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Förord
I flera av Siljanssocknarna i Dalarna förekom under 1700-och 1800-talen ett
särpräglat, lokalt folkligt dräktskick, rikt varierat och föränderligt men samtidigt
hårt styrt av normer. Det finns ytterst få motsvarigheter till detta mycket speciella dräktskick i andra delar av Sverige.
En av dessa socknar är Boda socken, vars dräktskick behandlas i denna bok. Här
presenteras dräktalmanackan, alltså bestämda regler för hur man måste klä sig
vid skilda tillfällen för att följa de lokalt utformade normerna. Dräktalmanackan
reglerades av det lutherska kyrkoåret, men också av livsstatus, alltså ålder, huruvida man var gift eller ogift, liksom av livets högtider. Särskild klädsel föreskrevs
således vid dop, kyrktagning, konfirmation, bröllop och begravning. Det lokalt
särpräglade dräktskicket omfattade också vardagskläder, och utgjorde alltså inte
enbart klädsel vid festliga tillfällen. I själva verket förekom inga andra kläder än
det som hörde till dräkttraditionen. Det är viktigt att minnas att klädreglerna,
alltså dräktalmanackan, inte var något som hade bestämts uppifrån, från samhällets auktoriteter, utan att de hade vuxit fram, producerats och reproducerats över
tid av sockenborna själva, och kommit att utgöra en identitetsmarkör. Social
homogenitet och kulturell konservatism är några förklaringar till uppkomsten
av dessa unika och noggrant utformade dräkttraditioner.
Individerna i denna bondsocken höll sig med förbluffande stora klädinnehav.
För att matcha livets och årets alla tillfällen enligt de traditionella reglerna var
det nödvändigt att hålla sig med stora antal kjolar, byxor, tröjor, huvudbonader
med mera. Kläderna betingade också ett stort ekonomiskt värde, varför man
gärna visade upp sina klädförråd. I den bok som Du håller i handen finns detaljerade beskrivningar av de olika plaggen, för kvinnor, män och barn. Till grund
för beskrivningen av det folkliga dräktskicket i Boda socken ligger bevarad
skriftlig dokumentation i Dialekt- och folkminnesarkivet, Institutet för språk
och folkminnen, och i Nordiska museets arkiv, men också, och inte minst, en
stor mängd bevarade originalplagg, vilka visas i bild. Även detta är unikt, att så
detaljerade beskrivningar av dräktregler och enskilda dräktplagg finns i arkiven,
och att detta material kan verifieras och illustreras av en sådan mängd bevarade
plagg.
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När Institutet för språk och folkminnen ger ut denna bok innebär det att ett
rikt uppteckningsmaterial om dräktskick levandegörs, sätts in i ett sammanhang
och ges ett nytt liv med hjälp av bilder av bevarade plagg. Bokens författare Britt
Eklund lever i och med den rika dräkttraditionen i Boda. Hon har under många
år fördjupat sig i dess historia och variationer, och därmed skaffat sig en unik
kunskap, som på detta sätt presenteras för läsaren.


Katarina Ek-Nilsson
FD, f.d. chef för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
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Inledning
Denna sammanställning av dräktskicket i Boda socken under 1800-talet baserar
sig huvudsakligen på uppgifter från sagesmännen Fräs Erik Andersson, Erik
Nord och Grop Anna Olsdotter, alla från Boda, i form av svar på frågelistor
och fria uppteckningar. Materialet finns i arkiven på Institutet för språk och
folkminnen i Uppsala, tidigare ULMA, och Nordiska museet i Stockholm.
Fräs Eriks och Nordes Eriks uppteckningar är gjorda under tiden 1929 till
1945. Grop Annas uppteckningar är gjorda 1908 och 1923. Fräs Erik och Nordes
Erik anger att deras uppgifter om dräktskicket gäller för tiden 1820 till 1870.
Grop Anna anger ingen tid men verkar beskriva ungefär samma tid.
Fräs Erik Andersson var född år 1868 i byn Osmundsberg, där han växte
upp. I slutet av 1920-talet flyttade han till grannbyn Kärvsåsen. Fräs Erik var
hemmansägare och jordbrukare men skrev sig som häradsdomare (den äldste av
nämndemännen i en domstol). Han var en av folket och växte själv upp i den tradition han beskriver. Fräs Erik anses som en mycket trovärdig uppgiftslämnare.
Jag har hört många historier om honom genom mina svärföräldrar som bodde
granne med honom i Kärvsåsen. Fräs Erik var en självsäker och aktad person.
Han brann för att dokumentera den folkliga kulturen i Boda och har lämnat in
omkring 1600 maskinskrivna sidor till ULMA och ännu något mer till Nordiska
museet.
Erik Nord var född 1867 i Kyrkbyn, där han bodde kvar hela livet. Han
har bidragit med många uppteckningar och svar på frågelistor från både
ULMA och Nordiska museet. Erik Nord, eller Nordes Erik som han kallas i
folkmun, beskriver en av sina källor så här: »Erikhans Hans Olsson är född
i Boda 1867, hemmansägare och byggmästare i sin krafts dagar, mångårig
ordförande och kassör i Boda hembygdsförening, uppbyggare av gammelgården
i Silverbergsängarna, nu hedersledamot i hembygdsföreningens styrelse och
är ännu vital, sina 80 år till trots. Uppgifterna härröra dels ur hans moders
berättelser och dels genom utfrågande av äldre bodakvinnor. Det var naturligtvis endast de mera burgna som kunde tillämpa nedanstående.« Nordes Erik
använder ordet dräktalmanack. »Så här ter sig en dräktalmanack från ovan
nämnda år (1820–1870): …«
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Grop Anna Olsdotter var född år 1880 i byn Västanå. Hon flyttade till
Stockholm, till Hedvig Eleonora församling, år 1905. I Stockholm var hon
anställd på Nordiska museet som textilvårdare från omkring sekelskiftet till år
1914. Grop Anna anger med stor precision när plagg eller företeelser kommer
eller försvinner. Hon måste ha haft ett stort intresse av textilier och dräktskick.
Som gift skriver hon sig som fru Anna Ellner, Enskede. I egenskap av traditionsbärare för dräktskicket i Boda kallar jag henne för Grop Anna.
Källorna är flera och oberoende, men uppgifterna om dräktalmanackan är
mycket samstämmiga. Det har alltså inte varit svårt att sammanställa dräkt
almanackan. Dock kan man se variationer över tid. Fräs Eriks och Nordes
Eriks uppteckningar är indelade i dräktalmanacka och plaggbeskrivningar. I
den här sammanställningen har jag använt samma uppställning som i deras
originaluppteckningar. Sedan har jag kompletterat med Grop Annas uppgifter
gällande sådant som skiljer sig eller kompletterar beskrivningen och då alltid
med angivande av hennes namn. När det gäller Fräs Eriks och Nordes Eriks
uppgifter har jag valt att referera dem och ange upptecknarens namn bara vid
citat. Text som inte har källhänvisning kommer alltså från Fräs Erik och Nordes
Erik.
Några anekdoter som upptecknarna har förmedlat, där klädesplagg ingår, är
medtagna för att de speglar livet och människorna då, för att de är informativa
eller bara för att de är roliga.
Fräs Erik skriver i en av uppteckningarna: »Klädedräkten, särskilt den kvinnliga kyrkdräkten, var ända in mot slutet av 1870 talet mycket omständlig. Det
skulle erfordas ett helt långt kapitel för att i alla detaljer beskriva alla variationer
som förekommo för årets olika högtider och tillfällen. Några belysande exempel
må dock här i korthet nämnas.« Han anser alltså att det som jag tagit med här
bara är några exempel.
Under hela 1800-talet var dräktplaggen de kläder man använde dagligen.
De utgjorde en hel garderob. Kläder fanns för både helg, söcken och arbete.
Inga andra kläder fanns. På bodamål heter dräktplaggen bara »kläderna« eller
»bodakläderna«. »Ska du ha kläderna på dig i kväll?« kunde min svärmor fråga.
Hon undrade alltså om jag skulle ha bodakläderna, inte om jag skulle gå naken.
En person som inte är dräktklädd sägs vara »slimsklädd« eller bara »slims«.
Mot slutet av 1800-talet började reglerna för användningen av dräktplaggen
försvinna. Efter sekelskiftet kom vanliga kläder in i dräktskicket och blandades
med bodakläderna. De sista bodaborna som använde bodakläder dagligen var
paret Soling Jonas Ersson och Hissveds Brita Andersdotter på Hissvedsgården i
Kärvsåsen. De dog år 1981 respektive 1984. Jonas var då 86 år gammal och Anna
87 år. Under 1900-talet blev bodakläderna en festdräkt som användes vid familjehögtider, representation m.m. Många fick sin första dräkt vid konfirmationen.
Dräkttraditionen är fortfarande levande och stark.
10

Uppteckning av Fräs Erik Andersson ULMA 9398 från 1936 som finns i arkivet vid nuvarande Institutet för språk och folkminnen, Uppsala.

I bouppteckningar från exempelvis år 1830 kan man se att husmodern i en välbeställd gård hade 17 kjolar när hon dog medan hon i en mindre välbeställd gård
bara hade 3. I bouppteckningar från år 1827 och år 1833 tas gröna raskförkläden
upp. De försvinner troligtvis efterhand och nämns inte från perioden 1820–1870
av några sagesmän. Gröna, blåa och gula raskförkläden förekommer rikligt i
bouppteckningar från 1700-talet, och till och med en grön raskkjol. Ett blått
bomullsförkläde, troligen kattun, som förekommer i flertalet bouppteckningar
från 1700-talet, nämns också år 1833. Det nämns inte heller av sagesmännen.
Under 1700-talet förekom generellt mer olika slag av köpmaterial än under
1800-talet. Röda klädesstrumpor finns från år 1833. Från 1818 och 1827 nämns
bruna kvinnotröjor. Bruna tröjor var vanliga under 1700-talet, både för män
och kvinnor. Grop Anna anger brun tröja för »grannbrudgummen«. Den tyske
etnologen och konstnären Kiesewetter, som besökte Rättvik och Boda år 1851,
anger att ungdomen hade »bruna klädesrockar« på ett bröllop 1851.
I de fotografier av dräktvarianter som återges har en jämn fördelning eftersträvats av vinter- och sommardräkter, dräkter för gift och ogift, kyrk- och
vardagsdräkter, mans- och kvinnodräkter m.m. Plaggen som förekommer på
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fotografierna kommer huvudsakligen från två samlingar, nämligen Jelkgårdens
privata samling och Boda hembygdsförenings samling. Föremålen markeras
med JG, BHF. När det gäller plaggfotograferingen har oftast endast ett plagg av
varje typ fotograferats. En spegling av den stora variationen inom varje plaggtyp
har inte kunnat rymmas i den här sammanställningen. I en del fall med mindre
persedlar har dock flera plagg av samma typ kunnat få plats i samma bild.
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Dräktalmanacka

Det vi i dag kallar för en dräktalmanacka är en samling regler, som bygger på normer
för hur sockenborna skulle klä sig under 1800-talet. Dräktalmanackan beskriver
klädseln för både högtider och vardagar. Den varierade efter kyrkoårets helger och
efter livets högtider som dop, bröllop och begravning. Särskild klädsel fanns även för
vardag och arbete. En dräktalmanacka för 1800-talets klädsel ser vanligtvis ut som
följer med en uppräkning av klädseln för olika dagar och tillfällen.

Ordförklaringar
Bokklädstadhastrasu: kattunshalskläde gjort av ett
bokkläde med bårdtryck
Dya: torvmull
Kasung: kvinnornas skinnkjol, även ibland om pojk- och
flickkolten i skinn
Kattun: tryckt bomullstyg, ordet med samma ursprung som
engelskans cotton
Krushark: mönstrad krage på vantar
Kval: ärmlinning
Ladning: inbärgning av säd i lada
Paromförkläde: rött, hemvävt förkläde med smala ränder i
blått och gult
Skimpa: skinnförkläde
Slekskräppa: sidväska vari vallkullan medförde lockfoder åt
kreaturen
Slog: ett markområde som slås för hand
Sockjäl: sockgöra, arbete med strumpstickning
Sprota: piska in krita i pälsbrämen så att de blir vita
Stickjäl: stickarbete
Sömjäl: sömnadsarbete
Timp: vit kvinnohuvudbonad som är öppen bak. Används av
ogifta
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Kvinnodräkten
Kyrkdräkt
1:a söndagen i advent
Huvudbonad: gifta knytningshatt, ogifta knytningstimp med lönnhätta
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: skinnsnörvil
Kjol: blå kjol, skinnkjol under vid behov
Förkläde: rött förkläde
Midjeband: rött hemvävt midjeband med toppor
Strumpor: röda sockor med grön hällapp
Tröja: skinntröja, finns sorg i släkten bäres svart utanpåtröja
Handbeklädnad: helvantar
Bokkläde: rött bokkläde
Spänne: enkelt silverspänne
Skor: höghälsskor med lång plätt (plös)
2:a–4:e söndagen i advent
Se fastan
Juldagen
Huvudbonad: gifta knytningshatt, ogifta knytningstimp med lönnhätta
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: skinnsnörvil
Kjol: brun kjol, skinnkjol under vid behov
Förkläde: kattunsförkläde, äldre rött förkläde
Midjeband: rött midjeband med silkestoppor
Strumpor: röda sockor med grön hällapp
Tröja: skinntröja med grön utanpåtröja
Handbeklädnad: helvantar
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Bokkläde: rött bokkläde
Spänne: kronspänne
Skor: höghälsskor med lång plätt
Fräs Erik: »Vid högtidligare tillfällen såsom jul samt vid nattvardsbarnens konfirmation skulle kyrkan smyckas och prydas för att förete en fästlig prägel. Till
jul hackades granris och ströddes på gångarna och i sakristian vilket förlänade
tämplet en atmosfär av frisk barrskogsluft.«

Annandag jul
Lika som 1:a advent
Nyårsdagen
Lika som 1:a advent
Trettondagen
Lika som 1:a advent
Marie bebådelsedag (vårfrudagen, våffôrdajôn, våffeldagen)
Lika som 1:a advent
Fastan
Huvudbonad: gifta släthatt, ogifta slättimp med silkeshätta
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: skinnsnörvil
Kjol: svart kjol, skinnkjol under vid behov
Förkläde: blått förkläde
Midjeband: grönt hemvävt midjeband med toppor
Strumpor: vita sockor
Tröja: skinntröja med svart utanpåtröja
Handbeklädnad: hel- eller halvvantar
Bokkläde: blått bokkläde
Spänne: runt silverspänne utan hängen
Skor: höghälsskor med lång plätt
Långfredagen
Lika som Fastan
Påskdagen
Lika som juldagen
Annandag påsk
Lika som annandag jul
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Vanlig söndag vintertid
Vintertid räknas från och med Mikaeli till och med valborgsmäss. Däri ingår höst
och vår. Höst räknas från och med Mikaeli till domsöndagen, vår efter påsk till
och med valborgsmäss.
Huvudbonad: gifta släthatt, ogifta knytningstimp med silkeshätta
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: skinnsnörvil, höst och vår blått snörvil
Kjol: blå kjol eller kasung, höst och vår blå kjol
Förkläde: brunt förkläde
Midjeband: rött hemvävt midjeband med toppor
Strumpor: röda sockor
Tröja: skinntröja, höst och vår svarttröja
Handbeklädnad: vinter helvantar, höst och vår halvvantar, med röd krusstickad
handlinning
Bokkläde: rött bokkläde
Spänne: enkelspänne
Skor: höghälsskor med lång plätt
Kvinnorna använde under vintern före 1860-talet kasungen även till kyrkan då
förklädet bestämdes efter söndagen. Vid de stora högtiderna, fasta och begravning sattes den kjol som bestämts utanpå kasungen.

Böndagarna
1:a böndagen, botdagen eller midfastosöndagen, infaller under fastan, 2:a böndagen, reformationsdagen, infaller som regel under påsktiden, 3:e böndagen,
missionsdagen, infaller under trefaldighetstiden, 4:e böndagen, tacksägelsedagen, infaller i oktober. Av hävd kungjordes böndagsplakatet på nyårsdagen. Däri
förklaras tankegången med det val man gjort för det kommande årets böndagar,
vilka alltid har egna texter, som inte infogas i evangelieboken, utan är nya för
vart år. Av dessa är det bara tacksägelsedagen som fortfarande har egen söndag i
den rikssvenska kyrkoalmanackan.
Huvudbonad: gifta släthatt, ogifta slättimp med silkeshätta
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: skinnsnörvil, sommar, höst och vår blått snörvil
Kjol: svart kjol
Förkläde: blått förkläde
Midjeband: grönt, hemvävt midjeband med toppor
Strumpor: vita sockor
Tröja: skinntröja med svart utanpåtröja, sommar, höst och vår svarttröja
Handbeklädnad: helvantar vintertid, halvvantar höst och vår
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Bokkläde: blått bokkläde
Spänne: runt silverspänne utan hängen
Skor: höghälsskor med lång plätt

Kristi himmelfärdsdag
Huvudbonad: gifta knytningshatt, ogifta knytningstimp med lönnhätta
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: blått snörvil av satin
Kjol: blå kjol
Förkläde: rött förkläde, äldre paromförkläde
Midjeband: rött hemvävt midjeband med toppor
Strumpor: röda sockor med grön hällapp
Tröja: svarttröja
Bokkläde: rött bokkläde
Spänne: enkelt silverspänne
Skor: höghälsskor med lång plätt
Pingstdagen
Huvudbonad: gifta knytningshatt, ogifta knytningstimp med lönnhätta
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: snörvil av bokkläde eller kattun
Kjol: brun kjol
Förkläde: kattunsförkläde, äldre rött förkläde
Midjeband: rött midjeband med silkestoppor
Strumpor: röda sockor med grön hällapp
Tröja: gröntröja
Bokkläde: rött bokkläde
Spänne: kronspänne
Skor: höghälsskor med lång plätt
Annandag pingst
Lika som Kristi himmelfärdsdag
Midsommardagen
Huvudbonad: gifta knytningshatt, ogifta knytningstimp
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: rött silkessnörvil
Kjol: brun kjol
Förkläde: kattunsförkläde
Midjeband: midjeband med silkestoppor
Strumpor: röda sockor med grön hällapp
Tröja: gröntröja
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Bokkläde: rött bokkläde
Spänne: kronspänne
Skor: höghälsskor med lång plätt

Dåvedagen (Daviddagen, dagen efter midsommardagen)
Dagen firades på ett högtidligt sätt med besök hos släktingar och vänner på
andra orter eller så mottogs besök särskilt från Finnmarken och Rättvik varvid
söndagskläder användes.
Vanlig söndag sommartid
Söndagar efter valborgsmäss till Mikaeli
Huvudbonad: gifta släthatt, ogifta knytningstimp
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: snörvil av möbeltyg i olika färger, ljusblått på högsommaren
Kjol: blå kjol
Förkläde: blått förkläde
Midjeband: rött hemvävt midjeband med toppor
Strumpor: röda sockor med grön hällapp
Tröja: svarttröja
Bokkläde: rött bokkläde
Spänne: enkelspänne
Skor: höghälsskor med lång plätt

Mikaelidagen (mickelsmäss)
Lika som annandag pingst förutom att även unga då använde paromförkläde
Mickelsmässmåndagen (dagen efter Mikaelidagen)
Lika som Dåvedagen
Allhelgonadagen
Lika som annandag pingst förutom att även unga då använde paromförkläde
Hälgåmässmåndagen (dagen efter allhelgonadagen)
Lika som Dåvedagen
Yttersta domen (domsöndagen)
Huvudbonad: gifta släthatt, ogifta slättimp med silkeshätta
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: skinnsnörvil
Kjol: svart kjol, skinnkjol under vid behov
Förkläde: svart förkläde
Midjeband: grönt hemvävt midjeband med toppor
Strumpor: vita sockor
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Tröja: skinntröja med svart utanpåtröja
Handbeklädnad: hel- eller halvvantar
Bokkläde: blått bokkläde
Spänne: runt silverspänne utan hängen
Skor: höghälsskor med lång plätt

Konfirmation
Första dagen ’inifårhörô’
Huvudbonad: knytningstimp med silkehätta. Grop Anna: slättimp med
silkehätta
Halskläde: vit hastrasu
Spänne: runt silverspänne
Snörliv: ljusblått snörvil
Kjol: blå kjol
Förkläde: rött förkläde
Midjeband: rött hemvävt midjeband med toppor
Strumpor: röda sockor
Tröja: svarttröja
Handbeklädnad: ljusbruna halvhandskar med broderingar
Bokkläde: vitt bokkläde. Grop Anna: vitt och rött bokkläde
Psalmbok: rödlädersbok med inskrift ’Allena Gudi äran’.
Andra dagen när ’däm skull gå tä skreft’, när de skulle ta nattvarden
Huvudbonad: slättimp med lönnhätta
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: blått snörvil
Kjol: blå kjol
Förkläde: vitt förkläde
Midjeband: vitbottnat rödrosigt silkesband
Strumpor: vita sockor
Tröja: svarttröja
Handbeklädnad: mörkbruna halvhandskar med silkesbroderingar
Bokkläde: vitt bokkläde. Grop Anna: vitt och rött bokkläde
Psalmbok: rödlädersbok med inskrift ’Allena Gudi äran’.
Fräs Erik: »Vid högtidligare tillfällen såsom jul samt vid nattvardsbarnens konfirmation skulle kyrkan smyckas och prydas för att förete en fästlig prägel. Till
konfirmationen fingo konfirmanderna sjelva under ledning ’kläd tjôrtja’ (pryda
tämplet). En lång slinga snoddes av lingonris och hängdes i omväxlande upp och
nedhängande slingor eller veck på altarrunden samt omkring predikstolen. I alla
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hål i bänkarna der ljusstakarna under julen brukade placeras sattes gröna björkruskor. På såväl altarbordet som på predikstolen placerades en mängd blommor,
vilket allt förlänade tämplet en fästlig prägel. Detta bruk med att pryda kyrkan
till nattvardsbarnens konfirmation bibehålles ännu.«

Nattvardsgång
Huvudbonad: gifta släthatt, ogifta slättimp med lönnhätta
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: blått snörvil, vintertid skinnsnörvil
Kjol: blå kjol, vintertid skinnkjol under vid behov
Förkläde: unga vitt förkläde, åldriga svart förkläde
Midjeband: unga vitbottnat rödrosigt silkesmidjeband, åldriga rött hemvävt
midjeband med toppor
Strumpor: vita sockor
Tröja: svarttröja, vintertid skinntröja med svart utanpåtröja
Handbeklädnad: mörkbruna halvhandskar med silkesbroderingar
Bokkläde: unga vitt bokkläde, åldriga blått bokkläde
Begravningsdagen
Huvudbonad:
närmast sörjande: gifta släthatt med svepkläde, ogifta slättimp med svepkläde
avlägset sörjande: gifta släthatt med vitt kläde, ogifta slättimp med silkeshätta
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: blått snörvil, vintertid skinnsnörvil
Kjol: svart kjol, vintertid skinnkjol under vid behov
Förkläde: svart förkläde
Midjeband: rött hemvävt midjeband med toppor
Strumpor: vita sockor
Tröja: svart vadmalströja, vintertid skinntröja med svart utanpåtröja
Handbeklädnad: vantar vid behov
Bokkläde: blått bokkläde. Grop Anna: vitt bokkläde
Spänne: runt silverspänne utan hängen
3–4 söndagar efter begravningen
Huvudbonad: närmast sörjande: gifta släthatt med knytkläde, ogifta slättimp
med knytkläde
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: blått snörvil, vintertid skinnsnörvil
Kjol: svart kjol, vintertid skinnkjol under vid behov
Förkläde: nära sörjande svart förkläde
Midjeband: hemvävt rött midjeband med toppor
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Strumpor: vita sockor
Tröja: svart vadmalströja, vintertid skinntröja med svart utanpåtröja
Handbeklädnad: vantar vid behov
Bokkläde: blått bokkläde
Spänne: runt silverspänne utan hängen

Dop
Lika som jul- och påskdagen vintertid och midsommardagen sommartid
Kyrktagning
En månad efter genomgången lycklig förlossning – i äldre tid fram till mitten
av 1860-talet sex veckor – brukade fromma barnaföderskor, i all synnerhet efter
sin första förlossning, infinna sig i kyrkan för att bli kyrktagna, som det hette.
Ceremonin ifråga tillgick så att kvinnan i fråga som skulle kyrktagas infann sig
vid altaret i kyrkan före högmässan varvid prästen stående framför henne med
kyrkohandboken i sina händer läste en tacksägelsebön och förklarade henne
återupptagen såväl i Guds församling som återinsatt i sina medborgerliga rättigheter som församlingsmedlem, samt lyste frid över henne och barnet.
Klädseln var lika som jul- och påskdagen vintertid och midsommardagen
sommartid.
Var modern ogift hade hon lönnhätta och slättimp. Kyrktagningen för ogifta
skedde inte mitt fram vid altaret utan på sidan i kyrkan, annars var ceremonin
likadan. Efter kyrktagningsakten skulle kvinnan ta plats i kyrkbänken och böja
sitt huvud till tyst bön.
Grop Anna: vitt förkläde, vitt och rött bokkläde

Vardagsdräkt
Vardagsdräkt på vintern
Mikaeli till valborgsmäss
Huvudbonad: gråhätta, både gift och ogift
Halskläde: kattunshastrasu
Snörliv: skinnsnörvil
Kjol: skinnkjol eller blå kjol
Förkläde: inget, vid gång utbyes rött förkläde
Midjeband: inget, vid gång utbyes rött hemvävt midjeband
Strumpor: röda sockor
Tröja: skinntröja, svarttröja höst och vår
Handbeklädnad: helvantar eller halvvantar
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Spänne: enklare
Väska: liduväska

Vardagsdräkt på sommaren
Valborgsmäss till Mikaeli
Huvudbonad: gråhätta, både gift och ogift
Halskläde: kattunshastrasu
Snörliv: blått snörvil
Kjol: blå kjol
Förkläde: inget, vid gång utbyes rött förkläde
Midjeband: inget, vid gång utbyes hemvävt rött midjeband
Strumpor: röda sockor
Tröja: ingen eller svarttröja
Spänne: enklare spänne
Väska: liduväska vid behov

Söndagseftermiddagsdräkt på vintern
Blå kjol, skinnsnörvil och skinntröja, kattunshastrasu
Söndagseftermiddagsdräkt på sommaren
Blommigt snörvil, vit överdel, gråhätta, bokklädstadhastrasu
Söndagseftermiddagsdräkt höst och vår
Blått snörvil, vadmalströja
Gåbort-dagar vintern
Vitvarpkjol, skinnsnörvil och skinntröja, gråhätta, kattunshastrasu, liduväska
med nålhus, sömjäl eller sockjäl, påjälssockor
Gåbort-dagar sommaren
Blått snörvil, vadmalströja, gråhätta, kattunshastrasu, liduväska med nålhus,
sömjäl eller sockjäl, påjälssockor. Högsommar ljusblått snörvil, enklare vit
överdel
Arbetskläder
En husmoder hade inga särskilda fjuskläder (fähuskläder). Därtill använde hon
den sämsta rustningen hon hade, någon särdräkt var det därför ej. Ömtåliga
persedlar som hört till högtidsdräkten användes naturligtvis ej.
På vintrarna lånade husmodern mannens sämsta päls vid utearbete, då hon
skulle bära ved och vatten o.s.v.
Sämre skinnkjolar användes vid alla slags arbeten som dammar, som tröskning,
bakning och linberedning oavsett årstiden men också vid ladning, potatisupptagning,
mältning och bryggning.
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Vid tvätt, skurning och andra blöta arbeten kunde skinnkjolen inte användas
för då blev den skarp (stel). Då tog man någon riktigt medfaren tygkjol. Sämre
kläder begagnades dock ej av någon särskild typ.
Höstslåttern och övrigt bärgningsarbete, ehuru brådskande och drygt, betraktades fordomdags som någonting gudomligt, och för att visa sin vördnad skulle
man vara så fint klädd som arbetet medgav. Vid slåttern kunde hon endast bära
först nämnda särkkombinationen (särk och överdel) och en tunn underkjol,
hemvävd dock. Det skulle vara finare, mindre slitna plagg vid slåttern. Var
det mycket varmt kastade hon av sig kjolen och gick i bara särk och överdel.
Stubbsockor användes av kvinnorna under slåtterarbetet nästan hela sommaren.
I övrigt under sommaren gick kvinnorna ofta utan strumpor, kippskodda och
även barfota. Både gifta och ogifta använde hilka.
Vid skörd av säd använde även kvinnorna förskinn, stjimpår, av brungarvat
kalvskinn, dock tunnare än männens, till skydd för nötning av kjolens framvåd.
Vid regnigt väder användes stundom armskydd för att slippa bli genomblöt på
armarna. Armskyddet utgjordes av en rymlig ärm av grovt tyg eller skinn.

