a detalj er k an h a en genui n k arak tär, som 

bi nder plaggen vi d allnogemi lj ön. Några sådana dräk ter h ar på sena-
re år tagi ts upp som bygdedräk ter, t.ex. i  Lättna och  Estuna. De flesta 

av dagens h embvgdsdräk ter är dock  k onstruk ti oner från de senaste 

50 åren. 

Uppland 



Häverö 

Tre h ögti dsdräk ter från Häverö sock en, 
Väddö och  Häverö sk eppslag. Ti ll väns-
ter en gi ft k vi nna i  den typi sk a Häverö-
mössan, h ögmössan, med styck e, som 
dölj er h året. Hon bär röd- och  grönran-
di g k j ol av h alvylle, li vstyck e av ylle 
randi gt i  rött och  grönt och  k näppt fram 
med dubbla k napprader, mörk randi gt  

h alvylleförk läde och  tröj a av rött ylle 
med randi ga bli ndslag på ärmarna. Trö-
j an snörs fram med snörh ål och  snodd. 
Kj olväsk a av flera sorters tyg sk ymtar 
under förk lädet. Halsk lädet är av si den. 
Över armen bär h on en yllesch al som 
vi d beh ov k an läggas över h uvudet. 
Kvi nnan ti ll h öger h ar samma röd-

randi ga k j ol, mörk randi ga förk läde och  
k orta li vstyck e. Mellan k j olen och  li v-

  

styck et sk ulle överdelen lysa fram. Över-
delen h ar rund urri ngni ng med en upp-
stående, slät remsa, ärmarna är tre-
k vartslånga. Fi nt h alsk läde av k attun 
och  bi ndmössa utan styck e, vi lk et bety-
der att bärari nnan är ogi ft. 
Mannen är k lädd i  k yrk dräk t med 

älgh udsbyxor, k ort, dubbelk näppt väst 
med uppstående k rage, svart j ack a med 
dubbla k napprader, blå strumpor och  
h ög h att. 
I Häverö bar åtmi nstone k vi nnorna 

särpräglade dräk ter ännu på 1860-talet. 
Det plagg som mer än något annat ut-
märk er Häverödräk ten är k vi nnodräk -
tens h ögmössa. Dess ursprung är dun-
k elt. I vårt land h ar den levat k var bara 
h är. Som typ h ar den troli gen uppstått 
före 1700. Enli gt en resenär bars li k nan-
de mössor allmänt i  Halland på 1750-ta-
let. Högmössan bärs ti ll storh ögti d. 

Väddö 
Denna dräk t bruk ar k allas Väddö sk ör-
dedräk t. Den består av lj usblå bomulls-
k j ol med bård i  färger, li vstyck e av rött 

h alvli nne med k näppni ng fram, brun-
och  vi truti gt förk läde av bomull och  ru-
ti gt h alsk läde av bomull som ock så k an 
användas som h uvudduk . 



Dräk ten k onstruerades 1956. Som 
mansdräk t bärs i  Väddö den manli ga 
Häverödräk ten. Även den k vi nnli ga Hä-
verödräk ten förek ommer h är. Häverö är 
närmaste grannsock en ti ll Väddö. 

Tj ock ö 
Sälj ägar- och  fi sk ardräk t med j ack a och  
omåttli gt vi da byxor av grov li nnelärft 
samt s.k . i slandströj a och  vi t, nålad 
toppluva. 
Dräk ten rek onstruerades ti ll en vårfest 

på Sk ansen 1926 efter en uppteck ni ng 
från 1884 enli gt vi lk en "äldre gub-
bar . . . ännu för 25-30 år sedan" be-
gagnat "k ort buldantröj a . . . samt 
Tj ock öbyxor, oförnufti gt vi dlyfti ga bak -
ti ll och  över k näna, h varest de i  sträng 
väderlek  sammanbundos med en tåg-
stump ... de h ava mer än männi sk or li k -

  

nat sälar." Det enda bevarade ori gi nal-
plagget ti ll denna märk li ga dräk t är en 
nålad mössa på Nordi sk a museet. 
Tj ock ö är en ö i  Rådmansö sock en. 

Frötuna 
Mansdräk t med j ack a, "ärmväst", av 
rött h alvylle med blå ränder k näppt med 
dubbla k napprader. Knäbyxor, mörk blå 
strumpor och  röd toppluva. Ärmvästen 
var ett modeplagg vi d 1700-talets mi tt. I 

allmogemi lj ö bars den ännu under 
1800-talets förra del. Den är väl dok u-
menterad i  Frötuna sk eppslag. 