Vallkullornas dräkt
Vid vallgång hade man någon av de sämsta dräkterna.
Huvudbonad: någon gammal karlhatt (för att björnen skulle tro att vallkullan
var en karl)
Halskläde: kattunshastrasu
Snörliv: blått snörvil
Kjol: blå kjol
Förkläde: inget
Midjeband: inget
Strumpor: röda sockor eller stubbsockor, på fäbodvallen gick hon ofta barbent
och barfota
Tröja: vadmalströja
Väska: liduväska med nålhus och stickjäl på vänster sida, slekskräppa på höger
sida, liten näverkunt på ryggen med fässlarna ihopsatta med en pinne fram,
kniv och kohorn. Fäbodyxan hängde i en av fässlarna. För att en budkôlla
skulle bli fullt färdig att vara budkôlla så skulle hon lära sig att spela särskilt
två lekar på hornet.
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Mansdräkten
Kyrkdräkt
Kyrkdräkt på vintern
Huvudbonad: svart hatt och hattband med röda toppor
Halskläde: kruskrage. Grop Anna: före 1880 på jul och påsk vit nattkappa och
vit halsduk i två varv, där nattkappans översta del veks ned över halsklädet
och bildade en bård, roshalskläde vanliga söndagar.
Livstycke: skinnlivstycke
Byxor: vadmalsbracka
Strumpor: blå sockor
Rock: päls med rock utanpå, höst och vår rock, med blåtröja under vid behov
Handbeklädnad: blå vantar med krushark
Skor: näverbottnade skor med plätt
Knäremmar
Ev. livrem
Kyrkdräkt på sommaren
Huvudbonad: svart hatt och hattband med röda toppor
Halskläde: kruskrage. Grop Anna: före 1880 pingst och midsommar vit
nattkappa och vit halsduk i två varv, där nattkappans översta del veks ned
över halsklädet och bildade en bård, roshalskläde vanliga söndagar.
Livstycke: blått livstycke
Byxor: skinnbracka
Strumpor: blå sockor
Rock: blåtröja
Knäremmar
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Konfirmation
Grop Anna:
Huvudbonad: hatt med grimma och rött krusband
Halskläde: vit eller röd nattkappa och vit halsduk i två varv där nattkappans
översta del veks ned över halsklädet och bildade en bård
Livstycke: blått livstycke
Byxor: skinnbracka
Strumpor: vida blå sockor
Rock: blåtröja med svart rock över
Andra dagen samma som vid nattvardsgång
Fräs Erik: Andra dagen samma som vid nattvardsgång men egendomligt nog
blåtröjan vid första nattvardsgången.

Fasta, böndagar, nattvardsgång, begravning
Vit halsduk (utanpå kruskragen), vita sockor, rock även sommartid, päls under
rocken vintertid, blåtröja under rocken höst och vår vid behov. Grop Anna: vit
nattkappa, vit halsduk. Knäremmar.

Vardagsdräkt
Vardagsdräkt på vintern
Huvudbonad: busshätta eller topphätta
Halskläde: norgehalsduk eller roshalskläde
Livstycke: skinnlivstycke
Byxor: vadmalsbracka
Strumpor: blå sockor
Rock: päls, höst och vår rock med blåtröja under vid behov
Skimpa
Ev. livrem
Handbeklädnad: blå vantar med krushark
Skor: näverbottnade skor, skohö för värme
Vardagsdräkt på sommaren
Huvudbonad: topphätta
Halskläde: roshalskläde
Livstycke: blått livstycke
Byxor: skinnbracka eller blaggarnsbracka
Strumpor: blå sockor eller stubbsockor
Rock: blåtröja eller bussarong
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Skimpa
Skor: näverbottnade skor. Om kippskodd skohö i skorna mot skognag

Söndagseftermiddagsdräkt på vintern
Päls, skinnlivstycke, livrem, topphätta, halsduk, vadmalsbracka, blå sockor,
näverbottnade skor
Söndagseftermiddagsdräkt höst och vår
Rock, blått livstycke, vadmalsbracka, roshalskläde, topphätta
Söndagseftermiddagsdräkt på sommaren
Blåtröja, blått livstycke, skinnbracka, vit krage, topphätta
Handelsfärder
Någonting mitt emellan helg- och vardagskläder
Färddagar på vintern
Härvid kompletterades vinterdräkten med busshätta, fårskinnshandskar, snösockor, livrem och skimpa och i övrigt lika som söndagseftermiddag
Färddagar på sommaren
Svart hatt, förskinn, skinnbracka, blåtröja, blått livstycke, livrem, blå sockor
Hemmadagar
Sämsta klassens kläder. Sommartid användes blaggarnsbracka och bussarong
samt stubbsockor

Arbetsdräkt
För arbeten som förekom näst efter vårsådden såsom svedjefällning, lötesgärdesgårds- och annan gärdesgårdsstängning, vedhuggning i skogen och uppskottning
av dya var blaggarnsdräkten med blaggarnsbyxor och bussarong. När kyrkhatten, vilken man för övrigt var mycket rädd om, blev gammal så att den icke kunde
användas till kyrkhatt kom den till användning vid vissa arbeten i vardagslag,
särskilt vid utomhusarbeten vid regnväder samt vid arbeten i skog och mark, på
åker och äng.

Slåtterdräkt
Under höstslåttern skulle man vara bättre klädd än annars eller åtminstone ha
nya eller nytvättade blaggarnsbyxor och ren skjorta. Dessa jämte strumpor, skor
och hatt (vardagshattarna hade inget hattband) var de enda klädespersedlar som
användes vid vackert väder.
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Skörd
Till vardags användes blåtröjan under sädesbärgningen och fick då ofta tjäna
som underlag eller duk då man dukade måltid ute i det fria, ofta på laduvallen i
slåtterängarna
Lövtäkt
Vid lövtäkt var man klädd ungefär som vid slåttern men hade då även skimpa
Skogsarbete
Vid skogsarbete hade man det sämsta man ägde. Skimpan var då oumbärlig
Kolning
Kolning var ett förtjänstarbete som har bedrivits i de flesta gårdar. Så snart skördearbetet avslutats rustade man sig för att fara till kolningen. Tiden då marken
tjälat men det fortfarande inte fallit snö var den bästa tiden för framkörning av
kolved. Detta inföll oftast i mitten eller början av oktober. Vid kolning hade
männen sina allra sämsta kläder på sig. Någon gammal kaskett som hade blivit
omodern kunde de ha på huvudet.
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Kyrkdräkt

30

1:a söndagen i advent. Lönnhättan, den bruna sammetshättan, används av ogifta kvinnor.
Den blåa kjolen är den näst högst rankade i klädseln under kyrkoåret. Det röda förklädet är också det
näst högst rankade. Skinnsnörvilet används hela vinterhalvåret både till högtid och vardags. Skinntröjan används bar till kyrkan alla söndagar under vintern utom på jul- och påskdagen då grön
utanpåtröja bärs och vid sorg och fasta då svart utanpåtröja bärs. Kyrkoåret är indelat i det festrika
halvåret som innehåller jul-, påsk- och pingstcyklerna, och det festfattiga halvåret som är resten av
året, och därför återfinns de flesta festliga dräktvarianterna under advent till och med pingst.
31

32

Juldagen. Juldagen, påskdagen, pingstdagen och midsommardagen är de
fyra största högtiderna under kyrkoåret. Då bär kvinnorna brun kjol som är
den högst rankade, kattunsförkläde med silketoppor (tofsar av tyglappar) och
gröntröja. Vintertid bärs skinntröja med grön utanpåtröja och sommartid
bara gröntröja. Kvinnan är gift och bär därför hatt. Knytningshatten, hatt
med spets, används till första och andra rangens kyrkosöndagar året runt.
Männens varianter är inte lika många som kvinnornas. Mannen på bilden
bär »kyrkdräkt på vintern«. Männen har alltid rock utanpå pälsen till kyrkan vintertid. De gick aldrig med pälsen bar i kyrkan.
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Fastan. Kvinnan är ogift och har timp (vit huvudbonad) och silkehätta. Timpen är en slättimp (timp utan spets).
Vita strumpor används till sorg, allvar, nattvard och av brud och brudgum. Kvinnan har svart kjol med skinnkjolen
under. »Kvinnorna använde under vintern före 1860-talet vit getskinnskasung även till kyrkan med förkläde som bestämdes efter söndagen. Under fastan, vid begravningar och större högtider sattes den bestämda kjolen utanpå kasungen.« Grönt midjeband används vid fasta, långfredag och böndagar. Blått hemvävt förkläde används både till allvar
och vanlig söndag sommartid. Blått bokkläde används vid sorg och fasta. Mannens vita långhalskläde användes tidigare både till högtid, sorg, allvar, nattvard och av brudgum men i senare tid har det ersatts av kruskragen till högtid.
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35

36

Vanlig söndag vintertid. En finare skinnkjol
eller en blå kjol och ett brunt hemvävt förkläde bärs dessa
dagar. Skinnkjolen kunde användas bar till kyrkan
vintertid utom vid de större högtiderna då den bestämda
tygkjolen sattes utanpå skinnkjolen. Flickan är ogift och
har silkehätta. Skinnkjolarna är gjorda av getskinn.
37

38

Pingstdagen. Kvinnan är ogift och har knytningstimp (timp med spets) och lönnhätta, brun sammetshätta. Juldagen, påskdagen, pingstdagen och midsommardagen är de fyra största högtiderna under kyrkoåret då den bruna kjolen,
gröntröja och kattunsförklädet med silketoppor används. Som extra prydnad här har kvinnan sina konfirmationshandskar. Psalmboken, rödlädersboken, med inskrift ’Allena Gudi äran’, är inlindad i ett rött bokkläde. Eftersom köptyger
kostade pengar rankades de högre än de hemvävda tygerna och återfinns i de finare dräktvarianterna som här. Förklädet, snörvilstyget, midjebandet, bokklädet, sammetstyget i lönnhättan och klädet i tröjan är exempel på köpetyger.
39

40

41

42

Midsommardagen. Sommartid har de ogifta kvinnorna timpen bar, utan hätta. Sista dagen före sommaren då hätta används är annandag pingst. Midsommar
är den sista av de fyra största kyrkhelgerna under kyrkoåret då brun kjol och kattunsförkläde används.
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Vanlig söndag sommartid. Gift kvinna har alltid hatt till kyrkan. Vanlig söndag hela
året runt har hon släthatt (hatt utan spets). Kjolen är blå. Blått förkläde används både som här
till vanlig söndag sommartid och till fasta och allvarstid. Snörvilet är här av grön halvsidenrips.
Sommartid används snörvilar av diverse möbeltyg i olika färg och material. Mannen har »kyrkdräkt på sommaren«. Glappet mellan väst och byxor kallas för »stjortbälg«.
45
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Mannen har nattkappa och kruskrage. Knapparna i västen är en
prydnadsdetalj, västen knäpps med
hakar.

Hattarna är broderade baktill med
oblekt silkestråd. Hattbandet knyts
med en ögla åt höger. Midjebandet
och kjollinningen är konstfullt vävda band med varp av oblekt tunt,
tunt lin och inslaget av hemspunnet,
tvåtrådigt, z-tvinnat ullgarn.
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Domsöndagen. Domsöndagen är en allvarsdag med svart kjol, svart raskförkläde, vita strumpor och svart utanpåtröja utanpå skinntröjan. Det svarta raskförklädet används förutom som här
på domsöndagen vid personlig sorg och nattvard. Rask är ett blankt, vaxat ylletyg som köptes. Det
tål inte regn så vid dåligt väder fick förklädet tas på vid framkomsten till kyrkan. Bokklädet är blått.
49

50

Konfirmation. Flickan är klädd till konfirmationens första dag, »inifårhörô«, i blå kjol och rött hemvävt förkläde. Det ljusblå möbeltygssnörvilet används
förutom vid konfirmation även under högsommaren.
51

52

53

54

Konfirmation. Flickan är klädd till konfirmationens andra dag »när däm skull gå tä
skreft«, när de skulle ta nattvarden. Vid nattvardsgång hade de unga vitt förkläde och de äldre
svart. Det vita förklädet med det rödrosiga silkesmidjebandet används även av brudar. I senare
tid har det vita förklädet blivit mönstrat som en spetsgardin. Konfirmationshandskarna är halvhandskar sydda av rödrosa eller brunt skinn och rikt broderade med silkestråd och paljetter. Konfirmationshandskarna användes efter konfirmationen till högtidliga tillfällen.
55
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Begravningsdagen. På begravningsdagen
använder både gifta och ogifta kvinnor som är nära
sörjande det stora svepklädet. Hatt eller timp bärs under
svepklädet. Måtten på svepklädet är 70 x 90 cm. Vita
strumpor används i sorg och allvar och av brud och
brudgum. Kvinnan har svart kjol och svart raskförkläde.
Mannen har svart rock och vitt långhalskläde. Vintertid
bärs skinntröja och skinnkjol under tygplaggen för kvinnorna och päls under rocken för mannen. Vantar och
halvvantar används efter behov. Fräs Erik och Nordes
Erik anger blått bokkläde medan Grop Anna anger vitt.
57

Tre till fyra söndagar efter begravningsdagen. Både gifta och ogifta nära
sörjande kvinnor bär detta s.k. knytkläde. Det är svepklädet som är vikt efter hatten och knutet i
nacken med ett löst band och uppnålat.
58

Vardagsdräkt

60

Vardagsdräkt på vintern. Kvinnorna har blå kjol eller skinnkjol utan förkläde men
vid »gång utbyes« föreskrivs rött förkläde. Männen har alltid skimpa till vardags, sommar som
vinter. Vintertid har männen vadmalsbyxor och skinnlivstycke. I uppteckningarna sägs att gamla Bodapälsar ofta har hela bräm fram. Här är ett exempel på det. Till vardagsdräkten vintertid
efter 1880-talet användes en lång yllehalsduk kallad norgehalsduk med flera olikfärgade mönster.
Den är så lång att tafset, fransarna, och bägge ändarna sticker ut nedanför västen. Busshättan är
gjord av hund- eller sälskinn.
61

62

Söndagseftermiddagsdräkt på vintern. Efter kyrkobesöket byts hatten mot topphättan för männen. Skimpan används inte då. Däremot pryds dräkten med en livrem.
63

Söndag eftermiddag sommartid. Efter hemkomsten från kyrkan har mannen bytt
från hatt till topphätta och kvinnan har bytt från hatt till gråhätta, från vitt halskläde till kattuns
halskläde och hon har tagit av sig förklädet. Här ses exempel på två olika möbeltygssnörvilar.
Kattunssnörvil kan också användas vid dessa tillfällen.
64
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Färddagar på vintern. Färddagar kunde vara t.ex. marknadsresor eller forkörning.
Härvid kompletterades vinterdräkten med busshätta, fårskinnshandskar, snösockor, livrem och
skimpa. Eftersom bara lågskor fanns som skodon använde man snösockor för att inte få in snö i
skorna. Busshättan kunde ha skinn av hund eller säl. Sälskinn bytte man till sig när man t.ex.
körde foror med kalk till kusten. Bältet är ett prydnadsplagg.
67

Vallkullornas dräkt. Vid vallgång använde vallkullan de sämsta kläderna. Någon
gammal karlhatt hade hon på huvudet för att björnen skulle tro att hon var en karl. Hon har liduväskan (ledigväskan) med nålhus och stickjäl (stickgöra) på vänster sida, slekskräppan, väskan
med mjöl och salt åt korna, på höger sida, en liten näverkunt på ryggen med fässlarna ihopsatta
med en pinne fram, kniv och kohorn. Fäbodyxan hängde i en av fässlarna. För att en kulla skulle
bli fullt färdig att vara vallkulla så skulle hon lära sig spela särskilt två lekar (låtar) på hornet.
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Vardagsdräkt på sommaren. Till vardags gick kvinnorna med bredan (framvåden)
bar. I liduväskan förvarades stickningen. Jämt gick kvinnorna och stickade. Mannen har topphätta, blåtröja och roshalskläde. Halsklädet är ett hemvävt brett ylleband som är batikfärgat med
koschenill och så långt att det räcker nedanför livstycket. På bilden t.h. har mannen prytt sig extra
med muddar, bälte och knäbälten. Dock har mannen inte skimpa här som det annars uppges att
männen alltid hade till vardags.
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Slåtterdräkt. »Höstslåttern och övrigt bärgningsarbete, ehuru brådskande och drygt, betraktades fordomdags som någonting gudomligt och för att visa sin vördnad skulle man vara så
fint klädd som arbetet medgav. Vid slåttern kunde kvinnorna bära endast en särkkombination
med särk och överdel och en tunn underkjol, hemvävd dock. Var det mycket varmt kastade hon
av sig kjolen och gick i bara särk och överdel. Hon gick inte gärna i bara särken. Det skulle vara
finare, mindre slitna plagg vid slåttern.« Kvinnorna gick ofta barbenta eller hade stubbsockor på
sommaren. De kunde gå kippskodda eller barfota. Både gifta och ogifta använde hilka.
»Männen skulle under höstslåttern vara bättre klädda än annars eller åtminstone ha nya eller
nytvättade blaggarnsbyxor och ren skjorta. Dessa jämte strumpor, skor och hatt, (vardagshattarna hade inget band) var de enda klädespersedlar som användes vid vackert väder.« Vita stubbsockor finns omtalade i äldre tid. Annars var de blåa. När man skulle ut och slå kunde lieskon
ofta ligga på fässlarna.
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Hemmadagar. Sommartid användes blaggarnsbracka och bussarong samt stubbsockor (sockor utan
fot). Det ansågs att en gård skulle ha två hässjor fulla av
blaggarnsbrackor på tork efter tvätt.

Skörd. »Vid skörd av säd använde även kvinnorna skimpor av brungarvat skinn, dock tunnare än männens, till skydd för nötning av kjolens framvåd. Vid regnigt väder användes stundom
armskydd för att slippa bli genomblöt på armarna. Armskyddet utgjordes av en rymlig ärm av
grovt tyg eller skinn.«
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Lövtäkt. Vid lövtäkt var man klädd ungefär som vid slåttern men hade då även skimpa.
Stillkorgen med löv bars bäst genom att man trädde räfsans skaft genom korgens handtag och tog
skaftet på axeln.
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Kolning. »Kolning var ett förtjänstarbete som har bedrivits i de flesta gårdar. Så snart skördearbetet avslutats rustade man sig för att fara till kolningen. Tiden då marken tjälat men det
fortfarande inte fallit snö var den bästa tiden för framkörning av kolved. Detta inföll oftast i
mitten eller början av oktober. Vid kolning hade man sina sämsta kläder på sig. Någon gammal
kaskett som hade blivit omodern kunde de ha på huvudet.«
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Underkläder. Hängselsärk är det enda underplagget. Håret är alltid
upplagt i en s.k. oppombindning. Håret samlas i nacken och delas i två länkar
som var för sig lindas med hårbandet. Sedan läggs hårlänkarna runt huvudet. Hårbandet är drygt 3 m långt. Strykbandet lindas vid hårfästet. Högflätan är en liten valk, stoppad med lin, som ska ge form åt huvudbonaden. Den
används under alla huvudbonader. Halskragen ska hålla halsklädet högt upp
på halsen vilket ansågs snyggt.
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Barndräkten
Spädbarn
Lindning
Fräs Erik: »Spädbarnet lindades på så sätt att man först anbrakte en linnelapp i
baken och sedan därutanpå en större som man vecklade om såväl bak som fram
och som benämndes brakka. Därpå lindade man om barnet ända upp till halsen
med en större vit linneduk vilken benämndes vitslätt varvid man lade barnets
armar i kors över bröstet och lindade in dessa. Slätten veks om lår, ben och fötter.
Den tott av slätten som blev över nedom fötterna veks bakifrån och framtill och
lades liksom en tuss mellan fötterna varvid tillsågs att tåändan av fötterna kom
att peka en aning utåt så att barnet sedan det börjat springa icke skulle gå utåt
med tårna. Sedan lindades ungefär på enahanda sätt en grå linnetrasa, gråslätt,
som vanligen var gjord av en gammal nött kjolvåd som var mjuk och behaglig.
Det hela lindades sedan från fötterna upp till halsen med ett för ändamålet vävt
krusband benämnt lindeband. Bandet var omkring 5 m långt och hade en toppa i
varje ände. Lindningen gjordes så att den ena toppan hamnade vid fötterna och
den andra vid bröstet. Innan lindningen avslutades upptill lades en vit, mjuk, fin
halsduk omkring barnets hals vars nedre tottar bundos fast nerom bröstet med
lindebandet näst förut innan lindningen avslutades. Pojkarnas hakubandshätta
var hopsydd av kilar av kattun, siden- eller möbeltyg. Fyra kilar var röda och två
gröna. Hättan knöts med röda band på höger sida. Flickornas hakubandshätta
var hopsydd av tre stycken, en mittunga och två sidstycken. Röda sidstycken och
grönt mittstycke var vanligast men det kunde också förekomma tvärtom. Tyget
var kattun, siden- eller möbeltyg. Mössan knöts med röda band på vänster sida.
Vid finare tillfällen sattes en knytningstimp (halvtimp) samt ett spissband under
flickmössan. Helgdagsmössorna var helt i siden.
Barnet lögades och lindades på morgonen samt löstes upp först på kvällen
varvid det fick ligga i kass’n eller vaggan och sparka med fötterna och vifta med
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armarna en stund vilket barnet syntes gilla varpå det efter en stund åter lindades
för natten. Barnet lindades på detta sätt i omkring sex till åtta veckor varpå det
lindades ungefär på samma sätt en tid men då med armar och händer fria. Så
fortsatte lindningen till dess barnet blivit omkring tolv veckor då man började
kläda det. I något senare tid avkortades lindetiden till omkring sex à åtta veckor.
Det nyfödda barnets första säng benämndes kass. Kass’n var tillverkad av
flerdubbla väl ansade jämnskurna björknäversjok och var försedd med två
handtag. Kassens övre kant utgjordes av en rektangelformad båge av vide med
avrundade hörn vilken var fastsydd med fina gran- eller björkrötter. Rotvidjan
löpte regelbundet snett omkring kransbågen utefter hela dess längd. Kassens
sidor och gavlar pryddes med olikfärgade tyglappar av kläde, oftast rött och
grönt. Kassen bäddades dels med mjuk halm och dels med en grövre umbreda
(underlakan). Därovanpå bäddades med ett finare lakan. Därförutom försågs
kass’n med en fäll av fint lammskinn med en krusvävd vepa av finaste slag.
Fällen benämndes kassfäll. Vid ena sidan av kassen, åt huvudgärden till, stack
man ned en finsnickrad tunn bred spjäla som benämndes kassticka. Denna var
i de flesta fall konstnärligt utskuren med hjärtan och andra krus (mönster) i
dess övre ände samt det nyfödda barnets namninitialer, födelseår och -dag, allt
fint inristat med kniv. Allt eftersom ett nyfött barn kom till världen ristades
dess namninitialer och födelseår in på stickan. Kasstickan var ämnad att tjäna
även ett annat ändamål. Då flugor ville ofreda barnet under sömnen breddes
ett lakan över kassen. Då tjänade kasstickan till att hålla upp lakanet ett gott
stycke från barnets ansikte. När man var ute på ängarna och slog kunde kassen
hängas upp i ett träd och vara täckt med ett tunt lakan som hölls uppe av
kasstickan.
Säckbåmba var en bölsäck (bördsäck, skinnsäck) som hängdes upp över den
ena av inistugans kronstänger för att kunna vagga ett barn i. Barnen gillade att
få ligga i säckbåmban eller sitta i säcken på ryggen. Det fanns mödrar som bar
sina barn på detta viset hela vägen till fäbodarna eller kyrkan.«