österåk er 
Kvi nnodräk t med blå-grårandi g h alvyl-
lek j ol och  rödrandi gt li vstyck e med run-
dade sk örtfli k ar och  snörni ng fram. De 
små malj orna är formade som k ungs-
ängsli lj or. Förk läde av h alvblek t bom-
ull med i nvävd bård. Broderad bi nd-
mössa av si den i  valfri  färg. 

Dräk ten är k omponerad på i ni ti ati v 
av sock nens h embygdsföreni ng. Den i n-
vi gdes 1954. Österåk er li gger i  södra Ro-
slagen. 

Värmdö 
Dräk t av randi gt bomullstyg i  brunt, 
grönt, gult och  vi tt med k j ol och  li v h op-
sydda. Randi gt förk läde med vi t botten. 
Vi tt h alsk läde med broderi  av en typ 
som vari t vanli g i  dessa trak ter. Bi nd-
mössa av gulrött eller grönt si den med 
broderi  efter ori gi nal i  Värmdö fornstu-
ga samt ti llh örande styck e. Dräk ten är 
k omponerad 1935. 



Estuna, Länna, Odensala 
Tre dräk ter som är uppsydda efter väl 
dok umenterade dräk ter från 1800-talets 
förra del. De vi sar h ur det borgerli ga 
modet snabbt spreds ti ll allmogemi lj ön i  
Uppland. De båda vänstra dräk terna är 
från Norrtälj etrak ten. 
Ti ll vänster k vi nnodräk t från Estuna 

sock en med h el k länni ng av bomullstyg, 
randi gt i  vi tt och  rött. Li vet är myck et 
k ort och  endast i  ryggen i h opsytt med 
k j olen. Li vet h äk tas i h op fram. Förk läde 
av vi tt mönstrat tyg, h alsk läde av ruti gt 
bomullstyg. Li ten, broderad mössa med 
styck e. Över armen bärs en stor mön-
strad sch al, bruk ad som ytterplagg. 
Klänni ngen är sydd efter ori gi nal på 
Nordi sk a museet och  är h elt präglad av 
modedräk ten omk ri ng 1800. 
Kvi nnodräk ten ti ll h öger är från 

Odensala sock en i  Ärli ngh undra h ärad 
nära Arlanda. Den bär spår av dräk t-
modet på 1830-talet. Dräk ten består av 
en grön yllek länni ng med uppti ll vi da 
ärmar och  svarta sammetsbesättni ngar 
på k j olen, bomullsförk läde med tryck t 
mönster, brok i gt h alsk läde av si den och  
li ten bi ndmössa av broderat si den med 
styck e. 
Mansdräk ten är från Länna sock en i  

Frötuna och  Länna sk eppslag. Den är 
sydd av grönt k läde och  består av lång-
byxor och  dubbelk näppt j ack a med 
sammetsk rage samt randi g, dubbel-
k näppt väst och  grön k ask ett. Den går 
ti llbak a på en ori gi naldräk t på Nordi sk a 
museet och  representerar dräk tmodet 
under 1800-talets förra del. 
Nordi sk a museets dräk ter från Estuna 

och  Länna är båda avbi ldade i  Nylens 
Folk dräk ter. 

stervåla 
Mannen ti ll vänster h ar sk i nnbyxor, 
dubbelk näppt väst med h ög k rage av 
randi g k attun, dubbelk näppt, mörk blå 



k ort j ack a med slag samt brok i g h alsduk . 
Han bär blå strumpor och  röd luva. Den 
andre mannen är k lädd i  k näbyxor av 
blå manch ester, randi g bandk antad si -
denväst med h ög k rage, blå j ack a och  
blå k approck  med axelk rage, h alsduk  av 
si den och  h ög h att. 
Dessa båda dräk ter är uppsydda i  bör-

j an av 1970-talet efter gamla plagg som 
h i ttats på en gård i  östervåla sock en och  
sammanställts ti ll två dräk ter. 
En k vi nnodräk t för sock nen h ar k onst-

ruerats med h j älp av tygprover och  en 
väggmålni ng i  Sk ogbo. 