Kristningsdräkten (Dopdräkten)
Grop Anna: »Innan det lämnas åt glömskan vill jag här försöka anteckna några
små ändringar, berättade av bondgummor, Bodadräkten undergått de senare
åren.
Vill då börja med ’Kristningsdräkten’, dopdräkt, om man så kan kalla den,
utgjordes på 1830- liksom på 1860-talets senare del av en huvudbonad med timp
av kambrik, en i nacken öppen mössa, å vilken framtill var fastsydd en knypplad
spets, ’knitning’. Denna sattes närmast huvudet och så långt fram att den nämnda
spetsen nådde framför ansiktet. Över timpen lades ett ’skenband’, sidenband,
invävt rosor av silvertråd, som delvis täcktes av mössan, kull- eller pojkhättan,
som kom ytterst.
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Denna var för gossen sexkilig och hopsyddes mitt efter huvudet så att det
kom tre på varje sida, den mellersta av dessa kilar var av grön satin, kunde även
någon gång i slutet av 1830-talet förekomma av siden, de övriga röd eller också
blommigt kattun, ’äkta’ Coccinell, till skillnad från ett annat som kallades krappkattun ’oäkta’ och även färnbocks, som ansågs ännu äldre och sämre, för den
fällde färgen vid regn och blektes fort.
Namnen äro från de insekter, växter och spånen från färnbocksträdet varmed
det färgades. De två sista kattunsorterna användes till halstrasor för fruntimmer
ända in på 1850-talet. De äkta hade en högröd färgbotten och klara blomfärger,
var dyrbarare och även svårare att få tag uti och i anledning därutav, fick även
namn ’gråkattun’ och användes för det mesta ända tills i slutet på 1830-talet
endast till barnmössor. Krappkattunet hade rödblå botten och matta blomfärger.
Flickmössan ’kullhättan’ var av samma typ som föregående, men utgjordes
endast av två röda sidlappar, som fastsyddes vid en grön, som satt mitt efter
huvudet och kallades ’tunga’. För övrigt hade barnet den vanliga lindningen,
men sveptes då in och även senare vid högtidliga tillfällen och kyrkfärder i ett i
tresnibb viket lakan.
Detta var prytt med ett bokkläde, också viket i tresnibb, vars övre kant fälldes
över lakanet och bildade en bård, där det övriga av kattunet täcktes med ett helvitt
kläde, som då kom närmast intill den omtalade huvudbonaden. Om detta lakan
vet de att berätta, var det i början av 1840-talet i linne, fyrskaftat ’firskäft’, med
snedrutiga och fyrkantiga mönster, som benämndes hus- och kistkrus. Förekom
även tvåskaftat ’tviskäft’, fastän det var fyra skaft. Av namnet skulle man vilja tro
väven är trädd ’smöjd’ i endast 2 skäv, men det är alltid fyra. Troligen kommer
namnet av ’trampu’ varannan, då det alltid är två skaft uppe och två nere. Vill
även samtidigt nämna att vår smöjd i två skaft kallades för ensmöjd och troligen
därför att det är en och en tråd för vart hål i vävskeden. Sedan västgötarne börjat
med sin gårdfarihandel köptes lakan av bomull.
Ytterst kom så ett krusband, ’låkånbänd’, som höll till lakanet, väft i rött och
vitt och med en boll ’toppor’ av yllegarn, som avslutade det vid varje kortsida.
Detta kunde vara ända till nio alnar långt och lades i täta varv, från fötterna där
ena bollen var synlig och till midjan där den andra stack fram, men dock så att
det vita lakanet skymtade fram mellan varje lindning.
I början på 1870-talet kommo de enfärgade siden- eller också spetsmössorna i
bruk, och schalen, som också under denna tid mellan 1860–1870 började begagnas i Boda, intog lakanets plats.«
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Kristningsdräkten eller dopdräkten. Förutom den vanliga lindningen sveptes barnet in i ett i tre
snibb vikt lakan. Detta var prytt med ett bokkläde, också vikt i tresnibb och vars övre kant fälldes över lakanet och bildade en bård. Ytterst kom ett krusband som höll till lakanet. Krusbandet var nio alnar långt och avslutades med en boll i
varje ände. Bandet lindades så att en boll hamnade vid fötterna och en vid bröstet. Vid huvudgärden av dopkassen var
kasstickan nedstucken. På den ristades alla barnens initialer, födelsedatum och -år in allteftersom de föddes.
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Koltålder
Fram till skolåldern

Flickor
Kyrkdräkt på vintern
Huvudbonad: hakubandshätta med knytningstimp (halvtimp) under
Halskläde: kattunhastrasu
Kolt: kullkasung, ev. livet under. Vid de stora helgerna blå kjol ovanpå
kasungen
Förkläde: rött förkläde. Grop Anna: kattunsförkläde
Midjeband: rött hemvävt midjeband med toppor
Överdel: överdelssärk
Strumpor: röda sockor
Skor: näverbottnade skor med låg klack
Handbeklädnad: vantar
Spänne: enkelt silverspänne
Kyrkdräkt sommar, höst och vår
Huvudbonad: hakubandshätta med knytningstimp (halvtimp) under
Halskläde: kattunshastrasu
Kolt: blå kjol utan passning, fastsydd vid livstycket (grönt med ärmar)
Förkläde: rött förkläde. Grop Anna: kattunsförkläde
Midjeband: rött hemvävt midjeband med toppor
Överdel: överdelssärk
Strumpor: röda sockor
Skor: näverbottnade skor med låg klack
Spänne: enkelt silverspänne
Vardagsdräkt vinter, höst och vår
Huvudbonad: hakubandshätta
Kolt: vinter kullkasung, ev. livet under. Höst och vår blå kjol med grönt liv, ev.
livet under
Överdel: överdelssärk
Strumpor: röda sockor
Skor: näverbottnade skor med låg klack
Handbeklädnad: vantar vid behov
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Vardagsdräkt på sommaren
Huvudbonad: hakubandshätta
Kolt: liv
Överdel: överdelssärk
Strumpor: röda sockor
Skor: näverbottnade skor med låg klack
Nordes Erik: »Lisskôllomôs första kläder sedan de kunde gå var en sammansättning av kjol och väst av blommigt kattun i lysande färger och med frambreda i miniatyr. Denna kombination kallades liv. När flickorna började skolan
fingo de sin första kjol som sattes utanpå livet. Flickorna hade skinntröja som
räckte så långt ner att kjolen knäpptes över denna. Vid stark kyla kunde dock
även flickorna ha kas (kasung, skinnkolt med ärmar) med kjolen utanpå då det
såg ut som de buro skinntröja. På huvudet hade flickorna medan de voro små
hakubandshätta knuten under hakan med ett sidenband. Mössan var av silke
och hopsydd av tre delar, ett brett mittstycke över hjässan, tunga, mellan två
sidlappar som gå så långt fram att de täcka öronen. Tungan är vanligen grön och
sidlapparna röda. Färgerna variera dock. Detta var flickornas hakubandshätta
som de kunde bära också något år sedan de börjat skolan, i en del fall ända till
konfirmationsåldern. Denna mössa kunde också kallas lisskôllhätta. Flickorna
buro alltid röda strumpor.«
Nordes Erik: »Småkullorna hade under vintern fårskinnskasung med ärmar och
under sommaren blå kjol utan rynkor fastsydd vid livstycket (grönt med ärmar),
överdel (överdelssärk), rött förkläde, midjeband med toppor, kattunshalstrasa
med spänne, hakubandshätta med knytningstimp under, röda strumpor och
näverbottnade lågskor. Under sommaren gingo såväl kvinnor som barn nästan
alltid barfota utom vid sön- och helgdagar.
Fräs Erik:
»lisskulldräkten
Vintern: ärmkasung
Sommar: Blå kjol utan rynkning fastsydd vid livstycket (grönt med ärmar), överdel (överdelssärk), rött förkläde, midjeband med toppor, kattunshalskläde med
spänne, hakubandshätta med knytningstimp under, röda strumpor, skor med
låg klack.
Flickornas klädsel före skolåldern utgjordes först och främst av ett underplagg
av finaste linneväv (överdelssärk). Utanpå särken bars ett plagg som benämndes
klädning och som var sytt av en kjoldel med hemvävd mönstervävd bottenväv
i flera färger och försett med liv av möbeltyg som gick över axlarna men utan
ärmar. Dylika bottenvävnader som till lisskullornas livdräkt varierade i något
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olika mönsterrandning beroende på väverskans fantasi. Kjoldelen hade bredda
fram.
På sommaren bars i helgdagslag och annars i vardagslag då väderleken det
krävde en kjol med bakvåder av blått tyg, mestadels hemvävt, och med framvåd
av hemvävd, mönstervävd bottenvävnad med ränderna gående tvärs över. Röda
hemstickade yllestrumpor samt hemgjorda skor av garvat kalvskinn. Vidare bars
på sommaren då väderleken fodrade en blus som benämndes kofta (senare) samt
hakbandshätta.
På vintern buro flickorna utanpå klädningens livstycke en tröja, som var
gjord av betade och beredda killing- eller lammskinn, vilken var varm samt len
och mjuk som silke. Tröjan omslöt övre delen av kroppen och knäpptes baktill
varefter kjolen knäpptes utanpå tröjan vid midjan. I helgdagslag buro flickorna
förkläde utanpå kjolen och skinntröjan. I ej så få fall förekom det dock även att
flickor buro ett kjolliknande plagg av betat och berett lamm- eller killingskinn
som benämndes kasung, ’kôllkas’, vilken var försedd med ett grönt band nedtill
som kant. Håret var vänt inåt. Kôllkasen saknade bräm och den knäpptes baktill
från halsen och ned på halva ryggen.
Flickornas klädsel vid skolåldern var särk, överdel av finaste linnetyg närmast
kroppen. Blå kjol med rynkade bakvåder av hemvävt bottentyg samt framvåd
av hemvävd bottenvävnad med tvärgående ränder i flera färger. Röda hand
stickade strumpor och hemgjorda näverbottnade becksömsskor av svartgarvat
läder. Kofta (senare) av hemvävd bottenvävnad i randmönster samt skinntröja
utanpå i vintertid. Till huvudbonad användes en hemstickad mössa, så kallad
luva (senare), av rött yllegarn som knyttes med ett rött band under hakan. På
vintern hemstickade vantar av vitt yllegarn.
Varken flickor eller äldre kvinnor buro några som helst underbenkläder ända
fram emot sekelskiftet.
Flickorna började med gråhätta till vardags efter koltåldern. Som kyrkmössa
efter koltåldern men före konfirmationen användes en kattunshätta, i formen
likt gråhättan, med knytningstimp under. Bak hängde ett brett gult sidenband.«
Grop Anna: »Flickornas mössmodeller voro liksom gossarnas lika till en ålder af
åtta år, fastän, till skillnad mot gossarna, dessa fingo behålla timpen under hela
tiden. Under högsommaren gingo de klädda i grön tröja ’ärmtria’ som knäpptes
i ryggen, kantades i ryggen med brandgula sidenband, och vid händerna, liksom
ett slags uppslag, fastsyddes en smal remsa af kattun. I hvardagslag under vintern
och äfven söndagar förekom det en liknande af skinn, kantad med remmar i
samma slag, och vid händer och hals ’tofs’ eller pram. Det kunde äfven förekomma att dessa tröjor gjordes i samma längd som de omtalade gossarnas ’kasar’
och fingo då namnet ’köllkas’ men i stället för att fram- och bakvåd klipptes i ett,
syddes skinnkjolen med rynkningar baktill och fastsyddes i lifvet vid en liknande
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omtalad tröja, och som kant nedtill bara ett brett band af grönt vadmal. Till
kyrkan vissa högtidsdagar drogs den gröna tröjan öfver så att endast det hvita
pramet vid händerna och hals var synligt. Halsklädet ’hästrasu’ var af kattun,
klipptes i tresnibb, fodrad med lärft, eller på 1860-talet med tyg i någon annan
färg. De båda snibbarna sammanfästes framtill med ett trelöfvat silverspänne,
som upptill hade form af en liten krona och kallades äfven ’kronspänne’.
Kjolen, med sin fina rynkning sattes utanpå tröjan och häktades fast vid denna
i midjan, var af blått hemmaväft halvylletyg kypert, snonnaväf och goffrerades
’pässös’ med händerna på samma sätt som omtalades i Orsadräkten. Framtill är
en i vågräta ränder väfd och fastsydd framvåd ’frambredda’ äfven halfylletyg men
väfnadssättet korskypert ’böttnväf ’. Efter gammalt hade den lika breda ränder i
färgsammanställningen, nederst kom den röda /alltid två och två/ ituslagna med
några smala ränder i någon annan färg. Därefter den gröna, gula och svarta, alla
med sina små mellanränder, och inslaget, som skilde den röda från den gröna
o.s.v. var ganska breda helhvita ränder i linne eller bomull.
Förklädet var af blommigt kattun och bars både vinter och sommar, söndag
och hvardag. Skärpet eller förklädesbandet kunde vara rödt ylleband eller killingsband /som vi nämnt i gossdräkten/. Detta knöts i ögla å ryggen och var
ungefär i samma längd med kjolen.
Strumpor röda med gröna hällappar. Skor med näfverbottnar och utsyrade
bakstycken och plösar ’plättar’ som räckte ända fram till tån. Vid samma ålder
som vi nämnt i pojkdräkten började äfven flickorna med sina ’storkullkläder’.
Hufvudbonaden ’storkullhättan’ var fortfarande kattun, som i barnmössan,
fastän sidlapparna klipptes i en längre och högre form med en afrundning bakåt,
’tungan’ bortföll och de tillformade bitarna ihopsyddes midt efter hufvudet. I
nacken lades små veck vid hvarje sida, och afslutades med kantning af ett bredt
siden bänd ’skinband’ som kallades list. De omtalade vecken sammanhölls af ett
vid listen genomdraget gult sidenband som knöts i en ögla ’litja’ till vänster i
motsats till undermössan ’knytningstimpen’ som till nämnda ålder knöts under
hakan, men sedan i nacken med sin litjä till höger. Storkullhättan bars af flickorna
endast i kyrkan och till en ålder af 12 år /kom ur bruk på 1860-talet/ sedan var det
en liknande af svartblommigt siden, utom under den varmaste högsommaren,
då de buro endast ’timp’ i kyrkan, äfven om hvardagarna.«
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Kyrkdräkt på vintern. Upp till skolåldern hade flickorna kolt, på vintern en skinnkolt
av finaste lammskinn med håret kvar på insidan. Vid de stora helgerna sattes en blå kjol ovanpå
skinnkolten. Flickornas hätta knyts på vänster sida och pojkarnas på höger sida. Under perioden
som denna dräktalmanacka avser, nämligen år 1820–1870, förekom bara lågskor som skodon.
Flickplösarna är utsirade och når ända fram till tån.
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Kyrkdräkt sommar, höst och vår. Kolten består av en rynkad blå kjol som är
påsydd på det gröna livet. Kolten har en rödrandig frambreda (framvåd) under förklädet precis
som på kvinnornas kjolar. Under hättan har flickan en knytningstimp (timp med spets) och ett
spissband, ett mönstervävt sidenband med invävda glittertrådar.
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Vardagsdräkt på sommaren. Kolten kallas för liv och används som vardagsdräkt på
sommaren och som underplagg till de andra koltarna vid behov. Liduväskan är daterad 1851.
Muslinstyg som finns i hakubandshättan och koltens övre del kom in i dräktskicket under andra
halvan av 1800-talet.
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Brudpiga. Flickan är brudpigeklädd efter en målning från 1849. Hon har halsband och halvvantar som prydnad. Halsbanden är trädda på sidenband som knyts bak. Hakubandshättan knyts
vid vänster kind på flickorna och vid höger kind på pojkarna. Bandet mellan timpen och hakubandshättan kallas spissband och är ett silkesband med invävda glittertrådar. Flickorna har håret
hängande under hättan.
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Pojkar
Kyrkdräkt på vintern
Huvudbonad: hakubandshätta
Halskläde: röd halsduk
Kolt: armkasung med blå ärmkjol utanpå, långlivstycke
Förkläde: rött förkläde
Midjeband: rött hemvävt krusmidjeband
Skjorta: skjorta
Strumpor: blå sockor
Skor: näverbottnade skor
Handbeklädnad: vantar
Kyrkdräkt höst och vår
Lika som föregående utan kasung
Kyrkdräkt på sommaren
Huvudbonad: hakubandshätta
Halskläde: vit halsduk
Kolt: långlivstycke eller blå ärmkjol
Förkläde: kattunsförkläde
Förklädesband: rött hemvävt krusmidjeband
Skjorta: skjorta
Strumpor: blå sockor
Skor: näverbottnade skor
Vardagsdräkt på vintern
Huvudbonad: hakubandshätta
Halskläde: röd halsduk
Kolt: kasung, ibland med krusmidjeband
Skjorta: skjorta
Strumpor: blå sockor
Skor: näverbottnade skor
Handbeklädnad: vantar
Vardagsdräkt höst och vår
Huvudbonad: hakubandshätta
Halskläde: röd halsduk
Kolt: blå ärmkjol ev. med långlivstycke under
Förkläde: inget eller skimpa
Skjorta: skjorta
Strumpor: blå sockor
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Skor: näverbottnade skor
Handbeklädnad: vantar vid behov

Vardagsdräkt på sommaren
Huvudbonad: hakubandshätta
Kolt: långlivstycke
Skjorta: skjorta
Strumpor: blå sockor
Skor: näverbottnade skor
Nordes Erik:
»Pojkarna hade en liknande kombination (kjol och väst) men denna var i regel
hemvävd, fordomdags röd och med ränder, blåa eller svarta, och denna kallades
lifftitjô (livstycke). Pojkarna fingo samtidigt (när de började skolan), ibland
även något senare sina första byxor och bygdedräkt i övrigt. Dessförinnan hade
pojkarna under vintertiden kas (kasung), kolt av fårskinn med ärmar och bräm
framme vid handlederna och som knäpptes med hakar och hyskor bak, från
midjan och upp till halsen. Uppe vid halsen hade man också ett smalt bräm. På
huvudet hade gossar medan de voro små hakubandshätta knuten under hakan
med ett silkesband. Pojkarnas mössor har kilformiga lappar som i spetsar mötas
mitt i nacken och dessa lappar äro omväxlande röda och gröna. Denna mössa
kunde också kallas ’lissgôssmössa’. Pojkarna buro också en kolt av mörkblått
vadmal med breda kvalar av rött kläde kring handlederna och vilken liksom
kasen knäpptes i ryggen. Denna kolt kallades ’tjosslô’ och kunde bäras ett par
år i småskolan innan den utbyttes mot byxor och rock. Utanpå kolten bars ett
förkläde, bröstduk, med hängslen över axlarna. På axlarna hade kolten stora
dekorativa knappar som pojkarna voro särskilt förtjusta i. Dessa knappar hade
bokstäver så att t.ex. en Erik fick ett E på sina knappar.«
Fräs Erik:

Kyrkdräkt
Vintern: armkasung med ärmkjol utanpå, rött långlivstycke med svart, vit och
gul randning gående upp och ned, randigt förkläde, krusmidjeband, röd
halsduk, hakubandshätta, näverbottnade skor.
Höst och vår: lika med föregående utan kasung.
Sommar: långliftik, överdel, kattunsförkläde, vit halsduk. I övrigt lika som
föregående utan kasung och armkjol.
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Fräs Erik:

Kyrkdräkt
Vintern: kas’n, tjossln, långliftitjô, randigt förkläde, krusmidjeband, röd
halsduk och hakubandshätta
Höst och vår: lika men utan kasung
Sommar: långliftitjô, överdel, kattunsfårklä, vit halsduk
»Pojkarnas klädsel före skolåldern utgjordes av skjorta samt utanpå skjortan
ett kjolliknande plagg med vidsittande livstycke utan ärmar men som ändå
gick över axlarna och som i sin helhet benämndes för liftik (livstycke). Plagget
ifråga var sytt av hemvävd mönstervävd bottenvävnad med ränder i flera färger
gående upp och ned och försett nederst på undersidan med en sko av hemvävda
band. Framtill och utanpå livstycket bars ett förklädesliknande plagg med
vidsittande smalare lapp över bröstet och som därför benämndes bröstduk.
Själva lappen över bröstet benämndes även i dialektspråket för ’drôgôllapp’.
(dregellapp). Bröstduken var vävd i samma mönster som livstycket. Plagget
hölls i sitt läge förmedelst ett par band, ett på vardera sidan, som omslöto
midjan och knyttes bak på ryggen. På benen buros hemstickade yllestrumpor
och på fötterna hemgjorda skor av tunt garvat kalvskinn. På huvudet bars
hakubandshätta.
På sommaren bars i helgdagslag eller då så annars var nödvändigt en blå kolt
utanpå men som i dialektspråket benämndes kjol och var försedd med ärmar
med kant av rött kläde vid handlederna. På vintern bar pojkarna en så kallad
kas utanpå livstycket. Kas’n var gjord av antingen killing- eller lammskinn med
fransar nedtill och vid handlederna. Skinnen voro betade och beredda så att de
voro lena och mjuka som silke samt dessutom varma.
Ända till omkring sex års ålder buro pojkarna inga byxor, icke ens i någon form
av underkläder.
Någon kort tid före börjad skolgång fingo pojkarna börja lära sig att bära
byxor. Detta benämndes att få bli ’sturkarklädd’ (storkarlklädd) vilket givetvis
var en efterlängtad och betydelsefull händelse i pojkens liv. Att börja bära byxor
var ingen njutning men åtråvärt ändå. Därjämte utbyttes nu det kjolliknande
livstycket mot ett annat plagg som visserligen benämndes liftik (livstycke) men
som egentligen var väst med två fickor, hemstickad yllehalsduk och där utanpå
i sommartid blåtröja av vadmal med lister av rött kläde framtill och röda kanter
vid handlederna. Vintertid päls av betade och beredda fårskinn. Hemstickade blå
strumpor och näverbottnade becksömsskor av svartgarvat läder. Till huvudbonad bars en toppmössa av blått vadmal med stor röd tofs av zefyrgarn och med
brett uppslag av rött kläde. I vintertid hemstickade vantar av hemspunnet svart
yllegarn.«
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Grop Anna:
»Till en ålder av åtta år begagnades samma modell på mössorna, men den
omtalade timpen bortlades för gossarna medan de voro helt små, och som ej
nämndes förut voro mössorna kantade med gula sidenband och knötos med
röda ylleband på venster sida för flickor, och gossarnas höger, och hade också
därför benämningen ’hakubandshätta’ samtidigt med ’kull-’ och ’pojkhätta’.
Under högsommaren gingo gossarna klädda i sina livstycken, en slags ärmlös
lång kolt, som knäpptes i ryggen. Tyget till denna var hemvävt randigt halvylle
i rött, grönt, blått, gult och vitt och syddes så att ränderna gingo längs efter. På
axlarna var det fästat ett par knappar av vit metall, något större, och som ett slags
underlag till dessa, klipptes runda vadmalsbitar i rött och grönt. Ändamålet med
knapparna var att fästa deras bröstlapp, som var ihopsydda bokklädesbårder, och
från båda övre hörnen utgingo stora öglor av röda ylleband, varå var en snärjning
anbragd, ej långt från bröstlappen, som fästes om de nämnda knapparna och den
övriga delen av öglan räckte ner på gossens halva rygg och ansågs som en vacker
dräktprydnad. I midjan och vid den nämnda bröstlappen fastsyddes förklädet
eller ’bröstduken’, den brukliga benämningen på gossarnas förkläden, vilket
också var av blommigt kattun, och som bälte eller skärp till detta användes ett
rött och ganska långt ylleband ’bröstduksband’ med tofsar av små olikfärgade
tygbitar. Detta tillknöts i ryggen med en stor ögla. Förekom även sådana i rött,
svart, gult och vitt med det roliga namnet ’killingskinnsband’ och underligt nog
visste en del ej varifrån denna benämning härledde sig, men till slut erhölls den
enkla förklaringen att de tillbytte sig dessa av gårdfarihandlare för killingskinn.
Å armarna var deras vita underklädnad av skertingväv synlig med sin ytterst
fina rynkning vid händerna. Armbinningarna ’kruskvalarna’ i anders- eller kors
krus, namn efter vävningens mönster, voro av bomullsgarn vävda helvitt och
även rött och vitt. Det röda som tvinnades flertrådigt gick alltid under namn av
turkisgarn /troligen från Turkiet/.
I vardagslag och även till kyrkdräkt när den bestod av skinnkolt, bars omkring
halsen ett hemväft rött ylleband, med vita fläckar, som bildade ett slags mönster, vilka uppkommit genom att de vid färgningen voro översydda eller knutna,
och kom ur bruk omkring år 1886. Bandet kallades ’pojkhästrasa’ och var efter
gammal räkning 1,5 tum brett och 1 aln långt. Bandet knöts i en knut och fästes i
koltens knäppning så att bollarna ’topporna’, som även voro av rött yllegarn och
avslutade bandet, satt synliga.
För övrigt bars i kyrkan en vit halsduk av tyll med vita prickar och slutade vid
varje kortsida med en ’knitning’, som vid påfästningen satt lika som den förut
nämnda.
Under kallare årstider, höst och vår, sattes över detta livstycke en blå kolt
med ärmar ’blåkjosla’, som var av vadmal och kantades vid hals och händer med
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rött i samma vävnad. Kunde även förekomma vävda ylleband i samma färg. I
slutet av 1870-talet tilltog lyxen och den blev även kantad neromkring med rött,
med detta var då liksom kolten som i början på 60-talet av kläde. Blåkjoslan
gjordes alltid ett gott stycke kortare än livstycket, för detta skulle vara synligt
neromkring.
Vintertid ersattes vadmalskolten med en av killingskinn ’kas’. Dessa voro för
detta ändamål behandlade på ett särskilt vis. De avpassade skinnen lades i en
slags betning, som bestod av en tjock kornmjölsvälling och en riklig tillsättning
av salt. Den tid som behövdes för skinnets beredning kunde vara ända till 14
dagar men bestämdes för öfrigt av skinnets innerhinna som när det var lagom
genomdränkt började lossna. Sedan bearbetades detta med liknande redskap
som finnes förvarade i Nordiska Museets samlingar tills en hvit botten framträdde och som en ytterligare förstärkning ingneds detta med malmkrita. Vid
syningen kom den hvita sidan utåt och som kant till ’kasen’ vid hals, händer
och neromkring användes fårskinn ’pram’ med den ulliga sidan utåt. Till deras
vackraste högtidsdräkt om vintern hörde blåkolten som sattes utanpå ’kasen’ och
som sades förut ej var större än att också det hvita pramet blef synligt.
Till alla dessa pojkdräkter, hvilka voro sydda efter samma modell, nämligen
svängda i lifvet och utvidgades nertill, kunde vid kyrkfärder bäras samma slags
bröstduk som den förut omtalade och i hvardagslag begagnades sådana af samma
som deras ärmlösa koltar, men i slutet på 1880-talet utträngdes dessa af köpta
modärna armförkläden.
Strumpor voro mörkblå och skor med näfverbottnar.«
»Vid åtta års ålder började gossarna anlägga storkarlsklädsel, fastän den ej bars
med samma noggrannhet som vid konfirmation och tiden efter. Hufvudbonaden
bestod af en toppformig mössa ’topphätta’ af blått vadmal med rödt uppslag i
samma väfnad, och som vi nämnt förut utbytes mot kläde i början på 60-talet och
öfverst å mössan fastsyddes en tofs af rödt yllegarn. Denna kunde begagnas både
i kyrkan och i hvardagslag tills de konfirmerades eller som de säga ’fick löv’, då
det var brukligt och äfven sedermera att bära rundkullig hatt till kyrkan. Denna
pryddes först med ett sifverspänne, som fästes å det svarta bandet i nacken, och
sedan omlindades flera varv med ihopvirade smala snören i gult och svart silke,
eller bomull ’grimma’, som afslutades med tofsar i samma färg. Först vid deras
sexton eller sjutton år pryddes hatten ytterligare med ett mycket smalt hemmaväft krusband i rödt och hvitt, ’hattband’, som afslutades med fyra stycken röda
bollar, två vid varje ände af bandet, samt var beräknat att viras om hattkullen två
gånger och knöts i en ögla på högra sidan, men måste det tagas utaf vid sorg. De
äldre buro endast det svarta med spännet.«
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Kyrkdräkt på vintern. Pojkarnas klädsel i helgdagslag under vintern utgjordes av armkasung med blå armkjol utanpå och rödrandigt långlivstycke under. Pojkarnas koltar är helskurna och har ingen midjesöm. Förklädena har bröstlapp.
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Kyrkdräkt på sommaren. Kyrkklädsel med långlivstycke och kattunsförkläde. Halsklädet sticker ut i knäppningen bak. Pojkarnas plösar på skorna är tvära och korta. De är bredare än
vad de är långa.
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Kyrkdräkt på sommaren. Kyrkklädsel med blå armkjol och kattunsförkläde. På axlarna
har armkjolen stora dekorativa knappar och på dem brukade initialbokstaven på pojkens namn
stå.
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Vardagsdräkt på vintern. Kasen eller kasungen var gjord av lammskinn. Pojkarnas
hättor är sydda av sex kilar medan flickornas hättor är sydda av en mittunga och två sidostycken.
Pojkarnas hätta knyts vid högra kinden och flickornas vid den vänstra.
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Vardagsdräkt höst och vår. Långlivstycket användes under både
den blå armkjolen och under kasen. Långlivstycket skulle synas nedanför
armkjolen.
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Vardagsdräkt på sommaren. Långlivstycket användes som sommarkolt. Pojkarna började bära byxor strax innan de skulle börja skolan. Det
kallades att bli storkarlsklädd. Det var en efterlängtad och betydelsefull händelse i en pojkes liv. Att börja bära byxor var ingen njutning, men åtråvärt
ändå sägs det.
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Vardagsdräkt höst och vår. En variant av vardagsdräkt med
bara armkjol.
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Bröllopsdräkten
’Jäspôsklädär’
Grop Anna:

»Kronbrud ’Grannbrud’
Till denna utstyrsel hörde förgylld krona som fästes vid den uppsatta hårknuten,
vid kronan var fästad en kort slöja som nådde ungefär på halfva ryggen och var
prydd här och där med pärlor och små pappersblommor i färger äfvenså kronan
rundt om, och framtill vid hårfästet låg det ett pärlkjä, vid öronen hängde ner
stora glassmycken.
Klädningen var af svart glansigt tyg med hvita spetsmanschetter vid händerna.
Öfver bröstet lades ett hvitt i tresnibb viket kläde som fästes å ryggen, och hörnet
framtill fasthölls af skärpet, öfver detta perlkjän större och mindre som täckte
hela bröstet ända ner till midjan, midt på bröstet tvärs öfver var det ett kjä af
svarvade träbitar målade i guld och silverfärg, tvärs öfver ryggen mellan axlarna
satt tre med guld- och silfvertråd inväfda band ’skinbänd’ veckade ’flurä’ och
öfverst på varje veck satt en liten röd pappersblomma. Hvitt förkläde (kamres).
Rundt kjolen bak hängde det ner ifrån skärpet ’skinbänd’ så långt som kjolen
var, och så tätt att klädningen var knappast synlig. Skärpet var af något rött tyg.
Under 1840-talet användes några bruna broderade skinnhandskar sedermera gult skinn broderade och med paljetter påsydda handskar och muff af
något svart tyg utsyradt med pappersblommor och glasperlor, genom denna
var det draget ett hvitt och rödt bokkläde som hängde lika långa å hvarge sida.
Strumporna röda och i början på 1840-talet ansågs det vara storartadt konsionell färgade. Skor med näfverbottnar, klacken midt under foten, utsirade
bakstycken och plösar, svarta remmar med 3 st röda tofsar ’toppor’.
Söndagen efter bröllopet var det för sed kronbrudarna gingo i kyrkan klädda
som blindbrudar.
Efter första dagens middag klädde kronbruden sig i liknande dräkt som
brushättan, och hon då återigen fick lof att ta på sig liknande brushättan till
blindbrud. Psalmboken, brudboken ’rölädersboken’ inskrift
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Med Gud o dig trolofvar jag mig
Eva plocka Adam bet,
Jesus led för salighet.

Grannbrudgum
Hufvudbonaden var svart rundkullig hatt omlindad med två röda sidenband
och ett gult i midten. Nedanför dessa band kom ’grimman’ som virades två varf
omkring hattkullen. ’Grimman’ var ett smalt snöre, ihoptvinnat af gult och
svart, rödt och grönt silke.
På halsen bars hvit och som vi nämdt förut på 1850-talet röd nattkappa, vit
halsduk ’hvit hästräsu’ lindad två gånger om halsen och knöts i en knut.
Vesten ’lifstitjö’ var af blått vadmal, benkläderna af semskat skinn och ’utkrusade’, remmarna vid knäet svarta med röda tofsar, två vid ena och en vid andra
ändan av bandet, straxt nedanför remknuten spändes knäremmen som var af
rödt läder med gult spänne och löpare förekom sådana äfven af hvit metall.
Strumporna hvita och mycket vida. Skor med näfverbottnar, utsirade små
plösar, remmarna i skorna voro af gult semskskinn med gröna ’toppor’ äfven tre
st. å hvarge rem. De gula semskskinnsremmarna voro fästade i knytningen och
vikna i en ögla som föll inåt.
Tröjan var af något slags brunt tyg. Öfverst vid halsen å tröjan lades en hvit
spets krage som framtill ihopknöts med fyra (två å hvarge sida) fästade ’skinband’, och ett som gick tvärs över halsen, och om det var många brudgummar
samma söndag kunde två timpar syss ihop och tjänstgöra som krage.
På händerna bars svarta fårskinnshandskar ’tumhandskar’, kantade vid handleden med en röd skinnremsa, och en blå rem fästes i en ögla och hängde ner
med tre små röda ’toppor’, vintertid bars inuti hvita vantar med bredt hvitt krus
som veks framåt öfver handsken. Äfven röda armkragar med stor frans i samma
färg hörde till.
Vid dansen var brudgummen barhufvad, utan tyllkrage och tröja, och alltid ett
ihopviket hvitt kläde i handen.
Mennens psalmböcker voro alltid svarta
Grannbrud- och brudgumsdräkterna kommo ur bruket i midten på 1860-talet.
’Brudsätta’ ’Tjocksa’ (namnet af nära släkt, tjocka släkten) till kronbrud
gick på brudens högra sida och var alltid nygift.
Håret var bundet och upplagt på det vanliga förut omtalade sättet
(oppombindning).
Hufvudbonaden var ’knytningshatt’ (knöts i nacken med ögla till höger) med
hucklä som följde slätt efter huvudet och hölls till af ett blommigt hvitt sidenband. Halstrasan hvit läss- eller bomullsväf, fästes framtill med två st. silfverspännen, ett rundt spänne med 3–5 löv straxt under hakan, och litet längre ner
det förnämligare ’krunspännet’, i nacken fästes halstrasan upp i hårbindningen.
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Öfverdel, linne, med ett smalt broderat krus rundt armen och ett större krus
midt på axeln
Spenset, ’snörvilet’, rödt siden med gula hängselband ihopsnörjdes framtill
med rödt ylleband eller snöre, öfver detta gröntröjan, röd kjol som längst tillbaka
de kunde minnas var af rödt, tjockt vadmal utan randig framvåd, de sista röda
som fanns voro hemmaväfda veckade ’pässä’ med framvåd. De röda kjolarna
kommo ur bruk på 1860-talet.
Förklädet helvitt kamres, skärpet hvitt bomullsband 1 ½ tums bredd som vid
vänstra sidan knöts i en ögla som nådde på halfva kjolen.
Broderade handskar och psalmbok med sina bokkläden hvitt och rödt bars
alltid under venstra armen. Strumpor röda och utsirade skor som nämnts förut
om brudens.

Brudpigor till grannbrud
Brudpigornas hufvudbonad var också med bundet hår och en ’hårfläta’ midt på
hjässan, öfver detta lades två ’skinbänd’ som täckte hela bindningen, fästes med
knappnålar i nacken så att ej något av banden hängde ner å ryggen. Öfverdel och
’snörvil’ liknade dem förut omtalade.
Öfver gröntröjan sattes den hvita halstrasan med sina två spennen, sedan perlkjän i färger större och mindre, kunde vara till 7–8 st. Öfver ihopknytningen af
kjäna fästes i en ögla ’skinbänd’ som vid de olika vridningarna af kjäna kommo
öfver hela ryggen. Längst ner om alla kjän kom en sifverkädja med kors.
Kjolarna till brudpigorna som höllo vigklädet voro äfven röda, de öfrigas
bruna, men var äfven samma förhållande här, att de fick lof ta sina bruna när
bruden kläddes i den röda. Kattunsförkläden bars till hvilketdera. Lifbandet var
rödt ylleband som knöts i en ögla och nådde ungefär så långt som förklädet,
vid bandändarna voro fastsydda tofsar af olikfärgat siden, tyll och kattunsbitar.
Brudpigorna buro broderade halfhandskar, vintertid hvita halfvantar med rödt
krus. Strumpor och skor som brudens.
Flickorna buro alltid ’rölädersböcker’ med inskrift ’Alena Gudi äran’ och alltid
med hvitt och rödt bokkläde, det hvita lindades om boken först och det röda
utanpå. Två af brudpigorna buro brudens och brudgummens psalmbok som
vid början af gudstjänsten bars fram till brudparet vid altarringen och sedan
afhämtades.
Bruket var att brudpigorna hemma i bröllopsgården gingo omkring och fingo
’brupialvör’ en mindre slant som de behöllo för egen del.
Förriddare och Brudsvenner (till både kronbrud och blindbrud)
Hufvudbonaden rundkullig hatt prydd med den förut omtalade ’grimman’,
smala krusbandet och sifver söljan som fästes i det vanliga svarta hattbandet.
Halsduken hvit med den nervikta röda nattkappan, blå väst, lifrem, skinnbyxor,
blåtröja, helröda armkragar med ’tafs’, hvita strumpor, knäremmar och skor som
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omtalats förut. Vid dansen utbyttes hatten mot ’toppmössan’, den hvita halsduken mot den broderade kragen och alltid i de hvita skjortärmarna.

Rödkjolsbrud ’Blindbrud’ (samtidigt som kronbrud)
Liknande klädsel som den omtalade brudsättan till kronbruden. Vintertid
skinntröjan under gröntröjan. Äfven då var det vanligt vid dansen den röda kjolen utbyttes mot den bruna, men togs på under bruddansen. Äfven denna dräkt
kom ur bruk nästan samtidigt med kronbrudsdräkten.
Brudgum till Rödkjolsbrud
Samma klädsel som grannbrudgum, men kunde ej minnas någon brun rock
till denna ej heller någon tyllkrage utan endast blåtröjan och utanpå det blåa
lifstycket ’lifremmen’ som vi talat om förut.
Brudsätta, Tjocksa, till Blindbrud
Hufvudbonaden, knytningshatt med sitt band som vi ej nämnde förut var 10
kvarter långt, lades ett varf omkring hufvudet innan det knöts i en ögla, hvit hals
trasa, gröntröja, öfverdel, rödt snörvil, brun kjol, kattunsförkläde med det röda
förut nämnda lifbandet, broderade handskar, hvitt och rödt bokkläde, strumpor
och skor som kronbrudens.
Jästbödskullor
Till blindbrudar var det inga brudpigor utan jästbödskullor. Hufvudbonad,
knytningstimp och ’lönnhätta’, timpenband knyttes i ögla till höger, hättans
band till venster, hvit halstrasa, gröntröja, vinter skinntröja under, öfverdel, rödt
’snörvil’, brun kjol, kattunsförklä, rödt, broderade halfhandskar alltid för flickor,
eller halfvantar vintertid, strumpor och skor som förut nämnts.
Både brudsättan och jästbödskullorna fingo lof ta sina blåa kjolar när bruden
tog den bruna. Vid bruddansen var det endast timpen och öfverdel utan grön
tröja.
Brud
Samtidigt med kron- och blindbrud var äfven en tredje som endast kallades Brud.
Hufvudbonaden bestod af slät timp och lönnhätta som vid hemkomsten utbyttes
mot de gifta kvinnornas vanliga huvudbonad ’hatten’ men i slutet på 1860-talet
blef det vanligt att de äfven vid vigseln buro hattar och detta bruk varade ungefär
till slutet på 1890-talet (då det sedermera blef hvarken bruddräkter eller kyrkdräkter). Hvit halstrasa, grön tröja, rödt snörvil, brun kjol, hvitt tyllförkläde,
röda strumpor och ’pligg’ skor, (skor med läderbottnar).«
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Fräs Erik:

Vadmalsbruden
Huvudbonad: knytningshatt med huckle
Halskläde: vit hålsömmad linnehastrasu med handsömade (handknypplade)
spetsar runt
Snörliv: grönt i senare tid rött silkessnörvil
Kjol: röd kjol i senare tider brun kjol
Förkläde: kattunsförkläde med vitt förkläde utanpå
Midjeband: vitbottnat, rödrosigt silkesband
Strumpor: vita sockor
Tröja: gröntröja
Handbeklädnad: gula sämskskinnshandskar med silkesbroderingar på hela
bakhanden
Bokkläde: rött och vitt
Spänne: kronspänne
Skor: höghälsskor med brunt band och röda toppor fästade vid knytet
Brudpigor (till icke kronbrud)
I äldre tid var alla vuxna flickor (sturkôllår) brudpigor
Huvudbonad: knytningstimp med lönnhätta, ’tjockstjäringôr’ knytningshatt
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: rött silkessnörvil
Kjol: brun kjol
Förkläde: kattunsförkläde
Midjeband: midjeband med silketoppor
Strumpor: röda sockor
Tröja: gröntröja
Handbeklädnad: halvhandskar
Bokkläde: rött bokkläde
Spänne: kronspänne
Skor: höghälsskor
Kronbruden
Huvudbonad: en förgylld silverkrona, håret flätades och iordningställdes redan
dagen före vigseln
Halskläde: vit hålsömmad hastrasu med handsömade (handknypplade) spetsar
runt
Snörliv: grönt silkessnörvil i senare tid rött med invävda blommor
Kjol: röd kjol besatt med nedhängande brokiga band med invävda färgrika
mönster samt silver och guld
Förkläde: kattunsförkläde med vitt förkläde utanpå
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Midjeband: vitbottnat rödrosigt silkesband
Strumpor: vita sockor
Överdel: brudöverdelen med vita smala broderade kvalar
Tröja: ingen
Handbeklädnad: brudhandskar med rik silkesbrodering på bakhanden
Bokkläde: vitt bokkläde under och ett av blommigt kattun utanpå
Spänne: kronspänne
Skor: höghälsskor, ospikade, med särskild utkrusad plös (snöpi) och röda
toppor
Flera olikfärgade pärlhalsband över hals och bröst
Brudkors

Silverbruden (även benämnd klädesbrud)
Huvudbonad: slättimp och lönnhätta, efter hemkomsten från kyrkan byttes
slättimpen mot knytningstimp och lönnhätta.
Halskläde: vit hastrasu
Snörliv: silkessnörvil
Kjol: röd kjol
Förkläde: vitt förkläde
Midjeband: vitbottnat, rödrosigt silkesband
Strumpor: röda sockor utan socklapp
Tröja: gröntröja
Handbeklädnad: brudhandskar med rik brodering över hela bakhanden
Brudgumsdräkt
Vid bröllop lika både vinter och sommar men pälsen under blåtröjan vintertid.
Huvudbonad: svart hatt med hattband, grimmor av silkesnoddar med
silketoppor
Skjorta: brudgumsskjorta med broderade vita kvalar
Halskläde: vit halsduk och vid kronbröllop vit krage med ett glitterband
hängande fram över kragens knytning
Livstycke: blått livstycke
Byxor: skinnbracka
Strumpor: vita sockor
Rock: blåtröja
Handbeklädnad: röda armmuddar
Knäremmar
Livrem
Skor: gula skoband med gröna toppor
Marskalkar (brudsvenner)
Huvudbonad: hatt med hattband
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Halskläde: vit halsduk
Livstycke: blått livstycke
Byxor: skinnbracka
Strumpor: vita sockor
Rock: blåtröja
Handbeklädnad: röda armmuddar
Knäremmar
Livrem

Svartklädda kronbruden
Fräs Erik:
»I sednare tid, inpå 1840- och 1850-talen använde silverbruden en lånad svart
sidenklänning rikt besatt med silverprydnader. Denna klädning lånades av Greta
Bodfors i Klockargården i Kyrkbyn vilken även klädde brudarna, såväl kronbrudar som silverbrudar. Även brudkronan anskaffades och utlånades av Greta
Bodfors, vilken även sednare skulle hava skänkt kronan till Boda församling.
När Greta som ständigt omhänderhavde kronan sedermera avflyttade från Boda
tycktes brudkronan hava spårlöst försvunnit. Man har gissningsvis undrat om
Greta Bodfors ansett sig oförhindrad att taga kronan med sig vid avflyttningen
då intet skriftligt dokument angående gåvan blev uppsatt. Det sägs att Greta
Bodfors aldrig blev behugnad med ett offentligt tack för gåvan varför man med
skäl förmodar att Greta ansett sig oförhindrad att återtaga sitt löfte. Något vidare
bevis än antaganden förefinnas icke men säkert är att brudkronan spårlöst försvann och har sedan dess ej kunnat återfinnas. Numera har dock Boda församling
förvärvat sig en egen ståtlig brudkrona.«
Greta Bodfors hette från början Margareta Ersdotter och var ursprungligen
från Dalbyn, Ore. Hon gifte sig med klockaren Jon Hansson Bodfors, Gruvriset
5, i dennes tredje giftermål. Margareta medförde den »oäkta sonen« Per Ulrik.
Efter maken Jons bortgång 1840 står Per Ulrik som gårdsägare och han har nu
antagit namnet Bodfors. De bedriver ett ganska omfattande gästgiveri på gården.
1848 flyttar Per Ulrik gästgiveriverksamheten till Ovanmyra. Margareta bodde
kvar på Gruvriset 5 fram till 1856 då hon flyttar till Falun.
På Leksands kulturhus finns en dalmålning som föreställer ett brudfölje från
Boda med en svartklädd kronbrud, målad utanför Boda kyrka. Målningen finns
med i boken Dalmåleri av Roland Andersson på sidan 146. Texten på målningen
lyder: »Här ser man brude skaran hvid boda Torn Dörr« Följet består av präst,
brudgum, brud, brudsäta (tjocksa), två brudpigor och två brudsvenner. Prästen,
brudgummen, bruden och tjocksan går en och en och brudpigorna och brudsvennerna går parvis. Bruden och brudgummen går alltså inte tillsammans utan efter
varandra. Roland Andersson skriver under bilden: »Den enda kända målningen
med bröllopsmotiv från Rättvik«.
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Grannbrud och grannbrudgum. Grannbruden bär en svart modeklänning från
tiden. Den hyrdes av brudkläderskan som under 1840- och 1850-talen i Boda var Greta Bodfors.
Den svartklädda bruden rankades högst av alla brudar. Hon bar alltid krona. Vid kronbröllop
använde brudgummen den vita kragen ovanpå blåtröjan.
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Tjocksa eller brudsätta. Tjocksan är en gift kvinna som hjälper bruden hela bröllopsdagen. Hon har hatt
med huckle. Ett vitbottnat, blommigt sidenband håller fast hucklet. Halsklädet är av vit läskrusväv. Kronspännet
anges sitta längst ner av de två spännena på halsklädet. Även en slags brud som kallas för vadmalsbrud bär hatt med
huckle och inte krona. I äldre tid hade de röda kjolarna inte frambreda, den randiga framvåden. Här är ett exempel
på en röd kjol utan frambreda.
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Brudpiga. Brudpigornas hårvalkar täcks helt av två skinband (glitterband). Halsklädet bärs
utanpå gröntröjan för att vara ett underlag till glaspärlorna. Pärlkedjorna kunde vara 7–8 st.
Vid ihopkytningen av pärlkedjorna fästs skinband som vid vridningen av kedjorna kommer över
hela ryggen. Även brudpigorna bär brudkors.
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Kronbruden. Kronbruden med röd kjol ansågs ha den näst högsta rangen av alla brudar.
Hon har hängande hår. Brudgummen till både svartklädd kronbrud och kronbrud med röd kjol
har vit krage och ser ut som grannbrudgummen.
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Plaggbeskrivning

Dräktalmanackor upptecknade under första halvan av 1900-talet innehåller vanligtvis förutom en uppställning av klädseln vid olika tillfällen även en beskrivning av
de olika plaggen som ingår i klädgarderoben, så även i dessa uppteckningar. Nedan
följer en noggrann beskrivning och fotografier av de olika plaggen som ingår i
Bodagarderoben under 1800-talet.