Upplandsdräk ten 

Bomullsk länni ng av borgerli gt sni tt från 
1840-talet. Ori gi nalet fanns i  en gård i  
Hack sta sock en och  h ade använts ti ll 
h ögti d med tyllförk läde och  tyllsch al. 
Upplandsdräk ten sys i  många vari eran-
de randni ngar och  rutni ngar i  både 
bomull och  ylle. Ti ll dräk ten h ör bi nd-
mössa i  oli k a färger samt styck e. Dräk -
ten togs upp redan vi d 1900-talets 
börj an. 
Upplandsdräk ten h ar stora li k h eter 

med den s.k . h usmodersdräk ten, som 

används av medlemmarna i  Sveri ges 
Husmodersföreni ngars ri k sförbund bi l-
dat 1919. Även h usmodersdräk ten är en 
borgerli g k länni ng av 1840-talstyp. Den 
går dock  ti llbak a på ett annat ori gi nal-
plagg. På 1940-talet h ade de båda dräk -
terna bli vi t alltför li k a varandra. Det be-
stämdes då att man ti ll h usmodersdräk -
ten ej  sk ulle använda tyllförk läde och  
tyllsch al utan h a randi ga bomulls-
förk läden och  välj a h alsk läden av andra 
materi al. 

Oland 
Kvi nnodräk t med lj usrandi g bomulls-
k j ol och  blått li nneli vstyck e med smala 
svarta ränder. Det h ar sk ört och  k näpps 
fram med k nappar och  k napph ål. Over-
delen är sydd efter Häverödräk tens 
överdel. Tvärrandi gt förk läde, ruti gt 
bomullsh alsk läde, blå broderad bi nd-
mössa med styck e och  blå k j olväsk a av 
si den med broderi er. Ett förk läde av 
grått li nne med rosa tryck  används ock så 
li k som h alsk läden av si den. 
Dräk ten är k omponerad på i ni ti ati v 

av Södra Olands Hembygdsgi lle för 
stork ommunen Oland. Den i nvi gdes 
1953. 



HELGDAGSDRÄKT FÖR GIFT KVINNA. 
Häverö sn, Vti ddö och  Häverö sk pL, Uppland. 

Efter ori gi nal i  Nordi sk a Museet. 
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Häverö sn. Helgdagsdräk t för gi ft k vi nna.  

De enda sock endräk ter som ti ll vär ti d äro bevarade i nom Uppland äro de från Häverö sock en 

I Väddö och  Häverö sk eppslag. ven dessa h a emellerti d fullstndi gt lagts bort under 1800-

talets senare h älft. Men tack  wi re i  god ti d bedri ven forsk ni ng äro såväl Häverö manli ga 

k vi nnli ga h ögti dsdrk ter k ända och  i nom Nordi sk a Museet bevarade, Med all säk erh et h a 

dock  en h el del under äldre ti d bruk ade dräk tvari ati oner förek ommi t, eh uru dessa ej  k unnat 

uppspåras. 

KzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-  Inedrak ten, pl. XXVII, är i  si tt slag gansk a egendomli gärsk i lt h ögmössa sak nar bland 

övri ga folk dräk ter motstyck e och  för tank en ti ll den på 1690-talet bruk ade fontangen. Fär 

att få mössan att si tta stadi gt k amades h året upp h ögt på h j ässans bak re del och  lades i  

en k nut, som h ölls stadi gt medelst en nål av trä eller h orn. ver h årk nuten medformad av sty-

vt papper, som sedan överk lätts med i  tambursöm (en slags k edj esm) broderat i  si den samt 

prydd med ett mönstervävt si denband. - Inom Häverö sock en var det, i  li k h et med förh ållande-

na på åtsk i lli ga andra orter, h uvudbonaden som angav om bärari nnan var gi ft eller ogi ft. Den 

gi fta k vi nnan bar nämli gen allti d ett styck e, som täck te h året fullständi .gti  enär en h ustru 

som uppträdde i  full stass, ej  borde eller fi ck  vi sa h året. Styck et består av en tunn spets-

prydd tygremsa; även fli ck orna buro h ögmössa, men av något enk lare materi al, vanli gen blom-

mi g k attun. Under h äverödsdräk tens senastesk ede förek om° även bi ndmössor av mera vanli g typ. 

Ett annat för dräk ten k arak täri sti sk t drag är den mellan li vstyck e och  k j ol synli ga pösande 

särk en. I övri gt bruk ades randi ga såväl k j olar, förk läden sem li vstyck en men i  regel enfärgaHe 

röda tröj or med svart och  rödrandi ga bli ndslag vi d h anden; samtli ga tyger av h alvylle. För-

k lädet är myck et smalrandi gt med svart botten och  ränder i  rött, vi olett, gult och  grönt. 

k j olens framvåd vanli gtvi s av enk lare tyg; den röda färgen var för dyrbar för att onödi gt-

vi s ödas bort på ett ställe, där den i nte syntes. I stället för fi ck a bars en eller två väsk e 

fastsydda vi d ett li vband. Den å mönsterplanch enavbi ldade är av si den med tambursömsbroderi . 