Kvinnodräkten
Särkar (sârk)
Särken är gjord av hemvävd, liksidig, fyrskaftad, kyprad linneväv. Den består av en övre
och en nedre del som båda är förfärdigade av
fyrkantiga stycken. Övre delen har ett smalare överstycke fram och bak så att särken går
högre upp på mitten. Nedre delen har kilar i
sidan. Inslaget i nederdelen är av den allra
sämsta sortens lin vid linberedningen, ’dôn’,
dån, en sort som annars i regel användes till
’umbredor’. Umbreda är ett grövre lakan under
underlakanet i sängen. Särken kallas därför för
’dônsârk’, dånsärk. Övre delen är av finare lin.
Särken går till strax nedom knäna och räcker så
långt uppåt att den nätt och jämnt täcker brösten. Särken hålls uppe av 1–1,5 cm breda band
över axlarna, hängslen, varför den också kallas
för ’hänslsârk’, hängselsärk. Hängselbanden är
vävda i bandstol. Byxor användes aldrig. Först
fram mot slutet av 1880-talet och början av
1890-talet började kvinnorna använda benkläder, till en början endast vintertid.
Överdelar (övôrdelâr)
De grövre överdelarna är av samma material
som särken fast mindre grovt. Materialet är
linne, halvlinne eller bomull och vävsättet är
liksidig fyrskaft kypert. Det vävdes hemma.
Ärmarna är av något finare väv än bålen.
Finare överdelar är gjorda av köpematerial som

Överdelssärk JG

tuskaftad bomulls- eller linneväv. Överdelen
är sydd av fyrkantiga stycken. Bålen är mycket
kort. Den räcker till alldeles nedanför brösten
och går över axlarna. För huvudet är ett hål och
ett sprund fram. Hålet och sprundet är kastat
med en smal fåll. Ingen krage förekommer.
Framme vid handlederna är överdelen rynkad med stripade rynkor. Den är ganska vid
i ärmarna och försedd med ’kvalar’, ärmlinningar, av krusband, mönstervävda band, vilka
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1. Oklippt överdel av kyprat linne JG.
Överdelar utan halshål hängdes upp
i utistugan för att visa på överflöd.
Halshålet klipptes upp allteftersom
man behövde använda överdelarna
2. Överdel med ärmar av kyprad bomull och bål av kyprat halvlinne JG
3. Brudöverdel av tuskaftat linne med
broderade kvalar JG

knyts med smala linneband eller knäpps med
en knapp. De grövre överdelarna, som skulle
användas som vardagsplagg, har kedjekvalar
med röda eller vita kedjor utefter kvalen och
de finare överdelarna, som var helgdagsplagg,
har konstfärdigt mönstervävda kruskvalar
med rött eller vitt mönster mot vit botten.
Kruskvalen är i regel bredare än kedjekvalen.
Kvalarna är underfodrade med ett vitt hemvävt
band med en 3–4 mm bred röd kant vilken
sticker fram som en rand framom kvalbandet.
Brudöverdelen är sydd av tuskaftad linneväv.
Den har ett parti stripade rynkor överst på
ärmen mot bålen. På axeln kan det finnas ett
litet plattsömsbroderi i vitt. Över ärmsömmen
är en o-söm broderad. Kvalen till brudöverde152

len är broderad med plattsöm och har nuggor
i kanten. Kvalen har ett knapphål i varje ände
och knäpps med två små mönstrade knappar
av tenn, mässing eller silver som är ihopsatta
med en länk eller så knyts kvalen ihop med ett
band.
Grop Anna: »Öfverdelarna voro på 1840talets början, linne, och rundt omkring armen,
(men ej till skörting – och kambricköfverdel
hvars armar endast voro rynkade midt på
axeln) broderades ett kädjeliknande mönster,
men å axlarna ett bredare tvärs öfver sömmen;
rundt halsen och sprundet ner var endast fålladt. Som vi nämnt i mansdräkten var äfven
öfverdelen fint rinkad vid händerna och med
helhvita handlinningar ’sömkvalar’ som fästes

1. Vitsömsbroderi och stripade rynkor på axeln på brudöverdelen JG 2. Exempel på kvalar JG

tillsammans med dubbla knappar af messing
eller silfver, äfven väfda kruskvalar helhvita,
och i rödt och hvitt men ansågs ej fullt så vackert som de först nämnda. En bondgumma född
1840 kommer ihåg att hon som ung såg dessa
(kvalar) väfvas i sked med varpänderna fäst i
krokar, som under det de väfde fästes i någon
af väggarna och väfverskans kjollining.«
Grop Anna: ... åren 1865–70 kommo äfven
bluslifven först till användning men som
exempel på hur rädda de unga voro att börja
med något nytt som ej var omtyckt av de
gamla må nämnas att en kulla som under år
1861–64 varit i Stockholm och där skaffat sig
bluslif fick vid sin hemkomst lof att sälja till

andra som reste till städerna, äfvenså 1869
ett par pliggade skor som var meningen till
hennes brudskor fick vandra samma väg, och
de beskedliga näfverbottnade skorna fick
tjänstgöra.

Snörliv (snörvilôr)
Snörvilstyperna är blått snörvil, skinnsnörvil,
kattunssnörvil, rött sidensnörvil, grönt sidensnörvil,
snörvil i möbeltyg och ljusblått snörvil.
Utanpå överdelen bärs snörlivet som går
runt midjan strax ovanför kjollinningen, oftast
så högt att det gick ända upp till armarna,
likt ett 3 till 4 tums bälte med cirka tumsbreda hängslen över axlarna. Framtill, längst
ned, knäpps snörlivet med hake och hyska.
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1. Blått snörvil av kläde JG

9, 10. Rött flerfärgat sidensnörvil med kattuns

2. Skinnsnörvil JG

hängslen BHF

3, 4. Bokklässtadssnörvil BHF

11, 12. Grönt sidensnörvil i flerfärgad damast

5, 6. Kattunssnörvil JG

BHF

7. Kattunssnörvil BHF

13. Grönt sidensnörvil i damast med kattuns-

8. Rött sidensnörvil i tvåfärgad damast JG

hängslen BHF

1, 2. Grönt sidensnörvil i damast. Tyget med

6. Möbeltygssnörvil av röd siden och bomulls-

kronor kommer från Almgrens sidenväveri i

rips och med kattunshängslen BHF.

Stockholm, andra hälften av 1700-talet JG.

7. Möbeltygssnörvil av grön och vit linne och

3. Möbeltygssnörvil i röd och gul damast av lin

bomullsdamast BHF.

och bomull och med kattunshängslen JG.

8. Möbeltygssnörvil av grön ylledamast BHF.

4. Möbeltygssnörvil i röd och vit damast av lin

9. Möbeltygssnörvil av grön bomull och siden-

och bomull och med kattunshängslen BHF.

rips och med kattunshängslen BHF

5. Möbeltygssnörvil i röd ylledamast JG.

10. Ljusblått snörvil av bomull och sidenrips JG
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Snörlivet är hopsnört fram med märlor (snörmaljor) av tenn, ovala med inskärningar i kanterna. Märlornas antal är i vardagslag endast
fyra, till helgdags, i silkessnörlivet, ända upp
till 6 eller 10. Äldre snörliv är större och har
flera märlor. Märlorna är fastsydda med rött
yllegarn. Snörliven snörs ihop med band. På
framsidan knyts hängslena fast mot bålen
med band genom ett hål i hängslan och två
hål i båldelen. I denna knytning placerar man
läderband med tre röda bollar på skinnsnörlivet och breda sidenband i kantningens färg
på de övriga, detta för att utgöra en förnämlig
prydnad. Snörlivets nedre kant är utvidgad till
en slags valk vilken benämndes ’bunta’ för att
hålla kjollinningen i sitt rätta läge. Snörvilarna
kommer mot slutet av perioden att bli mycket
smala (på höjden). Avståndet mellan hängs
lena är långt så att hängslena kommer att sitta
mot armhålorna. Ryggstycket är relativt lågt.
Under första halvan av den beskrivna perioden
är snörvilarna större.
Grop Anna: »Spensen, ’snörvilen’ har äfven
de undergått vissa moder och ändringar, från
1830-talet finna vi dem breda i ryggen och höga
framtill, mera liknande en vest än de som nu
äro i bruk. Rundt om nertill var det lagt tjocka
valkar af tyg, ’snörvilsbuntar’, som tjänade till
att hålla kjolarna oppe. Så småningom blevo
de smalare tills in på 1890-talet då vi se dem
hava övergått till ett mycket fult remliknande
späns.«
Blått snörvil är av mörkblått vadmal eller
kläde och användes till vardags vår, sommar och höst. Det användes till kyrkan på
Kristi himmelfärdsdag, annandag pingst,
Mikaelidagen, allhelgonadagen samt vid nattvardsgång och begravning sommar, höst och
vår. Snörvilet har kantning av gröna sidenband
och prydnadsrosetter vid hängselfästet av röda,
enfärgade, fiskbensmönstrade ylleband.
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Skinnsnörvil (’stjinnsnörvil’) användes alltid
under vintern (yttersta domen till och med
påsk), både till helg och söcken, även till fasta,
sorg och nattvardsgång. I vanligaste fall är
skinnsnörvilet gjort av svartgarvat getskinn,
kanhända någon gång i brist på getskinn även
av fårskinn. Ibland förekom det att man lät
garva kattskinn till snörvil. Kattskinn ansågs
som det allra finaste och förnämligaste då det
var tämligen segt och under beredningen blev
mjukt och fint som silke. Hade man ej kattskinn
att tillgå som material beredde man lamm eller
killingskinn.
Kattunssnörvil användes på pingstdagen.
Det är gjort av bomullstyg med rödbottnat
fyrfärgstryck. Ibland kan snörvilet vara förfärdigat av ett bokkläde med bård, så kallat bokklädstadssnörvil. Kattunssnörvilet har kantning
av gula sidenband och pryds med bredare gula
mönstrade eller omönstrade sidenband vid
hängslenas fästen.
Rött sidensnörvil användes till den bruna kjolen under sommarhalvåret och av brudpigor.
Finare röda sidensnörvilar användes som brudsnörvil. Det röda snörvilet är kantat med gula
sidenband och har breda gula mönstrade eller
omönstrade sidenband vid hängslenas fästen.
Grönt sidensnörvil är brudsnörvil och användes till den röda kjolen. Det är kantat med röda
eller lila sidenband och har röda prydnadsband
av siden vid hängslenas fästen.
Snörvilar av möbeltyg kan vara röda, gröna
eller ljusblåa. De användes under sommarhalvåret. Möbeltyg är ett en- eller flerfärgat bomulls-, linne- eller ylledamasttyg eller ett enklare
siden- eller halvsidentyg, till exempel ripsväv.
Gröna snörvilar är kantade med röda eller lila
sidenband, röda snörvilar med gula sidenband
och ljusblåa snörvilar med röda sidenband.
Hängselrosetterna är av samma bottenfärg
som kantbanden.

Ljusblått snörvil av möbeltyg användes under
högsommaren och på konfirmationens första
dag. Det är kantat med röda sidenband och
har breda röda prydnadsband vid hängslenas
fästen.
Kjolar (tjohlâr, h står för tonlöst l)
Kjoltyperna är blå, brun, svart, mellanväftkjol,
underkjol, skinnkjol och röd kjol. Den blåa, bruna,
svarta kjolen och mellanväftkjolen består av
tre ’passade’ (veckade) bakvåder och en ’frambreda’ (randig framvåd). Kjolens nederkant är
på insidan skodd med ett hemvävt linneband,
omkring 1–2 cm brett. Våderna vävdes i bottenväv eller oliksidig fyrskaft kypert med varp av
lin eller senare bomull och inslag av ull. Varpen
och ullgarnet färgades var för sig före vävningen. Väven vävdes i omkring en alns bred,
varför en kjol med fyra våder, tre bakvåder och
en frambreda, blir omkring fyra alnar bred
nedtill. I senare tid utökades vidden betydligt,
dels med bredare väv och dels med ytterligare
en bakvåd. Kjollinningen utgörs av ett krusvävt
(mönstervävt) rött ylleband av 2,5–4 cm bredd,
i senare tid något bredare.
Grop Anna: »Linningen (till blå, brun och
svart kjol) var af ett i bandstol krusigt väft half
ylleband i rödt och hvitt. Sådana buros äfven
neromkring kjolen (1900-tal) till helgdagsdräkten i senare tid, fastän ej så svårarbetade
och i så vackra mönster. Skillnaden vid uppsättningen är att linningens yllegarnsändar
’krusändarna’ gå både som skaft och lösändar
hvarannan gång, ’vägarna’ eller linnegarnet
kommer parvis mellan hvarge krusända, och
bredden af en linning kan hvarjera mellan 37
– 41 krusändar. Kjolbandets eller bottenbandets mönsterändar gå endast som lösendar,
och vid uppställningen bildade vägarna af två
skaftändar och en lösända och den omtalade
mönsterändan blef alltid hvar fjärde.«

Sprundet eller ’tjohlhôlô’, kjolhålet,
anbringas på vänstra sidan uppe vid linningen mellan vänstra bakvåden och frambredan. Särken syntes alltid i kjolsprundet på
kvinnorna. Linningen knäpps med två par
mässinghäkten. Upptill på kjolen mot linningen görs ’rintjår’, stripade rynkor, som är
mycket tätare än passningen. Tre rynktrådar
dras. Rynkningen mäter omkring 1,5 cm i höjd.
Lägg märke till att det är just den sistnämnda
åtgärden som i verkligheten kallas rynkning
och inte den förstnämnda veckningen av kjol
våderna. Ingen av ortsbefolkningen benämner
de stora vecken som gick längs med hela kjol
våderna för rynkor utan man kallar dem för
’pâssår’. Inte heller benämns det att man ska
rynka kjolen då man ska vecka den. Framvåden
är tvärrandig i vissa fastställda mönster med
ylleinslag i flera färger som rött, blått, grönt,
gult/orange, och vitt. Det röda färginslaget är
dominerande. Framvådens randning genomgick under perioden vissa modeändringar som
ofta märktes från mor till dotter. Äldre bredor
har jämnbreda ränder av alla färger medan
senare bredor har mera rött och smala ränder
av de andra färgerna och ger ett mera helrött
intryck. Äldre bredor liknar rättviksbredor
mer men med skillnaden att Bodabredor alltid
har två ränder av varje färg medan rättviksbredorna har en. I äldre bredor förekommer gult i
stället för orange. På framvåden läggs tre veck
på var sida så att ett platt parti bildas på magen.
Passningen utfördes mestadels av yrkesvana
kvinnor i bygderna.
Fräs Erik: »Kvinnorna voro mycket noga
med att detta slags arbete blev utfört med
största omsorg så att veckningen stod sig för
lång tid framåt. De voro därför mån om att
tillse vem som utförde veckningen bäst. De som
voro kända för att utföra arbetet med yttersta
noggrannhet blevo därför mycket anlitade och
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hade därför fullt upp att hinna med alla beställningar som inkommo samt kunna bereda plats
för alla plagg. Efter sedan arbetet med veckningen blivit utfört skulle kjolen nämligen
kvarligga en viss tid på antingen ett bord eller
på ett för ändamålet tillsnickrat bräde för att
torka och ligga till sig så att veckningen stod
sig. En hel hop med kjolar tog sålunda ett
ansenligt utrymme i anspråk.«
Fräs Erik: »I äldre tider och ända in på 1860och 1870-talen gjordes vecken stora, endast 15
a 20 veck på varje våd. Därefter började man
övergå till allt finare och finare veck undan
för undan ända inemot 100-talet veck på varje
våd vilket tog ojämförligt mycket mera tid och
yrkesvana i anspråk för arbetets utförande.«
Kjolen begagnades stundom som regnskydd.
Kvinnorna drog upp kjolen över huvudet och
höll ihop den med ena handen.
Nordes Erik: I augusti 1909 gick en häftig
hagelskur över Bodabygden. En äldre kvinna
i östra Boda överraskades av denna vid sin
egen grind. Haglen voro stora som små
hönsägg och gumman blev ordentligt slagen.
’Okåm int å ståndam’ som det heter i målet,
hon kom ej ur fläck, och hon drog då kjolen
över huvudet för att dämpa slagen. Under
kjolen hade hon enbart särken och hon blev
blåslagen över hela kroppen av haglen som
för övrigt vid detta tillfälle slogo sönder en
hel mängd fönsterrutor, piskade sönder säden

hemvävd i oliksidig fyrskaft kypert eller bottenväv (korskypert) med varp av lin eller bomull
och inslag av ull. Den har tre blåa bakvåder och
en randig breda. Linningen är ett mönstervävt
rött krusband med varp av lintråd och inslag av
ull. Kjolen är passad och skodd nedtill med ett
smalt linneband.
Den bruna kjolen (brun tjohl’n) användes
i kyrkan på de finaste högtiderna nämligen
juldagen, påskdagen, pingstdagen och midsommardagen. Den användes också vid dop
och av brudpigor och var brudkjol till en tredje
gradens brud. Kjolen är hemvävd i oliksidig
fyrskaft kypert med varp av lin och inslag av
ull. Den har tre bruna bakvåder och en randig
breda. Linningen är ett rött krusband. Kjolen
är passad och skodd nedtill med ett smalt
linneband.
Den svarta kjolen (svart tjohl’n) användes
i kyrkan till sorg, fasta, nattvardsgång och
böndagar. Den är hemvävd i oliksidig fyrskaft
kypert eller bottenväv med varp av lin eller
bomull och inslag av ull. Kjolen har tre svarta
bakvåder och en randig breda. Linningen är ett
krusband. Kjolen är passad och skodd nedtill
med ett smalt linneband.
Mellanväftkjolen (millâväfttjohl’n) kallas
så för att »inslaget slogs mitt i väven« så att
varpen blev lika synlig på bägge sidor. Den
kallas också för vitvarpkjol. Vävsättet var dock
fortfarande fyrskaft kypert. Den kom att se

ute på fälten o.s.v.

Grop Anna: »För att skydda sig mot kyla, regn
och snö buros kjolar öfver huvud och axlar,
schalar kommo senare i bruk och ansågs riktigt
förnämt i början på 1850-talet. De nuvarande
schalarna kommo först till användning åren
1865–70.«
Den blåa kjolen (blår tjohl’n) användes både
till vardags och till vissa kyrkodagar. Kjolen är
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1, 2. Blå kjol JG.
3. Blå kjol BHF.
4. Brun kjol BHF.
5. Svart kjol JG.
6. Blå kjol BHF
7. Underkjol utan breda JG
8. Underkjol utan breda JG
9. Underkjol med breda JG
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1, 2. Underkjol med frambreda JG
3. Stubb BHF
4. Skinnkjol JG
5. Röd kjol JG

vardaglig ut. Fördelen med denna slags vävning var att man sparade betydligt på inslaget.
Dessa kjolar var avsedda att använda i vardagslag, vid grövre sysslor, samt ofta av vallkullan
i fäbodarna.
Underkjolen (undôrtjohl’n) bars under de
andra kjolarna vid behov vintertid eller som
enklare kjol sommartid, men aldrig i kyrkan.
Underkjolen är hemvävd i oliksidig fyrskaft
kypert eller bottenväv med varp av lin eller
bomull och inslag av ull. Underkjolen är
oftast röd med kulörta ränder och nästan
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lika lång som ’utanåtjossl’n’ (utanpåkjolen).
Det kunde heta: »undôrtjossln står undôr
a dä«, underkjolen hänger under på dig.
Underkjolar kan även ha annan bottenfärg
som grön eller grå. De kan ha breda eller
vara utan. Underkjolarna kan vara sydda av
två bredare bakvåder eller tre bakvåder av
ordinarie bredd och en breda. De kan också
bestå av bara tre eller fyra underkjolsvåder.
Linningen är av kläde eller ett enklare vävt
band. Underkjolarna är skodda nertill med
ett hemvävt linneband à 1–1,5 cm bredd. I

något senare tid skoddes såväl underkjol som
frambredan med en remsa av köpt bolstertyg.
Underkjolarna började förekomma på 1860talet. De användes under de kallare årstiderna
såsom vinter, vår och höst. På sommaren
användes sällan underkjol.
Fräs Erik, ur husmoderns arbetsdag: Barfotad
och iklädd endast linnekläderna samt en
underkjol gjorde husmodern först eld i spisen
och satte på en gryta på elden, till väl hälften

finns en märla fastsydd vilken hakas på en
motsvarande hake i bakre delen av snörlivet.
Sämre skinnkjolar användes också vid alla slags
arbeten som dammar, som tröskning, bakning
och linberedning oavsett årstiden men också
vid ladning, potatisupptagning, mältning och
bryggning. Vid tvätt, skurning och andra blöta
arbeten kunde skinnkjolen inte användas för
då blev den skarp (stel). Då tog man någon
riktigt medfaren tygkjol.

fylld med vatten. Särken och överdelen

Fräs Erik: Linbråkningen är ett så detaljrikt

voro plagg som bägge i regel användes till

ämne så att om man ska beskriva det

nattlinne.

fullständigt så fodrar det en hel avhandling.

På 1870-talet och inemot 1890-talet användes
en stubb som underkjol så att kjolen skulle stå
utåt. Stubben är dubbel på nederdelen med
stoppning emellan och korssömmad, upptill
ett parti med bara tyget, nederst en grov kant
för att hålla den styv och vid.
Skinnkjolen (kasunjôn). Kvinnorna använde
under vintern före 1860-talet kasung även
till kyrkan då förklädet bestämdes efter söndagen. Under fastan och vid begravningar och
större högtider sattes den bestämda kjolen
utanpå kasungen. Kasungen är gjord av betade
getskinn med hårsidan inåtvänd, rynkad upptill på bakvåderna, framvåden med fyra veck
samt linning av skinn och underkant av en
grön klädesremsa på omkring 2,5 cm bredd.
Rakade remsor täcker sömmarna. Kasungen
har en framvåd och tre bakvåder. Den har inga
bräm. När skinnkjolen är ny är den mjuk och
behaglig att bära. Klädesplagg av getskinn
styvnar naturligt med åren. Kjolen hålls uppe
genom att snörlivets nedre kant är utformad
till en grövre valk, så kallad bunta, på vilken
kjolen knäpps. En kasung är ett ytterst starkt,
varmt och tåligt plagg som ibland kunde räcka
från mormor till dotterdotter, men måste då
ha förvandlats till vardagsplagg. Mitt bak

Det var ju så med den där linbråkningen då,
de höll på många gånger till sena kvällen,
hade en halvsotig lykta upphängd där i
tåstusvalen (torkstugesvalen) och man kunde
på avstånd få se hur de arbetade och höra
linbråken, tjack, tjack, tjack … tjack, tjack,
tjack … tjack, tjack, tjack lät det. Och då såg
man några figurer på avstånd som arbetade.
Och den ena slet och slet och vände på ’fittjä’
(linknippan), slet och jämnade av, la till och
kastade in under bråkskalmarna och ryckte
och vände och slet och jämnade av och la
till, och så där vidare, och så skakade och så
synade. Och första gången hon synade så var
det väl kanske inte fullt ut bra, och då var
det in under bråkskalmarna med det, och så
slängde hon och ryckte och jämnade och lade
till och det var ideligen tjack, tjack, tjack …
tjack, tjack, tjack. Ja ungefär så gick linbråkningen till. (Inspelning ULMA gr1877a)

Den röda kjolen (röd tjohl’n) är brudkjol. Den
är sydd av rött kläde och har breda. Den är
inte passad men har stripade småveck upp mot
linningen. Linningen är tillverkad av kläde.
Nedtill är kjolen uppskodd med ett smalt
linneband och sedan kantad med ett grönt
silkesband. Vad beträffar Boda bruddräkt så
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synes den röda kjolen här varit senare i bruk
än i Rättvik. Och i allmänhet förefaller det som
om de ålderdomliga bruken dröjt kvar längre i
Boda än i moderförsamlingen.
Grop Anna: » … röd kjol som längst tillbaka
de kunde minnas var af rödt, tjockt vadmal utan
randig framvåd, de sista röda som fanns voro
hemmaväfda veckade ’pässä’ med framvåd. De
röda kjolarna kommo ur bruk på 1860-talet.«
Fräs Erik: För att utröna huruvida en ung
kvinna var berättigad att uti lysningskungörelsen bliva tillerkänd den högt skattade
hedersbenämningen ’dygdgälda jungfrun’
var prästen i hög grad mån om att utforska
huru det förhöll sig med denna sak. Uti

– Nä-ä, svarade Jon, int vet då je hä int om
int Britta vet det så.
Jon brukade alltid i kvistiga situationer
förlita sig på Britta vilken var betydligt
snarfyndigare än han i alla delar, även i fråga
om kristliga ting, och vilken även nu klarade
frågan till kyrkoherdens belåtenhet. Nu vände
sig kyrkoherden på nytt till Jon och frågade:
– Vet du att Kristus har lidit och dött för
oss alla för att återlösa en i synd djupt fallen
värld?
– ’Nä-ä’, svarade Jon helt troskyldigt, ’je
a’nt hört han har väri klen häll je fårstås’ (jag
har inte hört att han har varit klen heller jag
förstås).

denna vällovliga sak biträddes han villigt av
en del äldre gifta kvinnor, ofta i form av ren
skvallersjuka. I den händelse det med säkerhet
kunde utrönas att de unga lysningskontrahenterna ’å färi fårut’ (kvinnan var med barn
före lysningen) förvägrades kvinnan detta
hedersomnämnande. Det var inte utan att
det för en del sensationslystna människor
låg ett skimmer av skadeglädje då någon på
detta sätt degraderades och i all synnerhet då
någon äldre kvinna åstundat att erhålla den

Förkläden (fårklôr)
Av förkläden användes flera olika slag vilka i
uppteckningarna kallas rött förkläde, blått förkläde, brunt förkläde, kattunsförkläde, svart förkläde, vitt förkläde och skimpa (skinnförkläde).
Förklädena fästs om midjan med förklädesbandet. De röda, blåa och bruna förklädena
är hemvävda i bottenväv med varp av lin eller
senare bomull och inslag av ull.

unga kvinnan ’tä sonkunu’ (till sonhustru)

Fräs Erik: Det var ytterst noga med att

och misslyckats. Det är många kvinnor som

kyrkklädseln iakttogs i enlighet med före-

framställt en förundran över varför inte

stående beskrivning. Det ansågs nämligen

även mannen i sådana fall skulle degraderas

som i hög grad opassande och försumligt, ja

på något sätt under motivering: det är väl

nästan ogudaktigt , om ej alla formaliteter

inte kvinnan ensam som bär skulden till det

noggrant iakttogs. Hade någon av misstag

skedda.

eller glömska råkat att kläda sig på annat
sätt och vid framkomsten till kyrkbyn blev

Fräs Erik: När ett par i Boda i slutet av

uppmärksamgjord derom, kunde man gå till

1870-talet kom till kyrkoherden för att begära

någon gård i närheten av kyrkan och låna de

lysning började prästen, sin plikt likmätigt,

erforderliga plaggen.

att förhöra dem börjande sålunda:
– Nå Jon, kan du säga mig vem som
instiftat äktenskapet?
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Fräs Erik: En kvinna från Kärfsåsen, 5 km från
kyrkan, hade kommit till kyrkbyn med blått

1. Rött förkläde BHF

4. Kattunsförkläde JG

2. Blått förkläde JG

5. Svart raskförkläde BHF

3. Brunt förkläde JG

6. Vitt förkläde JG

7. Kattunsförkläden JG
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1. Rött förkläde, paromförkläde BHF					2. Kvinnoskimpa JG

förkläde som till en vanlig söndag sommartid.
Då hon blev uppmärksammad om att det var
sturböndajôn (storböndagen) började hon att
gråta och gick hem. Sturböndajôn föreskrev
svart förkläde. Hon ansåg sig hava begått en
nära nog oförlåtlig gärning emot stora böndagens helgd, vilken icke ens kunde sonas med att
hon gick åstad och lånte sig annat förkläde.