I Häverö gi ck  man, li k som på andra orter, sommarti d såväl ti ll k yrk an som gi llen utan tröj a. 

Den då synli ga överdelen var av mer ovanli g form. Runt h alsen var den försedd med en bred 

li nni ng ti llräck li gt vi d för att göra h alssprundet obeh övli gt, och  ärmarna slutade mi tt på 

underarmen. Vi lle man vara ri k ti gt fi n, påtogs ett h alsk läde av vi tt li nne eller blommi gt 

si den, vi lk et k unde bäras såväl utanpå li vstyck et som nedstoppat under detta. Halsk lädet 

sammanh ölls över bröstet med en rund eller h j ärtformi g sölj a av si lver. 

Såsom en extra h uvudbeteck ni ng, då sådan k unde beh övas, användes en långsmal eller fyrk anti g 

sch al av vari erande materi al. Den å bi lden synli ga ät av tryck t mussli n. 



Högti dsdräk t från Häverö sock en 
i  Uppland. 





Om si na forsk ni ngar efter zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

&im/tåld/läkten 

berättar h är en medlem 1 

Upsala ungdomsri ng 

När man ställs i nför frågan: vi lk en folk dräk t sk all j ag sk affa 
mi g? går tank arna nog först ti ll den dräk t man vi d första påseen-

det tyck er är vack rast och  gladast i  färgerna. Detta moti v för val 
av en sock endräk t är fortfarande i  alltför stor utsträck ni ng rådan-

de. På senare ti d h ar dock  en förbättri ng k unnat sk önj as, i  det att 
ungdomen mer och  mer börj ar förstå värdet av att bära si n egen 
embygds- eller landsk apsdräk t eller åtmi nstone en dräk t med 

egna släk ttradi ti oner. Enli gt gammal sed sk ulle dock  den som bo-

satte si g på annan ort rätta si g efter där rådande dräk tsk i ck . 

Har man si tt ursprung från en stad och  fortfarande vi stas där, 

bli r det h ela k ansk e li tet svårare. Sj älv valde j ag mi n dräk t från 

mi tt eget landsk ap Uppland, och  eftersom den enda fullständi gt 

bevarade dräk ten från detta landsk ap är från Il i i  v er ö sock en 

i  Roslagen, så föll gi vetvi s mi tt val på denna. 

Nu vi lle j ag emellerti d h a närmare upplysni ngar om dräk ten 
i fråga och  då gi ck  j ag först ti ll stans h emslöj dsaffär. Där vi ss:e 

de dock  ytterst li tet om dräk ten, tyvärr, och  då fortsatte j ag mi n 

egen forsk ni ng i  stans bi bli otek . Där fanns j u en h el del li tteratur 

i  ämnet och  med h j älp av denna k unde j ag så småni ngom få en 

någorlunda k lar bi ld av dräk ten. Sedan återstod att försök a an-

sk affa tygerna, och  dessa lyck ades j ag få från oli k a platser. 

Stommen var nu k lar och  j ag börj ade undra, om det i nte möj li -

gen fanns oli k a överdelar och  förk läden. Den vanli gaste li rer-

 

DC21 971 est k ända upplandsdräk ten Härerö. 

delen är j u av li nne eller bomullstyg med trek vartslång ärm och  
rundk li ppt h alsöppni ng utan sprund med h alsremsa av samma 
tyg, men Not-di :sk a museet h ar :i land si ;i a samli ngar i l ven dels er: 
överdel med h ellång ärm och  9 cm bred li nni ng- samt h alsremsa 
av tyg, dels en med ärmen slutande på h alva underarmen och  med 
endast 1 cm bred li nni ng. Kri ng h alsöppni ngen är den försedd 
med en ca 5- -6 cm bred k nypplad spets. Ärmarna på alla överde-
larna h ar i ngen som h elst k näppanordni ng. 
Vad förk lädet beträffar sa är den vanli gaste typen ett gansk a 

brett sådant av smalrandi gt h alvylletyg. I nåt ten av 1000-talet 
bruk ades även ett förk läde av sch alsi den. Detta j ämte si densch a-
len fördes ofta h em från utlandet av de sj öfarande rospi ggarna, 
Ett annat myck et vack ert förk läde var et t av blommi g k attun - 
ett slags bomullsty,, med tryck t mönster. Detta användes vi d 
barndop, gi llen eller bröllop. Sj älv h ar j ag fatt ett sådant h and-
tryck t efter ett gammalt ori gi nalförk läde. 
Ilalsk lädet eller sch alen. som bars ti ll h ögti dsdräk ten, k unde 