Det röda förklädet har smala tvärgående ränder
med ungefär 1 cm mellanrum. Ränderna består
antingen av 2 inslag tunn, mörkblå bomulls
tråd eller av 2 blåa, 2 gula, 2 blåa inslag av tunn
bomullstråd. Nedtill är en bredare randig bård.
Ett förkläde med randning i gult och blått kallas
för paromfårklä. Det röda förklädet användes i
kyrkan vid 1:a advent, annandag jul, nyårsdagen, trettondagen, vårfrudagen, annandag
påsk, annandag pingst, Kristi himmelfärdsdag,
Mikaeli, allhelgonadagen samt på konfirmationens första dag. Det användes också till vardags
»vid gång utbyes«.
Det blåa förklädet användes i kyrkan vid alla
böndagar, fasta, långfredagen samt vanliga söndagar under sommarhalvåret. Det är hemvävt
164

i bottenväv med varp av oblekt lin och inslag
av mörkblå ull. Förklädet har smala tvärgående
ränder med två inslag av tunt, oblekt lingarn
med omkring 2,5 cm mellanrum. Ränderna
kan endast anas på rätsidan. Förklädet har en
bredare bård nertill i röd bottenfärg med smala
olikfärgade ränder.
Det bruna förklädet användes i kyrkan vid
vanliga söndagar vintertid. Det är hemvävt i
bottenväv med varp av oblekt lin eller bomull och inslag av brun ull. Det har en bredare
bård nertill i röd bottenfärg med smala olikfärgade ränder. Det bruna förklädet har inga
mellanränder.
Kattunsförklädet användes i kyrkan på
juldagen, påskdagen, pingstdagen och midsommardagen ihop med den bruna kjolen.
Det användes också av brudar och brudpigor.
Kattunsförklädet är gjort av tryckt bomullstyg
som köptes. Trycket är ett blommigt, rödbottnat fyrfärgstryck. Det rödbottnade kattunet
föregicks av ett mer mörkbottnat tryck i brunt
och blått med småblommor i smala längsgående ränder. Det trycket återfinns både i kvinnoförkläden och i barnförkläden.

Svart förkläde användes i kyrkan vid personlig sorg, domsöndagen och nattvardsgång.
Det är gjort av svart rask. Nedtill har förklädet ett band i svart och gult som sys fast med
rött ullgarn. I senare tid har material som
siden, moiré och bomull med satinbindning
använts.
Det vita förklädet är gjort av vitt omönstrat,
genomskinligt bomullstyg och har en bred fåll
nedtill. I senare tid har förklädet varit mönstrat
som en spetsgardin. Det användes av brudar
och konfirmander. Bruden hade dessutom ett
kattunsförkläde under det vita förklädet.
Fräs Erik: Ända till 1912 voro alla konfirmander klädda i sockendräkten. Efter 1912 hava
konfirmationsdräkterna varierat på ungefär
följande vis:
År 1915 buro, enligt uppgift från en av detta
års konfirmander, två av dem vit dräkt, alla de
övriga voro klädda i sockendräkt.
År 1917 voro omkring hälvten av konfirmanderna vitklädda och omkring hälvten buro
sockendräkten.
År 1918 buro endast två av konfirmanderna
sockendräkten, vilket den ena av de konfirmander som buro sockendräkten benäget
meddelat för upptecknaren härav.

Fräs Erik: »Ett slags förkläde var gjort
av brungarvat kalv- eller getskinn och som
benämndes för ’stjimpa’, förskinn, och som
användes vid arbeten som dammar som tröskning, bråkning av lin, skäktning och häckling,
bakning, mältning och brygd, rishackning
samt en del andra grövre arbeten der damm
uppstod.«
Kvinnoskimpan har bröstlapp och är ornamenterad nedtill. Sedan skimpan skurits till
lades en klädesremsa, c:a 1 dm bred, utefter
och under nederkanten på den ornamenterade skimpan och syddes fast. Remsan består
av mörkblått, rött eller grönt kläde eller en
kombination av dem. Ornamenteringen kan
bestå av uddar och runda hål genom vilket
det röda eller gröna klädet lyser fram. Även på
bröstlappen kunde dylika ornament anbringas.
Kvinnoskimpan har kantning i sidorna med
smala skinnremsor. Den knyts fram på magen
med remmar.
Midjeband
Till förklädena användes midjeband som
var utstyrda med toppor av garn eller tyg.
Midjebandet sätts utanpå förklädesbandet.
Det knyts på vänster sida med en ögla och top-

År 1924 voro alla konfirmander vitklädda
förutom en som bar sorgdräkt.
På sednare tid hava många av konfirmanderna
åter börjat »gå fram« iklädda sockendräkten.
De allra sista åren (1948) hava mer än hälften
av konfirmanderna burit sockendräkten.
Det vill alltså synas som om sockendräkten
ännu en gång skall kunna komma till heder
särskilt vid högtidliga tillfällen.

Nordes Erik: »Under flydda tider användes
förskinn, skimpor, av såväl män som kvinnor.
Kvinnorna använde den dock nästan uteslutande vid skörden, upptagningen av säden.«

Midjeband med silketoppor BHF,
grönt midjeband BHF, rött midjeband JG
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porna hänger nästan ända ned till kjolkanten,
den ena lite ovanför den andra. Midjebanden
är det röda midjebandet, det gröna midjebandet och
midjebandet med silketoppor. De är omkring tre
meter långa. Konfirmander och brudar hade ett
brett, vitt rödrosigt silkesband.
Det röda midjebandet är ett hemvävt, 2–3 cm
brett, krusvävt band i röd ull och oblekt lin. I
varje ände finns en bolltofs av rött ullgarn med
ringar av vitt och/eller grönt som mönster. Det
röda midjebandet med toppor kallas ibland för
»det enkla midjebandet« i uppteckningarna.
Ibland är midjebandet fastsytt i en ögla och
två ändar och försett med hakar så att det kan
hakas ihop i stället för att knytas ihop, detta för
att minska nötningen på krusbandet.
Det gröna midjebandet är likadant som det
röda fast med grönt ullgarn i stället för rött.
Midjebandet med silketoppor är ett rött, fiskbensmönstrat, köpt band i ylle, också 2–3 cm brett. I
1. Svarttröja JG

2, 3. Gröntröja JG 4. Skinntröja JG
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ändarna finns toppor av olika tyger som kattun,
sidentyg, möbeltyger och spets. Midjebandet
med silketoppor användes till kattunsförklädet
på juldagen, påskdagen, pingstdagen, midsommardagen och av brudpigor.
Tröjor (triår)
Tröjorna är vadmalströja, gröntröja, skinntröja,
grön utanpåtröja och svart utanpåtröja.
Alla tröjorna är mycket korta och räcker nätt
och jämnt över bröstet samt lämnar midjan
obetäckt. Frampå bröstet är framstyckena
snett uppskurna så att brösten framskymtade.
Tröjorna knäpps med hyskor och hakar fram
på bröstet och vid handlederna. Tröjorna är
ofodrade.
Vadmalströjan eller svarttröjan är gjord av
svart vadmal. Den användes till vardags och
till kyrkdräkten vid Kristi himmelfärdsdag,
pingst, böndagarna, fasta, Mikaeli, allhelgona-

dagen samt vanliga söndagar under sommaren,
hösten och våren. Dessutom hörde den till
sorgdräkten.
Den gröna tröjan är sydd av grönt kläde
och kantad med röda eller lila silkesband.
Gröntröjan användes till kyrkdräkten på
pingstdagen, midsommardagen, vid dop och
kyrktagning och av brudar och brudpigor.
Skinntröjan är gjord av betade fårskinn.
Skinnen bereddes på gården och bearbetades
sedan ytterligare av skräddaren. Ullsidan är
vänd inåt. Skinntröjorna har brämkantning
nedtill, vid halsen och vid handlederna. Brämet
nedtill är omkring 8 cm brett. Till följd av
brämens yvighet syns mindre av snörvilet då
skinntröjan bärs än när klädeströjorna bärs.
Brämen skulle stundtals sprotas och piskas
med krita för att vara så yviga och kritvita som
möjligt. Särskilt var detta fallet till jul och till
husförhör. Det fick oftast några unga pojkar
göra i ett uthus. Skinntröjan är varm för de
kroppsdelar den omsluter, nämligen översta
delen av kroppen samt axlar och armar. Den
knäpps fram med mässingshäkten. Skinntröjan
bars från och med domsöndagen till och med
påsk om väderleken var kall.
Utanpåtröjorna är som vadmalströjan
respektive gröntröjan men är sydda så att de
passar utanpå skinntröjan. Brämen täcks inte
utan syns. Grön utanpåtröja användes på juldagen och påskdagen. Svart utanpåtröja användes
vid fasta, långfredag, domsöndagen, nattvardsgång, sorg och böndagar vintertid.
Huvudbonader
Huvudbonader som förekommer är knytningshatt, släthatt, knytningstimp, slättimp, gråhätta,
silkeshätta, lönnhätta, kattunshätta, svepkläde,
knytkläde, skörthatt, hilka och luska. Högflätan
skall sitta under alla huvudbonader för att
hålla dem en smula från huvudet framtill. Det

anses nämligen icke nog fint om de sluter tätt
till hårfästet fram.
Hattar och timpar var ända till 1840-talet
helt hemarbete, vävda av fint hellinnegarn,
handsömmade och hade handknypplade knytningar. Hopsömningen på hattarnas bakhuvud
är särskilt vackert utförd. Hattarna är sydda av
ett rektangulärt stycke linnebatist. De har en
bred fåll fram. Hattarna är ihopsydda i nedre
delen bak, övre delen är ihoplagd med tolv
veck till en punkt. Ett plattsömsbroderi med
oblekt silketråd täcker sömmen bak. Hatten
knyts ihop bak i nacken i en rosett med en
ögla som pekar åt höger. Bandet är så långt
att det förutom att gå genom en dragsko sedan
också kan gå ett varv runt huvudet innan det
knyts. Knytningshatten har en bred mycket skir
knytning (spets) framtill. Släthatten har en
något bredare fåll fram och saknar knytningen.
Hattar och timpar är stärkta.
Knytningstimpen är lik knytningshatten fast
den är öppen i övre delen bak. Broderiet bak
saknas. Knytbandet går ej runt huvudet.
Grop Anna: »De knypplade spetsarna eller
’knitningar’ som begagnades till dessa, äfven
till hattar för gifta kullor och gosshalsdukar,
köptes i Rättvik, och en gumma från Östbjörka
uppräknade några namn efter de olika formerna på mönstret hvaraf hon mest brukade
sälja till Boda. Däribland var det krok- dubbelkrok, kors med ollar fram oruddar, sexmarks,
slå-, anders, sjuolls hjärt, kejsare, åttan, spirtus,
oll och enradersknyta.«
Slättimpen är lik knytningstimpen utom att
den saknar knytning fram. Den har en bredare
sko framtill än knytningstimpen.
Fräs Erik »I kyrkbyn i kyrkans närhet fanns
alltid någon kunnig kvinna vilken var behjälplig med att sätta på huvudbonaderna såsom
hattar och timpar. Under färden till kyrkan
buros huvudbonaderna antingen provisoriskt
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1. Kattunshätta med knytningstimp JG
2. Gråhätta JG
3. Hilka JG
4. Knytningstimp JG,
lönnhätta med knytningstimp JG
silkehätta med slättimp JG
5. Släthatt JG,
knytningshatt JG,
slättimp JG
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Knytkläde JG, skörthatt BHF

på huvudet, buros i handen eller i en handkorg.
Ofta förvarades hatten eller timpen hos den
som satte på, emedan denne även ombesörjde
strykningen av dessa huvudbonader.«
Fräs Erik: En familjerelik, vilken ännu i dag
förekommer som en kuriositet var timplådan.
I denna förvarades timpen och sedan hatten,
brudhandskarna, vit hâstrâsu (vita halsklädet), krunspännô (silverspänne med krona =
kronspännet), brudbotjä (brudpsalmboken),
m.fl. rariteter. Timplådan var försedd
med skjutlock och målad, såväl sidor som
lock, i bjerta allmogefärger med blommor.
Timplådan aktades och skattades högt av dess
ägarinna och fick ingalunda exponeras i något
avseende. Den förvarades i gårdens utistuga
bredvid tjohlstödan.

Gråhättan är en mjuk huvudbonad som täcker
hela huvudet. Den är tillverkad av hemvävt tyg
i bottenväv med oblekt linvarp samt ylleinslag
av natursvart ull. I nacken är gråhättan hopdragen med ett hemvävt, brett, rött ylleband
eller med en bred remsa av rött kläde. Bandet

avslutas i var ände med stora ovala toppor
som hänger ned på bröstet på var sida om
halsen. Gråhättan har från sidan en svängd
form baktill. Den är ofodrad. En passpoal av
ett smalt, rött, flätat, köpt ylleband löper från
framkanten över hättan ned till nacken. Hättan
är också kantad runtom med ett likadant band.
Gråhättan används av både gifta och ogifta
kvinnor till vardags, inte i kyrkan. Grop Anna:
»… gråhätta af svart halfylle väft i gåsögonmönster. Till formen var den lik de öfriga, men
det i nacken genomdragna yllebandet var flätat
i rött med en grön garnände i hvarje halfva, som
vid flätningen bildade grenar i form af bokstaven A längs efter bandet, förekom äfven väfda
och i senare tid af rödt kläde då grenen syddes
i grönt. Banden föllo långt ned på ryggen och
afslutades med stora bollar ’gråhättoppor’ i
rödt med några gröna fläckar. Som undermössa
till denna (gråhättan) bars slättimp d.v.s. timp
utan spets vid tillfällen som då de gick och läste
och ’husförhör’, men under utdanser och visiter i andra byar knytningstimp.«
Silkeshättan är i formen lik gråhättan.
Materialet är svart sidendamast. Hättan
är kantad med ett svart sidenband och har
också en passpoal över huvudet av ett svart
sidenband. Fodret är av oblekt bomullslärft.
Den är hopdragen bak genom flera hål utefter nederkanten med ett svart, smalt sidenband. Bak hänger ett dubbelvikt, brett, svart,
mönstrat sidenband. Silkeshättan användes av
ogift kvinna till kyrkan vanlig söndag under
vinterhalvåret från och med mickelsmäss till
pingst. Den användes också i fasta, sorg och på
konfirmationens första dag. Vid sorg användes silkeshättan även under sommarhalvåret.
Silkeshättan och lönnhättan bortlades 1887
enligt Grop Anna.
Lönnhättan har samma form som gråhättan.
Den är gjord av brun sammet. Banden är svarta
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Kattunshätta BHF

liksom på silkeshättan. Fodret och bandet bak
är likadana som på silkeshättan. Lönnhättan
användes av ogift kvinna till kyrkan vid större
kyrksöndagar under vinterhalvåret från och
med mickelsmäss till och med pingst, vid konfirmationens andra dag, av ogift vid nattvard
och av brudpigor.
Grop Anna: »Dessa hufvudbonader (silkehättan och lönnhättan) bortlades 1887, sedan
börjades med hvita stärkta hufvudkläden och
tunna yllemuslin kläden i färger under.«
Kattunshättan är en huvudbonad som används
till kyrkan av flickor i åldern mellan koltåldern
och konfirmationen. Formen är lik gråhättans
men materialet är rödbottnad kattun. Fodret är
av oblekt bomullslärft. Hättan är kantad med
gula sidenband och har en passpoal av gult
sidenband. Ett dubbelvikt, brett, gult, mönstrat eller omönstrat sidenband hänger bak.
Hättan bars med knytningstimp under. Grop
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Anna: »I nacken lades små veck vid hvarje
sida, och afslutades med kantning av ett bredt
sidenband ’skinbänd’ som kallades list. De
omtalade vecken hölls samman af ett vid listen
genomdraget gult sidenband, som knöts i en
ögla ’litjä’ till vänster i motsats till undermössan ’knytningstimpen’, som knöts i nacken
med sin litjä till höger. ’Storkullshättan’ bars
af flickorna endast i kyrkan och till en ålder af
12 år, kom ur bruk på 1860-talet.«
Svepkläde och knytkläde. Svepklädet är ett
kläde av linnebatist. Det har en rektangulär
form, 70x90 cm. Svepklädet användes av gifta
och ogifta kvinnor vid begravning. På begravningsdagen läggs klädet ovanpå släthatten
respektive slättimpen med kortsidan jäms
med framkanten och fästs med nålar i nacken.
Grop Anna: »Samma dag som liket jordfästes bars över slättimpen, de ogiftas huvudbonad, ett fyrkantigt stort helhvitt kläde av
kambriksväv, svepkläde, som framtill lades
kant i kant med timpen, fästes under hakan så
att det gick öfver axlarna men ej så långt som
till midjan. I tre eller fyra söndagar därefter
bars ett annat som kallades för knytkläde /Se
Nordiska museets samlingar/. Äfven detta var
helhvitt och fyrkantigt, fastän en del av hörnet
som kom fram i pannan klipptes bort, den
öfriga veks till en bred bård och fästes framtill
som det förut omtalade (jäms med timpens
framkant). I nacken lades små fina veck som
möttes i midten och följde tätt efter huvudet.
De tillbundos nere vid halsen med ett snöre
som ej blef synligt genom att ett litet veck af
hörnet, som föll ned öfver ryggen, fästes öfver
med en nål på hvarge sida.«
»… till sorgdräkten buro äfven de gifta
liknande kläden över sin hatt ett bruk som
upphörde 1861.«
Skörthatt är en hatt med ett påsytt skört i
nacken. Den användes som solskydd.

Hilkan liknar en släthatt men har en förlängning av tyget i nacken under dragskon. Hilkan
har inget broderi. Den är inte uppskuren längst
ner på sidorna fram utan förlängningen av
nacktyget går ända fram på sidorna. Dragskon
bak är lika lång som på hatten, d.v.s. den går
inte utefter hela hilkan. Det gör att kinderna
får solskydd av hilkan. Hilkan användes som
solskydd på sommaren med början omkring
Valborgsmässoafton. Den användes av både
gift och ogift.
Under 1800-talets förra hälft använde kvinnorna under den kallaste årstiden en mössa som
i vardagslag benämns luska. Den är gjord av en
stickad, köpt ylleremsa, vilken även användes
som halsduk av männen. En sådan halsduk
räckter till en luska. Ett stycke viks över huvudet och förenas med en lapp av samma slags tyg
baktill i nacken. Omkring halsen har den en
krage. Luskan knyts under hakan med ett smalt
rött ylleband. Sedan luskan framemot mitten av
1880-talet började försvinna började en annan
hemstickad yllemössa komma i bruk. Den kallas
för luva eller ullhätta. Till formen liknade den
luskan men fram var ullhättan försedd med virkade remsor, senare med frans. Fransen var till
en början mindre men ullhättan själv större och
täckte hela huvudet. Den bars med strykband
så att håret inte syntes. Det blev uppståndelse
när en kulla omkring 1900 kom hem från
Stockholm och hade en kant av håret synligt
upp i pannan. Det ansågs rent oanständigt.
Håruppsättning
Kvinnorna var såväl till helg som till söcken
oppombundna (uppbundna). Varje morgon
skulle kvinnorna ’bind opom sä’ (binda upp
sig). Då används dels hårbandet eller snärjbandet, ett vitt, hemvävt band som var omkring 5–8
mm brett och 4–5 m långt, dels huvudbandet
som är omkring 25 mm brett och 2–3 m långt.

Fyra högflätor, BHF, BHF, JG, BHF

Hela hårmassan kammas och stryks tillbaka
över huvudet och samlas tillhopa i en hårpiska
vid nackroten. Hårpiskan hålls med vänstra
handen medan högra handen fattar hårbandet
på mitten av dess längd och snor det ett par varv
omkring hårpiskan tätt intill nackroten. Därpå
delas hårpiskan i två lika stora delar. Varje
halva av hårbandet ämnas åt vardera hårhalvan.
Vänstra hårpiskan jämte tillhörande del av hårbandet snos runt vänstra kinden och kvarhålls
med munnen medan hårbandet lindas med
bägge händerna runt hela den högra hårpiskan.
Lindningen görs så att lika mycket hår syntes
mellan bandlindningen som vad bandet var
brett. Den lindade högra hårpiskan hålls kvar
med munnen medan hårbandet nu lindas runt
den vänstra hårpiskan. Ihop med den vänstra
hårpiskan skall en högfläta förenas och sammansnos för att placeras i främre delen av huvudet rätt ovanför pannan. Högflätan är gjord av
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tov (mellanprodukt av lin) och är överklädd
med rosigt kattun eller rött kläde. Den har en
kluns på mitten, smalnar av åt bägge ändarna
och är omkring 12 cm bred och omkring 4 cm
hög på mitten. Högflätan är avsedd att vara ett
hållfäste för huvudbonaderna, i synnerhet för
gråhättan så att den inte ska halka bak i nacken,
men också för att hålla timpen respektive
hatten en smula upp från huvudet. Det anses
nämligen icke nog fint om timpen eller hatten sluter tätt intill huvudet vid hårfästet. De
lindade hårlänkarna lades upp runt huvudet
som en krans och hårbandet snoddes så många
varv om huvudet som det räckte till och knöts
i nacken. Huvudbandet lindades runt huvudet
vid hårfästet. Huvudbanden var vita och kavlade
(manglade) så att de var glänsande. Hårband,

1. Kattunshastrasu JG
2, 3. Bokklädstadshastrasu JG
4. Vit hastrasu JG
5, 6. Brudhastrasu BHF
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högfläta och huvudband benämndes tillsammans för hårbandsdon (hårbândsdonôr).
Fräs Erik: Tvätta och kamma sig ansåg sig
husmodern icke hava tid till förrän hon
kommit in från ladugården med mjölken. För
att slippa gå helt och hållet nôdôrhårâ (utan
att alls ordna sitt hår) gjorde hon tills vidare
en knut av håret i nacken. Förutom sârtjôn å
ôvôrdeln (särken och överdelen) vilka bägge
plagg i regel användes till nattlinne tog hon
på sig en underkjol och en kofta (senare tid),
bägge sydda av hemvävt bottenvävt tyg , men
i de flesta fall, då icke allt för stark kyla var
rådande, barhuvad. Inkommen från ladugården med mjölken tvättade och kammade hon
sig samt band upp sig (bånd opom sä) och tog

Kvinnokragar JG

på sig ytterkjolen. Skinntröjan kom icke gärna
på förrän hon skulle ut i fjusô å don ättôr (ut i
fähuset för att giva kreaturen en efterstillning).