vara av li nne, k attun. ylle eller si den sand h a V alfri a färg :9- och  
mönster. Dessa h alsk li i den i nk öptes j u ofta på t. ex. mark nader 
eller i  någon affär i  staden. Som ovan nämnts fördes de ock så 
i bland h em av sj ömannen: detta gällde särsk i lt si densch alarna. 
En ri k  bondh ustru i  IIi i veri i  k unde enli gt uppgi ft h a upp ti ll tolv 
oli k a h alsk läden. 
Li ustyck et, som är myck et k ort. bäres numera dubbelk näppt. 

En i i ldre modell fi lms med framsnörni ng. Knapparna ti ll den dub-
belk näppta modellen är 12 ti ll antalet och  materi alet är glas eller 
metall. 
Väsk orna eller prysk orna, som de k allas på roslagsmål, k an vara 

en eller två, i  äldre ti d beroende på de ek onomi sk a förutsättni ngar-
na. De är av k ulört si den och  broderade med si lk e i  tambursöm 
(en slags k edj esöm) samt bärs om li v et med ett band eller en snodd 
av ullgarn. 



Uppland zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kvinnodräkt från Häverö socken zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Huvudbonaden, den s k högmössan på stomme av papp, är det 
som gör denna dräkt avvikande från alla andra. Dräkten också 
säregen genom den korta tröjan och livstycket som gör att blu-
sen syns mellan kjollinning och tröj- och livstyckskanten. 
Dräkten tillhör Barbro Roos, Jälla. 

Mansdräkt från Häverö socken 
Kyrkdräkten med hög hatt, svart jacka med metallknappar, 
svartrödrandig väst och sämskade byxor. Dräkten finns i origi-
nal på Nordiska museet samt på Upplands museum i Uppsala. 
Dräkten tillhör Bo Pettersson, Uppsala. 

Foto: PER ANG Rg 
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Uppland 

Våra 
folk dräk ter 
UPPLAND zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Roslagen har mycket gammal kultur bevarats, 
och Häverödräkten är Upplands mest genuina. 
Kvinnan här bär Häverö högtidsdräkt med hög-
mössa. Stycket med spets visar att hon är gift. Han 
har sin kyrkdräkt med älghudsbyxor. 

Ingri d blev spelman 
Mor sydde dräk ter 

Ingrid Pettersson från Edebo, Hallstavik, börja-
de spela fiol i tredje klass. 15 år gammal gick hon 
med i Edebo-Ununge spelmanslag. 

Där hade alla dräkter, och Ingrids vävkunniga 
mamma, Ulla-Britt Pet-
tersson, ville gärna ge dot-
tern en Häverö-dräkt. 

Hon vävde tyg till kjol, 
förkläde och väst hemma i 
vävstolen. Sedan gick hon 
på kurs och sydde Ingrids 
dräkt. 

— Det var så roligt, att 
jag ville göra en dräkt till 
mig själv också, säger hon 
och skrattar. 

Sin egen dräkt bär hon 
bland annat ,vid midsom-
mar och på fester i CKF, 
där hon är aktiv. 

Ingrid är nu 23 är och 
jobbar på posten i Norrtäl-
je. Hon är med i spelmans-
laget än men hinner inte 
åka hem så ofta och öva. 

— Men det var roligt i 
tonåren, då vi spelade för 
folkdansare i Häverö och 
på årsmöten och fester, 
minns hon. 

Det roligaste mamma 
Ulla-Britt vet är att väva. 
Det har alltid varit hennes 
hobby, och på vintern sitter hon jämt i vävstolen. 
Hon syr också mycket och har bland annat gjort 
dräkt-överdelar (blusar) av lakan, som hennes 
mor har vävt. Hon har också sytt väskor med 
skinnkant och en bindmössa till Ingrid. 

Just nu gör Ulla-Britt en högmössa till sin egen 
dräkt. Gunilla Wärle 
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FOLKDRÄKTER 
PA SKANSEN 
• Intresset för folk -
dräk ter är stort och  
det bli r säk ert folk -
vandri ng ti ll Sk an-
sens sommarutställ-
ni ng "Li vk j ol och  
k näbyxa" på Novi lla. 
När det si nade i  

förrådet av folk dräk -
ter som används av 
folk dansarna och  
värdarna och  värdi n-
norna i  Sk ansens 
gårdar utgi ck  en bön 
från Sk ansench e-
fen, allas vår Has-
se Alfredson, ti ll 
landsh övdi ngar-
na runt om i  
Sveri ge att lä-
nen sk ulle sk än-
k a nysydda folk -
dräk ter ti ll Sk an-
sens Klädk ammare. Insam-
li ngen gi ck  över förväntan och  
nu vi sas ett urval av de sk änk ta 
dräk terna från h ela landet. 
I sommar bli r det folk dans 

med mannek änguppvi sni ng. 
Det är meni ngen att Sk ansens  

Ri aladräk ter från Uppland 
vi sas på Sk ansen. 

folk dräk ter sk a luftas i  dan-
sens vi rvlar och  i nte leva ett 
undangömt li v i  Klädk amma-
rens mörk er. 



VÅRA VACKRA  CLIVIDRAI 1 

Kvi nnodräk t och  mansdräk tfrånVåla h ärad 

UPPLAND  



Far och dotter i dräkter 
från zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVåla härad. Kerstin och 
Lennart heter Norström i ef-
ternamn. Namnet härstammar 
från Nora socken. Riktiga 
upplänningar alltså, numera 
bosatta i södra Sverige. 

Uppland har en kultur-
blandning mellan mellan- och 
sydsvensk livsstil, här finns 
skogs- och bruksbygd, fiske 
och sjöfart, närheten till 
Stockholm, de stora bondgår-
darna. Här fanns nyckelhar-
pan och en bondekultur som 
länge levde kvar. 

Kläderna fick däremot tidigt 
en borgerlig stil. I början av 
1800-talet började man använ-
da kläde i stället för vadmal i 
ytterplaggen. Den hela klän-
ningen blev modern — och 
användes till en början utanpå 
livkjolen. 

Häverö socken bevarade 
sina dräkter längst, där finns 
en märklig högmössa med 
1690-talssnitt. 

Våladräkten är av senare 
datum. Mansbyxan är till 
exempel sydd i manchester, ett  

"modernt" material. Våla 
mansdräkt hittades så sent 
som på 1970-talet och syddes 
upp efter gamla gagg som 
hittats på en gård i Ostervåla. 
Kvinnodräkten syddes upp 
med hjälp av tygbitar och en 
väggmålning. 

Kerstin är klädd i ungflicks-
dräkten. Gift kvinnas kyrko-
dräkt har svart camlottkjol, 
skinnlivstycke och svartbott-
nad sidenhätta. 

Ungflicksdräkten består av 
randig yllekjol, blommigt 
bomullsförkläde, överdel i vitt 
linne, mönstrat livstycke i 
kattun. 

Lennart bär skjorta i linne-
lärft, kort väst i randigt kattun 
med baksida av grovt linne. 
Hans byxor är sydda i blå kor-
deroy — ett slags manchester. 

Byxorna är helfodrade med 
linnelärft och har mässings-
knappar fram på luckan och 
vid knäsprundet. Strumpe-
banden är vävda. 

Kerstin har röda strumpor, 
Lennart mörkblå. Båda har 
skor med plös. 

. _ 
Tröjan är sydd i mörkblått 

kläde och har bred nedvikt 
krage. I halsen sticker väst-
kragen upp och under skjortan 
skymtar snusnäsduken. Trö-
jan är fodrad med linne. Den 
har två mässingsknappar vid 
vardera ärmlinning en. 

Det här är en typisk Upp-
landsväst, kort så att skjortan 
pöser fram mellan västen och 
byxan. rramstycket är sytt i 
orange-gult-vitt-rött kattun 
och bakstycket i grovt linne. 
Västen är kantad med siden-
band längs kragen, fickorna 
och fram. 

Ståndkragen är sju centime-
ter hög. Den är sydd -med mel-
lanlägg och flera lager linne 
för att hållas styv. Skjortan 
har ingen krage — det är natt-
kappan man ser skymta under 
den uppknäppta västen. 
Skjortan kunde man bära både 
natt och dag — med nattkap-
pan blev den finplagg. 

Livstycket är sytt i kattun 
tygtrycket är kopierat efter et 
gammalt mönster. Livet snör: 
ihop med en lintrådssnodd. 
halsen en sidenschal, fiikarru 
stoppas in under. livstycket 
urringning. I mitten föst: 
schalen med en silverbroscl, 
med kläppar, gjord eftei 
gammal modell från Uppland. 