Halskläden (hastrasur)
Halsklädena är kattunshastrasu, bokklädstadshastrasu, vit hastrasu och brudhastrasu.
Kattunshastrasu eller kartunshastrasu är av
rödbottnat fyrfärgstryckt bomullstyg. Den
har formen av en trekant och är svagt ringad i
halsen. Fodret är av bomullslärft eller på 1860talet av tyg i någon annan färg eller vitbottnat,
småmönstrat bomullstyg. Hastrasu är kantad
på diagonalsidan med ett grönt (eller gult eller
blått) sidenband. Hastrasu stängs upptill mot
halsen med en hyska och hake och nedtill,
några cm från de nedersta spetsarna, med ett
spänne genom två stroppar av kantbandet.
Bokklädstadshastrasu är ett kattunshalskläde
med bårdtryck, alltså gjort av ett bokkläde. På
kattuns- och bokklädstadshastrasu är ibland
fästat en stor rosett av breda silkesband under
hakan. Vit hastrasu är ett slätt fyrkantigt vitt

kläde av linnebatist, ungefär 48 cm i fyrkant. Den är omönstrad och inte broderad.
Uppgifter från Grop Anna säger att vit has
trasu också kunde vara av läsväv. Brudhastrasu
är ett fyrkantigt linnehalskläde med hålsöm
och andra prydnadssömmar på två sidor. En
liten knypplad spets kantar de två broderade
sidorna plus 8 cm in på de kvarvarande sidorna.
Brudhastrasu är ungefär 46 cm i fyrkant. Alla
hastrasur är ganska små. Hastrasu bärs utanpå
snörvilet. Vita hastrasur användes till kyrkan
och kattunshastrasur i övrigt.
Under hastrasu användes en lös krage för
att hastrasu skall sitta högt upp mot halsen.
Det ansågs snyggt. Kragen är 3–4 cm bred
och knyts fram med band. Den är plattsömsbroderad med ullgarn i olika färger på rött
kläde och fodrad. Kragen är kantad med gula
bomullsband.
Bokkläden
Bokkläden är rött, blått och vitt. Det röda bokklädet är av rödbottnad kattun med bård. Det
användes av både gift och ogift alla söndagar
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1. Tre psalmböcker inlindade i bokkläden JG, BHF, JG
2. Rött bokkläde JG
3. Rött bokkläde BHF
4. Rött bokkläde BHF
5. Blått bokkläde BHF
6. Blått bokkläde BHF

utom i fastan och vid begravning. Blått bokkläde
är ett blåbottnat kattun med bård. Blått bokkläde användes i fastan, vid begravning och vid
nattvard. Vitt bokkläde är av material liknande
linnebatist.
Grop Anna: »Bokkläden hvitt och rödt vid
skriftgång, bröllop och när de togos i kyrkan,
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alla öfriga söndagar röda, sorg hvita skärting,
vid mindre sorg i blått och hvitt, äfven i blått
och gult.«
Väskor (väskår)
Två slags väskor fanns nämligen liduväskan och
slekskräppan.

1. Fyra liduväskor 1873, 1873, 1877,
1879 JG
2. Två slekskräppor JG
3. Nålhus JG
4. Nålhus med en extra prydnad JG

Liduväska betyder »ledigväska« och användes nästan alltid förutom till kyrkan. Den
hängs över ena axeln. I väskan förvarades
sokkjärå (sockgörat, strumpstickningen) eller
stickjärå (stickgörat, stickningen). Väskan har
en framsida av rakat getskinn med klädesapplikationer i rött och grönt. Mitt på väskan sitter
fyra stora hjärtan med spetsarna mot varandra
i mitten. En vit kråkspark är sydd i en snedställd kvadrat över hjärtana. Årtal och ägarens
initialer finns alltid med. Bakstycket är också
av skinn. Det går längre upp än framstycket och
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är där på framsidan fodrat med rödbottnad kattun. Bandet är ett hemvävt krusband i linvarp
med ylleinslag. Nedtill på väskan hänger tre
grupper med tyglappar. Nålhus i mässing eller
tenn kan vara fastsatt vid bandet. Särskilda
väsksömmerskor sydde väskorna.
Slekskräppan användes vid gätning (vallning
av djuren). I väskan hade man godsaker till
korna som salt och mjöl. Man bär den över ena
axeln. Om man nyttjar både liduväskan och
slekskräppan samtidigt sätter man väskorna på
var sin axel, med banden i kors över bröstet.
Slekskräppan är nålbunden av tagel, gethår
eller kosvanshår och är fodrad med bomullstyg.
Bandet är ett enklare hemvävt ylleband.
Fotbeklädnad
Fotbeklädnad är sockor, påjälsockor, stubbsockor,
tälingar och tofflor.
Sockor (strumporna) räcker upp till under
knäet. Strumporna är tvåändstickade. De har
en rand av en avig maska uppifrån och ner mitt
bak. Upptill är en konstfärdigt gjord, bred kruskval. Röda och vita strumpor finns. Strumporna
hålls uppe med strumpeband, ’sockbândôr’. De
1. Röda påstickade sockor BHF
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2. Vita sockor JG

vävdes i bandstol av linvarp och yllegarnsinslag.
Ibland användes smala mjuka remmar med små
söljor eller spännen i stället för strumpeband.
Formen på strumporna är rak, de följer inte
formen på benet. Strumporna kan till och med
vara vidare nedåt foten. Strumporna kännetecknas av en till synes onödig vidd. De ska vara
så vida att de kan läggas i en valk över skon men
inte vecka sig.
Nordes Erik. Är du så fin så du går mâ vekkâ
sokkår (är du så fin så du går med veckade
strumpor) säger man då strumpan åkt ned
och bildar veck.

Röda sockor användes till både heldag och vardag. Vita sockor användes vid bröllop, fasta,
sorg, nattvardsgång och bröllop. De röda
söndagsstrumporna har grön hällapp, vardagsstrumporna har svart. Hällappen skall synas till
nära nog hälften ovanför bakstycket på skon.
Utan synlig hällapp skulle strumpan kommit
att betraktas som endast halvfärdig och dess
bärare som ovårdad. De vita strumporna saknar hällapp. Alla strumpor har en bred kruskval
(mönsterstickad bård) upptill. Strumporna

3. Röda stubbsockor JG

stickades vita, tövades (valkades) och färgades
färdigstickade. Ibland kunde kruskvalen knytas in under färgningen så att den blev vit eller
svagare röd.
Grop Anna: »Strumpor … i sorg hvita
kommo ur bruk i början på 1860-talet.«
När strumpfoten slets ut och gick sönder
stickades nya strumpfötter på. De nya fötterna
var då vita och det kunde synas en vit rand vid
skon. Dessa strumpor kallades för påjälsockår
(pågjorda strumpor) och ansågs sämre.
Stubbsockor är strumpor utan fot. För kvinnor är de röda. Stubbsockor gjordes i allmänhet nya för sitt ändamål. De användes av både
män och kvinnor på sommaren men inte av
barn. Stubbsockorna stickas lika som andra
strumpor men avslutas på benet, där skon
börjar, med en sorts avig och rät stickning.
Denna stickningen drar ihop avslutningen
en aning. Mellan lågskon och stubbsockan
är benet bart ett stycke och detta ser ganska
lustigt ut. Stubbsockor var ett mycket vanligt
plagg till för 50 år sedan (skrivet år 1929).
Strumpskaften är ett skydd för benet mot
både kyla och insekter. Stubbsockor användes
av kvinnorna under slåtterarbetet nästan hela
sommaren. I äldre tider, så långt tillbaka som
under 1700-talet och något in på 1800-talet
användes vita stubbsockor då man skulle vara
riktigt fin. Äldre personer har talat om att man
använde vita stubbsockor när man skulle till
fäbodarna för att slå slogen där. Det betraktades av allmänheten som en högtid.
Nordes Erik: En kvinna sysslade med
stickning året om, på varje ledig stund letades
’sokkjärå’, (sockgöra, stickningen) fram, från
och till arbetet på åker och äng, när hon gick
till skogen med kreaturen och när hon skulle
i något ärende besöka en granngård, jämt
skulle hon sticka.

I äldre tider brukade kvinnor och barn ofta gå
barfota under den varma årstiden och stundom
vid varm väderlek även långt in på skördetiden på hösten. Vallkullan brukade så gott som
alltid springa barfota medan hon utförde sina
arbeten i fäboden. Under vallgången i skogen
användes dock såväl ben- som fotbeklädnad.
Tälingar är en extra sula med tåhätta. De
sömmades (nålbands) av get- eller bockhår och
blev till följd härav raggiga och ville gärna sprida
den icke vidare angenäma get- och bocklukten
omkring sig. Garn av get- och bockhår äger
dock den stora fördelen att slå ifrån sig väta och
bidrar till att hålla fötterna varma. Tälingarna
ska ha lämplig passform så att de inte lägger sig
i veck i skorna. I byn Osmundsberg fanns det
en kvinna som hette Lars mor som var kunnig
i att sömna tälingar.
För att slippa slita skor och för att slippa dras
med de ofta tunga skodonen under den torra
och varma årstiden brukade en del kvinnor
skinnkläda ett par strumpfötter på undre sidan
för att använda i stället för skor. Dylik fotbeklädnad benämndes tofflor (tôflår).
Nordes Erik: När jag första gången fick följa
med till fäboden, vid sju års ålder, hade jag
dylika skinnskodda strumpor. Vägen var 1,5
mil lång och jag blev åtskilligt ömfotad.

Skor
Ända fram till och med 1850-talet tillverkades
skorna av hemgarvat och hemberett läder. I skornas bakstycken och plösar är grova becktrådar
insömmade, i överkanten på bakstyckena för
att hålla in kanten och på plösen som prydnad.
Skorna är ofodrade. Kvinnornas skor har höga
klackar som sitter mitt under foten. De kallas
höghälskor. Plösen, plätten, är lång och rundad
fram, den når ända fram till tån. Utkrusningen
på plösen framträder genom att lädret bredvid
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Kvinnoskor BHF

tråden pressas ned med ’horngnidu’ (ett spetsigt verktyg av horn). Sulan är undertill försedd
med tåjärn och skospik. Kvinnornas trekantformade klack är lagom stor för tre skospikar med
stora huvuden. Skobottnarna gjordes av 10–16
tillskurna näverlappar, lagda så att saven i nävret korsade varandra växelvis så att nävret inte
skulle brytas eller rivas sönder. Varje näverlapp
smordes med svinister innan de lades tillsammans. Skosulor av näver till en fullstor person
skulle vara omkring en tum tjocka. Underst
i sulan lades en sula av läder. Sömmen går
genom ovanlädret, nävret och lädersulan och
lades i en skåra i lädersulan. Lågskor användes
både sommar och vinter av män och kvinnor
till 1880-talet då näverbottnade skor med höga
skaft började komma i bruk och användes av
männen vintertid. Efter 1870-talet började
sulor av enbart läder att komma till användning
och då försvann efter hand höghälskodonen.
Några kvinnor höll dock fast vid dem ända
till slutet av 1880-talet. Näverbottnade skor är
varmare på vintern än skor med lädersulor och
i stället svalare på sommaren. Skorna gjordes
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rymliga, dels för värmens skull och dels för att
man skulle kunna använda tälingar eller skohö
utanpå strumpfoten. Tälingar och skohö bidrog
till att hålla fötterna torra och varma. Skohö
användes under vintern av män. Det användes
i stället för tälingar. Skohö valdes ut av utväxt
lindhö som var fint, mjukt och segt. Skohö
användes även när man var kippskodd (bara
fötterna i skorna) för att inte få skognag (skoskav). Män och kvinnor gick ofta kippskodda
på sommaren, männen ofta med stubbsockor,
kvinnorna barbenta. I vissa fall använde kvinnorna också stubbsockor för myggens skull
särskilt ute på slåtterängarna. Lekunur (vallkullor) gick ofta barbenta och barfota i fäbodarna, dock inte under vallgången i skogen utan
endast under arbetet hemma i fäboden, såväl
inomhus som utomhus. Upptecknaren känner
till två fall då vallkullor blivit ormstungna på
grund av att de gick barbenta och barfota, den
ena i Osmundsbergs hemlöt och den andra i
Silverbergs fäbodar. En uppgift säger att kvinnor och barn gick barfota så gott som hela sommaren till omkring mitten av september och att
man ej fick gå barfota förrän gucku hade ropat
(göken hade börjat gala).
Handbeklädnad
Handbeklädnad för kvinnor är helvantar, halvvantar, helhandskar, halvhandskar.
Helvantarna är vita och har röd ’krushârk’
(mönsterstickad krage). Den bulliga kragen
har röd bottenfärg och mönster i tunn oblekt
lintråd. Tre varv mönsterstickning av typ
o-söm är stickade vid nederkanten och handleden. Mönsterstickning pryder även sidan av
tumkilen. Helvantarna användes efter behov
vintertid.
Halvvantarna är likadana som helvantarna
men handen slutar där fingrarna börjar och
tummen är öppen överst. Tre varv mönster

1. Helvantar JG
2. Halvvantar JG
3, 4. Brudhandskar JG
5, 6. Halvhandskar JG
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stickning av typ o-söm är stickade vid neder
kanten, handleden och upptill. Mönster
maskor är stickade vid sidan av tumkilen.
Avmaskningen upptill, både på handen och
tummen, är gjord med två röda trådar eller
en röd och en vit så att en liten kedjebård
bildas. Under tider av inte allt för sträng kyla
som när hösten börjar övergå till vinter, alltså
någon tid före och efter allhelgonadagen, och
under vårlossningen, brukade man använda
halvvantar.
Helhandskar är brudhandskar. De är gjorda
av gult sämskskinn och rikt broderade med silketråd och paljetter. Helhandskar används vid
bröllopet och även senare i livet vid högtidliga
sammanhang.
Grop Anna: »Under 1840-talet användes
några bruna broderade skinnhandskar sedermera gult skinn broderade o med paljetter
påsydda handskar.«
Halvhandskarna är konfirmationshandskar.
De är sydda av rödrosa eller brunt skinn
och även de är rikt broderade med silketråd
och paljetter. Halvhandskarna användes vid
konfirmationen och därefter vid högtidliga
tillfällen.
Smycken
Smyckena är kronspänne, enkelt silverspänne, runt
silverspänne utan hängen, tennspänne, mässingsspänne, fingransring, platt pressad ring, örringar
och halsband.
Till vit hastrasu användes alltid två spännen,
ett upptill mot halsen och ett längre ned.
Det förnämligaste bland spännena är kronspännet som är format som ett hjärta och försett
med en kunglig krona i övre delen. Det är av silver och har hängande löv nedtill. Kronspännet
användes till den högtidsdräkt då brun eller röd
kjol användes såsom vid bröllop, kyrktagning,
dop, barnsöl, juldagen, påskdagen, pingstda180

gen, midsommardagen.
Ett annat spänne, enkelt silverspänne, är runt
och skålformat och försett med 5–7 hängande löv. Det användes så gott som alltid till
kyrkdräkten.
Ett tredje spänne, runt silverspänne utan
hängen, av silver är runt och skålformat men
utan hängen.
Ett fjärde enklare spänne förekommer, tennspänne. Tennspännet är runt och utan hängen.
Det är gjort av tenn och är enkelt och nätt. Det
är avsett att sammanhålla överdelen under
hakan eller rättare nedpå bröstet.
Ett femte spänne, mässingsspänne förekommer, skålformat utan löv. Det användes i vardagsbruk för att sammanhålla halsklädet under
hakan.
Fräs Erik: »I äldre tider, ända framemot
1880-talet, använde kvinnorna en vigselring av
silver med bred förgylld platta vid vilken voro
fästade en hel del små runda rörliga ringar av
silver som glänste och glittrade vid handens
olika rörelser. Ringen ifråga, vilken benämndes fingran, bars på vänstra handens ringfinger
under vigseln och under bröllopshögtidligheternas gång. Under tiden då ringen ifråga icke
användes för sitt ändamål förvarades den i en
låda på utistugans (rum i parstugan som var
kallt på vintern, klädstuga) bord som kalldes
timplåda, där husmodern brukade förvara en
del andra, för henne värdefulla, saker såsom
brudhandskar, timp, silkessnörvil, bokklädstahastrasu (halskläde med bård, gjort av ett
bokkläde), silverspännen såsom kronspännet
och andra spännen, brudboken (en psalmbok
med pressade läderpärmar och ornament som
hjärtan och inskriptioner), silkesband mm.
Vid den tid ifrågavarande vigselringar voro
på modet och i bruk funnos de att tillgå hos
guldsmeder i staden. Fattigt folk som ansågo
sig inte ha råd att köpa en dylik ring brukade

Runda spännen, ringar, kronspännen, örhängen och knappar till ärmlinning JG

få låna av någon bygranne som ägde en sådan
för att användas under vigseln och under bröllopet. Den brukade aldrig få medfölja den döda
ägarinnan i graven utan gick i arv från släktled
till släktled. Efter 1880-talet, då släta guldringar började användas till såväl förlovningssom vigselringar, kommo de förut beskrivna så
kallade ’fingranär’ ur bruk men blevo i stället
eftersökta dyrgripar för kringresande antikvitetsuppköpare och försvunno slutligen från
orten.
I vardagslag använde kvinnorna släta ringar
av mässing vilka från början varit förgyllda och
liknade då guldringar men vilken förgyllning
snart nöttes bort varvid den verkliga metallen,
mässingen framträdde.
De unga ogifta kvinnorna buro merendels
pressade fingerringar av silver av något varierande grovlek och utseende, allt efter tycke och
smak, råd och lägenhet. En dylik fingerring
av silver kostade hos guldsmeden från 75 öre
upp till 1:50. Den bars på högra handens ringfinger. Det var för den konfirmerade flickan
ett glädjeämne då hon av någon blev förärad

en dylik ring. Det var i de flesta fall flickans
fader eller moder som fick draga försorg om
att flickan på sin enträgna begäran erhöll en
sådan present.«
Fräs Erik: »I äldre tider var det vanligt att
kvinnfolk så snart de blivit konfirmerade skulle
förses med örringar. Det betraktades som en
felande länk i kvinnligheten om örhängen
saknades.«
Örhängena var ringformade, platta och
bredare nedtill. De hakades ihop upptill med
en hake i ena änden och ett hål i andra änden.
Materialet var silver och silverstämpeln bars
utåt.
Fräs Erik: »Flickor, och även andra unga
damer, synas i alla tider haft synnerlig smak
för halsband i olika former. Glaspärlor funnos
att köpa i flera färger såsom röda, bruna, blå,
gröna, gredelina, lila och gula och av flera olika
storlekar. De träddes på ett rött, blått, grönt
eller gult band som sedan knyttes till en rosett
bakpå halsen varpå halsbandet hängde en bit
nedpå bröstet och med de största glaspärlorna
samlade nederst och de mindre uppåt ändarna.
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I de flesta fall utgjordes halsbandet av glaspärlor i flera olika färger men i något enstaka fall
föredrogs en enda färg, allt efter bärarinnans
tycke och smak. Det var ungmör från 15 till 20 à
25 års ålder som företrädesvis buro dylika halsprydnader. De buros i såväl vardagslag som vid
andra högtidliga tillfällen. När ett band nötts
ut träddes pärlorna upp på ett nytt. De voro
nämligen ytterst varaktiga och kunde praktiskt
taget räcka nästan så länge som helst om de inte
tappades bort.«
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Fräs Erik: »Bruket utav halsband är åldrigt
bruk i vår bygd, när kullorna skulle in i fårhörer bar dem halsband vanligen utav glaskulor,
färgilda eller försilfrade innuti. När de sedan
skulle stå brud så hörde halsband med dubbla
kedjor till brudutstirsel, dessa kedjor bars även
vid högtider i kyrkan samt även när en nigift
skulle stå närmast bruden, ’tjockskäring’, vid
kyrkvigslar. I nedre ändan var anbragt ett
hjärta så kallade amulett. Det var två öglor på
varje länk som häktades i …«

Mansdräkten
Skjortor (stjortor)
Skjortan som användes till vardags är sydd av
hemvävd, liksidig, fyrskaftad kypert med varp
av lin och inslag av tovgarn. Dessa skjortplagg
är styva och vassa då man först ska börja
använda dem men mjuknar något för varje
tvättning och blir till sist ganska mjuka och
behagliga för kroppen att bära. De är ganska
slitstarka. Skjortan är försedd med en krage av
något finare väv som viks ned över halsklädet.
Sedan bomullsgarnet började komma i handeln
vävdes väv till finare skjortor med linnegarn till
varp och bomullsgarn till inslag.
Skjortan sammanhålls med band som knyts
framtill under hakan. Ärmarna är vid handleden försedda med kvalar (linningar av möns-

tervävda band) vilka knyts samman med smala
hemvävda band. Kvalarna till dylika finare
skjortor knyts med hemvävda smala band med
röda kanter. Kvalband finns av flera slag, en del
grövre och en del enklare i utförandet, en del
finare och konstfärdigt utförda. Den så kallade
kedjekvalen är av olika finhetsgrad alltefter
garnets grovlek. En del är försedda med en efter
kvalen längsgående kedja och en del med flera
kedjor. En del är försedda med röda kanter,
en del är helvita. Kedjorna kan vara antingen
röda eller vita. Kedjekvalen är i regel avsedd för
grövre plagg såväl överdelar som skjortor vilka
skulle användas som vardagsplagg. Kruskvalen
är avsedd för helgdagsplagg såväl överdelar
som skjortor. Även kruskvalar förekommer i

1. Brudgumsskjorta i tuskaftat linne BHF 2. Skjorta i bomullslärft BHF 3. Oklippt skjorta i kyprad bomull JG
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1. Broderi på kval på brudgums
skjorta BHF
2. Kragen på brudgumsskjorta BHF
3. Broderi på axel på brudgums
skjorta BHF

olika mönster och utförande. Kruskvalen är i
regel bredare än kedjekvalen och utförd med
största omsorg. Mönstret företer en likhet
med mönstret på de band som används till
kjollinningar och väskband. Kvalbanden är
skodda med ett vitt bomullsband med en röd
kant som syns framför kvalbandet. I regel var
kvalbanden hemarbete men i enstaka fall förekom det att utsocknes kvinnor från de nedre
Siljanssocknarna reste omkring och utbjöd
bandvävnader av olika slag såsom till kjolskoningar, hårband, kantband samt en del smalare
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band att knyta överdels- och skjortkvalar vid
handlederna med.
Till brudgumsskjorta användes tuskaftad
linneväv. Brudgumsskjortan har ett parti
stripade rynkor överst på ärmen mot axeln
och en o-söm över hela ärmsömmen. Ett litet
plattsömsbroderi i vitt pryder axeln ovanför de
stripade rynkorna. Även kvalarna är broderade
med plattsöm i vitt och de har nuggor i kanten.
Kvalen har ett knapphål i varje ände. Kvalarna
stängs med två små, ihopsatta, mönstrade
knappar av tenn eller så knyts de ihop med

band. Halsringningen har ett parti stripade
rynkor mot kragen mitt bak och på var sida om
sprundet fram. Ståkragen är broderad utefter
ytterkanten. Skjortan häktas ihop i halsen med
en hyska och hake.
Fräs Erik: »Alla linneplagg syddes på våren.
Skjortorna syddes inte helt färdiga utan försågs med ärmar och handlinningar men utan
hål för huvudet och sålunda även utan krage.
I detta icke fullt färdiga skick hängdes de på
klädstänger i utistugan. Det ansågs som ett
tecken på välmåga och ett bevis på kvinnornas
arbetsflit att ha att stort förråd av dylika plagg
i huset, såväl manliga som kvinnliga. Allt efter
behov togs dessa linneplagg ned för att skos
upp (göras färdiga för att användas).«
Nordes Erik: Det var ett gammalt hävdvunnet tal att då husmodern eller någon annan
kvinna i huset skulle sko upp en skjorta

eller i rödt och vitt eller också broderade ’sömkvalär’ i helhvitt. De sist nämnda ansågos vackrast och buros alltid på brudgumsskjortan.«
Västar (liftikôr)
Livstyckena eller västarna är av två slag, vadmalsvästen och skinnvästen.
Vadmalsvästen är sydd av blå hemvävd vadmal med uppstående, låg krage. Kragens övre
kant och en eller båda sidorna om knäppningen
fram på bröstet är kantade med rött kläde.
Västen knäpps med sex par mässingshäkten.
Ena bröststycket är nedefter knäppningen försett med blanka mässingsknappar, omkring 2
cm i diameter, vilka inte är avsedda att knäppa
västen med utan bara är en prydnad. Västen
kan ha skört bak, men kan också vara utan.
Fodret utgjörs av hemvävt kyprat linnetyg.
Sidostyckena har stolpfickor, utan ficklock.

(klippa halshålet och göra skjortan färdig)

Nordes Erik: I olikhet med Rättvik fanns det

så skulle den som skulle få plagget dra på sig

inga lock på västfickorna. Sedan Boda skiljdes

detsamma över huvudet, varpå kvinnan med
klappträet i hand skulle knacka över skallen
på den som hade plagget på sig till dess att hål

Mörkblått manslivstycke JG

uppstod i väven. På detta sätt kom hålet för
huvudet att bli på absolut rätt plats. I annat
fall riskerade man få hålet snett eller vint och
icke på rätt plats.

Eftersom västen är kort och männen använder lågbrackor kommer skjortan att bli synlig
mellan byxor och väst. Den synliga delen av
skjortan kallas för ’stjortbälg’ (skjortbälg).
Fräs Erik: »I regel har det icke varit vanligt
att folk arbetat i blotta skjortan eller särken,
trots om det varit hög värmetemperatur under
de varmaste sommarmånaderna.«
Grop Anna: »De hvita underkläderna voro
i början på 1840-talet af linne ’lässväf’ sedan
skärting, rynkades vid händerna, och handlinningarna voro krusväfda, antingen helhvita
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Två skinnlivstycken av sämskat bockskinn JG
från Rättvik var det någon rättvikare som
frågade en bodakarl varför bodaborna inte
hade liftikficklôkôr, (livstycksficklock). Han
fick då till svar: nä, Rättvik narrade oss när
vi skiljdes åt så vi har inte råd att ha några
västficklock.