"Stycket" är i trädd tyll mec 
spetskant. Den röda broderad, 
sidenhättan med rosett bak 
nacken läggs löst över styckei 
Gift kvinna har svart siden. 
hätta. 

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

Dräk tsak k unni g: EDIT THIVALL 
Texter: IRIS MATTSSON 
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Väddö-Häverö 
Dräk terna bars under 1800-talets 
första h älft. Kvi nnornas k orta li vstyck -
en och  smalrandiga h alvylletyger är 
präglade av empiren. Vanligaste för-
k lädet i  h alvylle, det vävda bom-
ullsförk lädet på k vi nnan ti ll vänster 
var särsk i lt fi nt. Bi ndmössa med 
stärk t styck e bars endast av gi fta 
k vi nnor. Mannens byxor av sämsk at 
älgsk i nn, väst i  h alvylle med li nne-
bak styck e och  röd sti ck ad luva. Upp-
lysningar h os Uppsala Läns Hem-
slöjdsförening, Fyristorg 8, 752 20 
Uppsala. 
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"Upplandsdräk ten "

 

av Ingri d Dah li n. 

nder de senaste åren h ar, vi d de ti llfällen då 
folk dräk t bruk ar användas, en dräk t, benämnd 

"Upplandsdräk ten" allt mer börj at göra si g gällande, 
ti ll en del på de gamla allmogedräk ternas bek ostnad. 
De senare anses i  många fall obek väma och  framför 
allt dyrbara, då den förra beteck nas såsom både bi lli g 
och  prak ti sk . Det är j u en h elt naturli g synpunk t, men 
frågan är dock  om det ej  är sk ada att utpräglade byg-
dedräk ter, såsom exempelvi s "Häverödräk ten", ersättes 
med en dräk t av den mera standardi serade k arak tär 
som denna "Upplandsdräk t" h ar. Åtmi nstone sk ulle 
man önsk a, att de som bära densamma gj orde k lart för 
si g, vad det h är egentli gen är fråga om. Inte mi nst 
gäller detta när "Upplandsdräk ten" tagi ts upp i  de 
bygder, där den aldri g förek ommi t. Det gäller att h ålla 
k lart sk i llnaden mellan en verk li g bygdedräk t och  en 
mera arti fi ci ell, som ett slags "uni form" antagen 
dräk t. — Men man k an även i frågasätta h uruvi da det 
namn dräk ten bär dock  är fullt berätti gat, d. v. s. att 
den buri ts i  Uppland, men ej  uppträtt på något annat 
h åll i  vårt land. Ävenledes om den i  si tt nuvarande 
sk i ck  motsvarar alla k rav på äk th et. 
Dräk ten i fråga består, så som den i  de flesta fall 

utformas, av en ruti g, lj us bomullsk lädni ng. Li vet är 
åtsi ttande, räck ande ti ll mi dj an samt vi d detsamma är 
en rynk ad k j ol fastsydd. Ti ll dräk ten bäres ett förk lä-
de av tyll med trätt broderi  och  h alsk läde av samma 
materi al och  utsmyck ni ng. Därti ll en bi ndmössa av 
si den och  ett styck e, även det av tyll. — Dräk ten ver-
k ar j u med denna utsmyck ni ng nätt och  prydli g och  
allt det tunga och  k ansk e någon gång fordrande, som 
ofta fi nnes i  de gamla ståtli ga allmogedräl.Å.eru a, h ar 
h är borteli mi nerats för ti dens k rav på enk elh et. 



T. v. dräk t från sydvästra Uppland, t. Ii . den s. k . 
Upplandsdräk ten. 

Dräk tens h uvudplagg, k lädni ngen, bär med detta 
sni tt en stark t borgerli g prägel från modet omk ri ng 
år 1850, en dräk ttyp som återfi nnes på flera andra 
h åll i  vårt land än i  Uppland, ti ll exempel i  Västman-
land och  Värmland. Att den dock  h är h ar erh ålli t en 
speci ell ortsk arak tär beror h elt vi sst på, att de gamla 
sock endräk terna så ti di gt undanträngts av det borger-
li ga modet. På så sätt beh ölls även en del för trak ten 
typi sk a detalj er och  smälte samman med den nyare mo-
deri k tni ngen. 
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Mönster ti ll h usmodersdräk t  

(Ur Husmodersförbundets Ti dssk ri ft,nr.3 1959) 

Materi alet i  h usm.-dräk ten bör vara av god k va-

 

li te,gärna h andvävt.Där ortsbetonade mönster fi nns,bör de ah vändas. 

Annars bör tyget h elst vara enfärgat,rutat eller randat i  mi lda fär-

ger och  i nte alltför stormönstrat.Li vet sys åtsi ttande med fi gursöm-

mar.Mi tt fram,mi tt bak ,runt mi dj an o.ärmsömmen sk all vara sömmar med 

passpoaler.Tyget i  li vet tages på snedden,så att ränderna går snett 

nedåt mot k näppni ngen mi tt fram,där de mötas,li k adant mot sömman bak . 

Halsri ngni ngen går fram i  spetsi g sni bb.Ärmen sk all vara h ellång med 

en slät li nni ng 5r4cm.bred,k näppt med en k napp.Ovanför li nni ngen sk all 

ärmen vara vi d o.något överfallande.Li vet sk all sluta i  mi dj an,så att 

förk lädesli nni ngen k ommer ovanför passpoalen. 

Kj olen sk all vara ungefär 240cm.vi d,nederk anten 20-30cm.från golvet. 

Rynk parti et mi tt bak  sk all vara h ögst 10cm.brett.Kj olen lägges i  3cm. 

lagda veck  från rynk ni ngen,dessa veck  läggas framåt så att de möts 

mi tt fram. 

Förk lädet sys av tunt vi tt tyg ,h elst tusk aft,voi le ell.li k nande.Det bä 

sluta 5cm.ovanför k j olk anten o. i nga förh ållande vara li k a långt som 

k j olen.Bredden bör vara 75-80cm.allt efter tygets besk affenh et.3-4cm. 

runtom.Li nni ngen 2cm. bred,k nytbandeh  8-10cm.breda,75-30cm.långa.An-
vändes spets i  k anten sk allden vara smal av lagom fi n li nnetråd i  
gammaldags svensk t mönster o. av god k vali te. 

Halsduk en sys av samma materi al o. på samma sätt som förk lädet med 3-4 
cm. breda fållar om den är av slätt tyg.Den sk all göras fyrk anti g med 
80-90 cm. breda si dor. 

Mössan överk lädes h elst med tj ock t blank t si den-duch esse-i  något mör-
k are färg än k länni ngens h uvudfärg.Svart mössa k an anv.ti llalla k län-
ni ngar,ev.Yloderad i  flera färger.Den som äger en gammal mössa bör 
gi vetvi s använda den. Broderi er ti ll förk läde,h alsdNuk ,mössa o. styck e 
bör k rafti gt framh ållas att ti ll denna 1840-tals borgerli ga dräk t 
endast gamla sti lenli ga mönster användasBroderi erna på h alsdek  o. 
förk läde utföres i  k edj esöm med vi tt mouli negarn.Ti ll dräk ten bäres 
vi ta strumpor,svart enk el ej  h ögk lack ad sk o o.enk la smyck en,alltså 
h elst i nte j uveler eller brok i ga stenar.Gärna SHR:s nål.Väsk a sydd i  

k länni ngens färg ell.vävd i  färger i  h armoni  &ed k länni ngen. 

Enk el vi t yllesal ell.en ti dlös ulster är de ytterplagg som passar 

bäst ti ll dräk ten. 
Då en föreni ng ell, grupp i nom en för, önsk ar göra en uppvak tni ng 

ell, deltaga i  en begravni ng bör deltagarna vara k lädda på samma sätt 

anti ngen de vi ll bära dräk ten eller ej . 



HÖGTIDSDRÄKT. 
Häverö sn, Velddö och  Häverö sk pl., Uppland. 

Efter ori gi nal i  Nordi sk a Museet 
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a Natth appa. IlOgra \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- xlIonel ,  vtterbola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tröja. --,trioupcband 

f. Byxor. 
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Ett utsnitt ur den välkända målningen -Slatternlet på Svartsj;') slott", som Pehr 

Hillestrinu titffirde 1)et visar livfullt och detaljrikt det InvIlrande folklivet pa 

gärdsplanen framför slottet. SlatterfOlket har bådats upp frän de kringliggande so(k-

nar-tia. 1)eras klädedräkt tt ulIltuotc[)ttuIul men mälningen illustrerar också den 

regel som säger att bMiderna i närheten av slott och lierrgårdar följde det enklare 

borgerliga modet och sällan utvecklade lokala dräkt(raditioner. 1)et tt -aricrade 

dräkter vi ser med flera ganska moderna drag. t.ex. den sittande kvinnans -tvärärma-

triija- (jfr Sormida i Sin-mland). — Nordiska museet. 
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