Skinnvästen är gjord av sämskat gult bockskinn
eller kalvskinn med snitt likt vadmalsvästen.
Den är också försedd med uppstående, låg krage
som är kantad med rött kläde. Kanterna på
ömse sidor om knäppningen är också kantade
med rött kläde. Sidostyckena har stolpfickor,
utan ficklock. Västen har skört bak. Fodret
består av hemvävt kyprat linnetyg. För att
förena skinntyget och fodret med vartannat är
skinnvästen pricksömmad i snedställda kvad
rater, omkring 3 cm i fyrkant, vilket förlänar
plagget ett varmt och trivsamt utseende. Ena
sidostyckets kant nedefter knäppningen är försedd med blanka Gustafs-knappar, ungefär 2
cm i diameter, vilka var tillverkade av gelbgjutare i Gustafs socken. Särskilt för fiolspelmän
var den blanka knappraden i västen absolut
given. Men även andra som ville vara fint
klädda använde gärna den blanka knappraden
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i västen och klandrades inte av någon för det
eftersom det var ett allmänt bruk. Skinnvästen
användes till sön- och helgdags så länge den var
fin och sedan till vardags. Sämskskinnsväst fick
man inte förrän man var vuxen. Knappraden i
båda slags västar var allmänt bruklig ända in på
1860-talet, varefter den så småningom började
försvinna. För fiolspelmän var den dock så gott
som obligatorisk ännu ett par årtionden.
Grop Anna: »Vadmal som förekommer så
mycket till deras vinterdräkter är kypertväfnad
’snonnaväf ’ eller ’fyrskäft’ med hemspunnet
yllegarn till både varp, som snoddes bakåt vid
spinningen, och inslaget framåt, som gjorde
att väfven pressades samman bättre. Därpå
filtades det, eller som de säga stampas heleller trekvartsstamp till olika tjocklekar. Det
blå, som begagnades mest under sommaren,
var väft i korskypert ’tviskäft’ och blef därför
smidigare. Västen ’lifstitjö’ är af samma blåa
tyg, men vintertid begagnades sådana af gulsämskat kalfskinn ’stjinn-lifstitjö’ å vars båda
framstycken voro handsydda snedrutiga mönster. En del syddes också af fårskinn beredda på
samma sätt som den i barndräkten omtalade
’kasen’, fastän ullen avskrapades och den vita

arbetade sidan målades med gulåker och krita
upplöst i mjölk. Dessa västar voro vid sammanhäktningen prydda med en rad metallknappar,
’gustafsknappar’ , som köptes från Gustafs sn.
och däraf namnet. Knapparna kommo ur bruk
omkring 1870-talets slut, och äfven skinnlifstycken för de unga i början på 1880-talet,
fastän ännu i dag (1923) kan det förekomma att
äldre personer bär det i vardagslag.«
Byxor (brâckår)
De olika byxorna är vadmalsbracka, skinnbracka
och blaggarnsbracka.
Till ända in på 1880-talet användes i regel låga
knäbyxor, lågbrackor, som endast räckte upp
till höften fram. Byxorna var dels av vadmal till
vinterbyxor, vadmalsbrackan (vâlmânsbrâcka),
och dels av sämskat bock- eller kalvskinn eller
älghud, skinnbrackan (stjinnbrâcka) och dels av
grov linneväv så kallad dônväv till blaggarnsbrackan (blâggâsbrâcka) eller tobrackan.
Blaggarnsbrackan har ett sprund på högersida
om mittsömmen och det stängs med en hake
och hyska. Brackan knyts samman nedanför
knäet med handflätade (trefläta) snören av

Vadmalsbracka JG

hemspunnet lingarn. Snörena avslutas med en
tofs av samma garn. Blaggarnsbrackan syddes
mestadels av gårdens kvinnor. Tiden efter midsommar sydde kvinnorna dem. De är lätta att
tvätta. Efter tvätt skulle en välbärgad gård ha
två hässjor fulla med blaggarnsbrackor på tork.
Blaggarnsbrackan användes under de arbeten
som förekom näst efter vårsådden, omkring 25

1. Skinnbracka av sämskat bockskinn, med »smal« lucka, handsydd JG 2, 3. Skinnbracka med »bred« lucka JG
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Detaljbilder av den handsydda skinnbrackan

maj, som svedjefällning, lötesgärdesgårds- och
annan gärdesgårdsstängning, vedhuggning i skogen, uppskottning av dya och under höstslåttern.

vände sig Hans mot kamraterna och yttrade:
Vänti litô nu påjkâr å kôllår så skuni få si på
fasiken i tungôljusi (vänta lite nu pojkar och
flickor så ska ni få se på fanken i månskenet).

Fräs Erik: Det berättas en historia om

Så öppnade han ingången varefter getingarna

blaggarnsbrackor och svislåtter (svedjeslåt-

for ut som ett skott och hotade att angripa än

ter). En gång när man höll på att skära råg i

den ena och än den andra i arbetslaget. Men

en hopsved i Silverbergsbodarnas fäbodlöt

ingen vände sig mot Hans. Nog för att man

råkade någon komma åt att vidröra ett

visste av gammalt att Hans brukade komma

getingbo. Eftersom getingarna äro snar-

med vidunderliga påhitt och tokroligheter

stuckna av sig kom man inte åt att skära rågen

men att han skulle kunna stoppa ett getingbo

i närheten av getingboet. Men vänta lite ska

innanför sina byxor och därtill klara sig själv

ni få se på roli sa Pös Hans. När getingarna

bäst hade ändock ingen kunnat tänka sig.

hade lugnat sig nöp han samman ingången

Någon dag därefter hade getingarna uppsökt

till boet och tog ner det. Han öppnade luckan

sin gamla boplats och börjat bygga på nytt.

i blaggarnsbrackan och stoppande getingboet
innanför brackluckan med ingången vänd
utåt, alltjämt hållande ihop ingången. Nu
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I äldre tider, till fram på 1870 och 1880-talen,
gjordes bracklucku (byxluckan) på skinn

Blaggarnsbracka BHF

byxorna och vadmalsbyxorna smal men därefter började man övergå till bred lucka vilket
ansågs förnämligare och pampigare. Vadmalsoch skinnbrackorna knäpps med knappar, till
en början så kallade Gustafsknappar men sedan
började man övergå till blanka knappar, så kallade soldatknappar (uniformsknappar). Nedom
knäet knyts vadmals- och skinnbrackorna ihop
med remmar som skars av mjukt, fint, sämskat
kalv- eller bockskinn och färgades blå samt
försågs med tre runda bollar av rött garn i
ändarna, en i den ena änden och två i den andra.
Remmarna knyts med en lycka vilken dras så
att topporna hänger i jämnhöjd med varandra
och räcker ungefär på halva benet. Vid gång
kunde man dra in de hängande ändarna genom
lyckan så att de ej slängde så mycket. Vid arbete
kunde bracktopporna tas av för att inte vara i
vägen. Vid knäslitsen på skinnbrackan är en
kil fastsydd som ger tillräcklig vidd för pådragningen. Genom kilen och knälinningens ändar
är hål upptagna genom vilka remmarna dras.
Knäslitsen på vadmalsbrackan fästs ihop enbart
med häktor. Knäremmen går genom hål i änden

på knälinningen. Vid slitsens bakstycke är en
vadmalsremsa fastsydd. Framdelen på slitsen
pryds av en röd passpoal. Blaggarnsbrackan är
vidare i benen än skinnbrackan så det behövdes
ingen kil att dra banden genom utan dessa dras
genom den överflödiga vidden.
Brackorna hålls uppe genom att linningen
är lagom stram omkring kroppen. Brackornas
bakdel är försedd med ett mindre sprund
vilket är avsett för att kunna förlänga eller
förkorta linningen efter behov. I sprundet
finns en snörning som snörs med en rem eller
snöre. Kalsonger användes inte förrän fram
på 1880-talet. Skinnbrackan kan vara försedd
med broderingar i form av slingor och krus på
såväl luckans kanter som på utsidan av de bägge
knäna. Brackor av älghud är oerhört slitstarka
och kunde därför räcka mer än en mansålder.
Fräs Erik: Till följd av att brackan otaliga
gånger blivit genomblöt vid arbete ute i det
fria, därpå torkat och åter blivit blöt, samt
var inmängd med såväl kåda som all annan
smuts, styvnade den till sist. Byxan kunde då
gott resas i stående ställning upp efter sidan
av sängen då man på kvällen tog av sig den
för att gå till sängs och på morgonen var det
sedan bekvämt att endast stiga i densamma.
Fräs Erik: Kyrkbåt. Det inträffade att båten
blev så tungt lastad att det var svårt att få ut
den. Vid ett sådant tillfälle hoppade en man
i laget ut i vattnet, satte sin ena axel under
fören och fick till sist den tungt lastade båten
flott. Någon yttrade då: »Männ nu fek fôl
stjinnbrakka sä e blötâ lell.«(Men nu fick
väl skinnbyxan sig en blöta minsann.) Varpå
mannen genmälde:«Ja männ o beövd då
tvättâs ôr ô va.« (Ja men hon behövde då
tvättas hur det var.)
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1, 2. Blåtröja JG
3, 4. Rock JG
5, 6, 7, 8. Päls JG
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Bussarong BHF

Grop Anna: »Benkläderna voro för barn till
tolf år af grovt linne, ’blaggarnbyxor’, och
tillknötos nedanför knäet med flätade hvita
linneband, som afslutades med små tofsar af
trådarna. Sådana benkläder begagnades sedan
i vardagslag ända in på 1880-talet.«
Ytterplagg
Ytterplaggen är blåtröja, rock, bussarong, päls och
storpäls.
Blåtröjan (blåtriâ) är sydd av hemvävd vadmal
och användes mest till sommarytterplagg. Den
är lång så att den räcker till knäet. Byxknäna
syns något under blåtröjan. Den är något längre
bak än fram. Blåtröjan är skodd med rött kläde
på båda sidor om knäppningen, så att en röd
passpoal blev synlig, ända uppifrån och ned.
Ryggstycket består av ett enda helt stycke utan
varken ryggsöm i mitten eller tvärs över i midjan. Blåtröjan blir utställd bak, från midjan och
nedåt, genom att bakstycket är utställt i sidorna och det faller i två veck där. Såväl blåtröjan som skinnbyxan hör till bröllopsdräkten,
oavsett årstid, både till brudgummens dräkt
och till övriga manliga bröllopsgästers dräkter.
Blåtröjan tillknäpps framtill med mässings-

häkten. Blåtröjan anses som ett förnämligt
plagg. Den bär en prägel utöver det vardagliga
och anses som fin och förnämlig varhelst den
än förekommer. På ungdomssammankomster
och danstillställningar då årstiden och väderleken tillät att pojkarna dansade i blåtröja, ansågs
det ungefär likvärdigt med när herrskapsfolk
dansar i frack.
Rocken (rôtjôn), som är höst- och vårplagg
och kan bäras utanpå blåtröjan, är sydd av svart
hemvävd vadmal och i längd lika som blåtröjan.
Den har röda passpoaler fram som blåtröjan.
Till skillnad från blåtröjan så är rocken skuren
med söm uppifrån och ned, mitt på ryggen.
Midjan är även något skarpare markerad än
på blåtröjan. Då pälsen i vintertid används till
kyrkdräkten bärs rocken utanpå pälsen så att
alla bräm blir synliga. Det förekommer sålunda
icke att pälsen användes enbart till kyrkdräkten. Rocken tillknäpps med mässingshäkten.
I sömmen på båda sidorna av rocken är hål
anbragta, utan fickor. I dem stack man ner
händerna vid köld. Om man inte använder vantarna knyts dessa ihop och hängs i rockhålet, en
vante hänger innanför rocken och en utanför
rocken. Både blåtröjan och rocken är ofodrade
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varför alla sömmar är synliga på avigsidan. På
grund därav att sömmarna skall kunna synas
och granskas då man hänger ifrån sig plagget
hade skräddaren utfört sömmarna med yttersta
omsorg och noggrannhet så att de skall tåla en
granskning. Varje söm är sålunda ett konstverk
ifråga om soliditet och precision. Först och
främst är det en så kallad stråksöm som förenar
de bägge tygstyckena med varandra och sedan
en så kallad snärjsöm som dels ska förhindra att
tyget börjar rispa sig och dels förläna plagget
ett färdigt och vårdat utseende.
Grop Anna: »Ytterplagget var under sommaren blå vadmalströja, kantad framtill och
vid händerna med rödt. Höst och vår bars
utanpå tröjan en af svart vadmal, som kallades
’röck’, vintern päls med yfvigt pram liknande
gossarnas i tal om barndräkt, och till kyrkan
den svarta röcken öfver, så att endast det hvita
pramet var synligt, till bröllop återigen drogs
den blåa tröjan öfver pälsen.«
Under en del vårarbeten då vädret började
bli varmt så att man ville lägga av en del vadmalskläder användes ett blusliknande plagg
som benämns bussarong. Plagget är sytt av
allra grövsta linneväv, så kallad dônväv, närmast liknande säckväv men oerhört starkt.
Bussarongen användes vid huggning av ved
i skogen, vid svedjefällning, vid lagning eller
stängning av gärdesgårdar, vid timring av hus
eller lagning av tak med flera vårarbeten. Den
användes dock icke under höstslåttern emedan
man då skulle vara klädd i halvfina kläder.
Bussarongen var avsedd att skydda skjortan för
onödig slitning under grövre arbeten och var
även skydd vid regnväder. Den är gjord av bål,
ärmar, handlinningar och hål för huvudet med
sprund fram, så pass stort att man nätt och jämt
kan dra den över huvudet. Fram knäpps den
med en hyska och hake. Bussarongen är vid och
luftig. Den räcker lite nedom midjan.
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Pälsen användes uteslutande som vinterplagg.
Den är gjord av betade fårskinn som byskräddaren särskilt berett för ändamålet. Pälsen har
ullsidan vänd inåt. Till en fullstor päls åtgår
minst 6 st. försvarliga skinn nämligen: ett i ryggen ovanför midjan, ett bakpå nedom midjan,
ett till vardera sidostycket framtill nedom midjan, ett till ärmar och ett till bräm. Sömmen i
midjan döljs av en bredare rakad remsa av skinnet med nappasidan utåt. Såväl denna remsa
som remsorna över axelsömmarna är ytterst
fint fastsydda med finspunnen lintråd så kallad
remtråd. Pälsens framkanter är också kantade
med rakade remsor, även nederkanten, kanten
runt halsen och kanten nedtill på ärmarna. De
från ull renrakade remsorna är ämnade att dölja
ihopskarvningarna av skinnen och ämnade
att vara en prydnad. Eftersom nappasidan är
vänd utåt sticker remsorna vackert av från de
övriga pälsskinnen vars köttsida är vänd utåt.
Framkanterna, nederkanten, halsen och nederkanten på ärmarna är kantade med 3 à 4 tums
breda yviga fårskinnsbräm. Brämet skall vara
av de finaste fårskinnen som kan uppbringas,
ullen skall vara tät och gärna krusig. I julförberedelserna ingick det att pälsbrämen skulle
sprotas (piska in krita i brämen) så att de blev
riktigt vita. Det fick oftast några unga pojkar
göra i något uthus. Pälsen knäpps framtill med
4 à 5 par mässingshäkten. Pälsen användes aldrig bar i kyrkan, då togs rocken utanpå pälsen så
att bara brämen var synliga. Äldre Bodapälsar
har hela bräm fram, på senare tid kan brämen
vara delade så att bräm saknas på ena sidan vid
knäppningen.
Storpäls (sturpäls) är en päls som började
användas på 1870-talet. Den är gjord av svart
fårskinn med håret utåt. Man använde den som
respäls vintertid. Det ansågs som storartat,
närapå vräkigt, då någon låtit kosta på sig ett
dylikt plagg. Vid forkörning och vid körning av

1, 2 Kruskragar JG

3. Vit halsduk JG

4. Roshalskläde BHF

kalk långa vägar var storpälsen ett ovärderligt
plagg. Den var varm att ha på sig, bekväm att
kasta över hästen medan man rastade i färd
stugorna och bra att ha över sig på natten. Den
bars utanpå den vita pälsen och snördes fast
med ett pälsband.
Halskläden
Kruskrage, vit halsduk, roshalskläde, norgehalsduk,
vit nattkappa och röd nattkappa är de olika halsklädena som förekommer.

Grop Anna: »Under konfirmation, påsk,
pingst, midsommar, jul, bröllop, skriftgång och
äfven sorg bars omkring halsen hvit krage, ’hvit
nattkappa’, som framtill var något urringad och
knöts i nacken, och öfver denna lades i två varf
en hvit halsduk ’hästräsu’, liknande den, som
begagnades för gossebarn fastän större och ej
med knypplad spets, sedan fälldes den öfversta
kanten af kragen ned och bildade en bård. Alla
övriga söndagar begagnades halsdukar som
voro större än barnens röda men utan bollar.
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1. Vit nattkappa BHF
2. Norgehalsduk BHF
3. Röd nattkappa BHF.

Dessa blefvo vid kyrkfärder bortlagda för de
unga i slutet på 1830-talet men kunde å en del
barn och äfven å gamla personer bliva synlig
ända in på 1880-talet, då en krage af ihopsydda
vadmalsbitar i grönt och rödt, kantad med
gula ’pandurband’ rundt om, samt broderad
med silke i olika färger och mönster, kom till
bruk. Denna bars såväl vid högtider som vanliga söndagar i kyrkan, utom vid konfirmation,
sorg, skriftgång och bröllop. I början på 1850talet blef det modernt att till denna broderade
krage, i stället för den nedvikta kanten av hvita
nattkappan fastsy ett hemmaväft krusband
av rödt och hvitt bomullsgarn ’röd nattkappa’,
som fälldes öfver liksom den förut omtalade.
Den röda nattkappan förekom sedan äfven
till konfirmander och bröllop och detta bruk
fortgick tills i början på 1880-talet då de köpta
yllehalsdukarna kom i bruk för de äldre.«
Fräs Erik skriver om en krage av hopsydda
fyrkantiga bitar i rött och grönt kläde med rika
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broderingar av silkestråd, kantad med gula eller
gröna bomullsband, kallad kruskragen eller den
kulörta nattkappan. Den knäpps baktill med
två par mässingshäkten. Gerda Cederblom
skriver i en jämförelse med Rättviksdräkten
att en skillnad var, förutom topphättan, att
»bodakarlarna äfven använde kulörta nattkappor med rikt broderade klädeskragar i
färger«. Vid högtider som konfirmation, sorg,
skriftgång och bröllop bars vit halsduk. Den
består av slätt vitt tyg eller kamris. Roshalsklädet
användes till vardags och i äldre tid även till
vanlig söndag. Det är ett hemvävt rött ylleband
omkring 8 cm brett som färgas rött. Innan färgningen knyts bandet om med två trådar på flera
ställen så att det bildas vita ringar eller rosor
efter färgningen. Roshalsklädet knyts under
hakan med ett slag och är så långt att båda
ändarna och dess fransar sticker ut under västen. Till vardagsdräkten vintertid (efter 1880talet) användes en lång yllehalsduk med flera

1. Blå sockor JG

2, 3. Påjälsockor JG

4. Vita sockor bhf

olikfärgade mönster kallad norgehalsduk. Den
knyts under hakan med ett slag. Halsduken
läggs över bröstet under västen och är så lång
att tafset (fransarna) och bägge ändarna sticker
ut nedom västen. Till skjortor som inte hade
krage användes en lös vit krage, nattkappa. Den
förfärdigas av ett rakt stycke vit linnevävnad
och knäpps bak. Ett tygstycke rynkat mot kragen är fastsytt på framsidan och går ner mot
bröstet. Liknande stycken finns på var sida
om knäppningen bak. Översta centimetern på
kragen är nedvikt. Nattkappan sattes utanpå
skjortan och hölls fast av västen.

5. Blå stubbsockor JG

6. Vita stubbsockor JG

Fotbeklädnad
Strumpor som förekommer är blå sockor, påjälsockor, vita sockor, stubbsockor, snösockor, tofflor,
tälingar och skohö.
Blå sockor stickades för hand av hemspunnet
ullgarn, valkades och färgades färdigstickade. Sockorna skulle vara nockiga och ludna.
Kyrksockorna försågs med en blå hällapp. Den
skall synas till hälften ovanför skon. I övre kanten stickas en liten krusbård. Ibland är uppläggningen gjord med en vit tråd och två blåa så att
en vit rand bildas längst upp. Baktill är en rand
uppifrån och ned bestående av två aviga mas195

rymma en kappe säd förutom benet. Sockan
fasthålls under knäet med byxknytningen varför strumpeband inte behövs. Manssockorna
räcker till ovanför knäet.
Nordes Erik: Männen använde blå strumpor
och kvinnorna röda. Detta föranledde en
gång en »syndares« upptäckt. Det var så att
en änkeman misstänktes fria till sin piga.
När man friade, som det hette, låg man
tillsammans som regel dock i all oskuld. Vår
änkeman hade sin säng inne i dagligstugan
medan däremot pigan låg i ett uthus. Mannen
var väldigt rädd för att hans friarfärder
skulle upptäckas och gick till sin hjärtans
kär först mycket sent på kvällen sedan folk
hade lagt sig, och gick även tidigt därifrån på
morgonen. Vid ett tillfälle hade han särskilt
bråttom då han skulle till kvarnen i tidig otta.
Han steg därför upp, klädde sig och gav sig
iväg med mälden innan det var ljust. När han
så kom till kvarnen hade han en röd och en
blå strumpa på sig. Som han även var klädd i
knäbyxor förstår man vilket liv det skulle vara
i kvarnen den dagen bland de många som
kommit dit med mäld. Missgreppet gjorde
också sitt till att det blev bröllop så gott som
omedelbart efter strumpbytet.

1. Vita snösockor JG 2. Blå snösockor JG 3. Tälingar JG
Nordes Erik: Skâ je lift dä ir sokkom (ska

kor. När sockfoten blir utsliten görs en ny fot
på de gamla skaften i flera omgångar så länge
skaften är någorlunda hela. Sådant stickningsarbete kallas för »tä jär på sokkor« (att göra
på sockorna) och sockorna kallas för påjälsockor,
pågjorda sockor. Sockorna görs betydligt vidare
nedåt fotleden och deras vidd utgjorde en slags
värdemätare angående bärarens ekonomiska
ställning och anseende. Ju vidare sockorna var
nedåt fotleden desto förmögnare ansågs dess
bärare vara. Det sades att vardera sockan skulle
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jag lyfta dig ur strumporna) är ett talesätt då
man tilltror sig att ledigt rå på en annan vid
brottning eller slagsmål.

Vita sockor i samma modell som de blå användes
av brudgum, i fasta och sorg och till nattvard.
De kallas därför också för skreftsockor (att gå
till skrift = nattvard).
Nordes Erik: Vid nattvardsgång användes
vita strumpor av samma modell som de blå

respektive röda. På eller omkring mitten av
1800-talet fanns det två lönnkrogar i närheten av kyrkan. Det berättas då hurusom
männen gingo till skreft, till nattvarden, och
att man senare på kvällen eller rent av andra
dagen kunde träffa på dem i landsvägsdikena
iklädda skreftsockor vilket skvallrade om att
de hade varit nattvardsgäster och sedan gått
direkt från kyrkan till krogen.

Grop Anna: »Vid bröllop, sorg och nattvardsgång, då det var vanligt för män att bära hvita
strumpor, bars ytterligare en krusad läderrem,
’knärem’, med spänne och löpare i gul eller hvit
metall. Strumporna voro blå utom vid tillfällen
som nyss nämnts och ju vidare desto mera storartadt var det. De hvita kommo ur bruk under
åren 1860–1868.«
Sommartid användes ofta stubbsockor (stôpp
sockår) som var utan strumpfot och bara bestod
av ett strumpskaft som slutade nedåt fotleden. I
de fall stubbsockor användes gick man antingen
barfota eller också hade man skodonen på blotta
fötterna. Det är svalt och behagligt och det ansågs
luftigt och hälsosamt för fötterna att någon tid
av året slippa strumpfoten. Man var kippskodd
(barfota i skorna). Ibland använde man skohö i
skorna för att inte få skognag (skoskav).
Nordes Erik: Stubbsockorna voro mycket
vida. De kom nästan att likna benen på
långbyxor. Detta föranledde också en ’herre’
att en gång yttra: de äro egendomligt klädda
i Boda, de drar knäbyxorna utanpå lång
byxorna i värsta värmen.

Stubbsockorna är blå. Men man minns också
att i äldre tid, omkring 1800-talets början, när
man skulle till fäbodarna för att slå slogen där,
vilket av allmänheten på den tiden betraktades
som en högtid, så var det sed att man skulle

bära stubbsockor som var vita i stället för blå.
Det var väl en kvarleva från en ännu äldre tid då
man brukade vita sockor till mansdräkten och
de därför nu var högtidliga. Man minns tal om
någon konservativ gamling som till slut ensam
behöll seden.
Fräs Erik: Man har berättat om Jälkamôs
Sammil i Osmundsberg, vilken i det längsta
höll gammaldags seder i helgd, att han en
gång – det var i slutet av 1700-talet eller
början av 1800-talet – under en färd till
Bergbodarna, belägna 2,5 mil österut från
bygden, ensam var klädd i vita stubbsockor,
vilket bruk då höll på att försvinna. Vid färden nedför sluttningarna av Haglingberget,
utefter vars fot fäbodvägen löper fram, råkade
Sammil, som nu var något till åren kommen,
ramla utför ett brant, nästan lodrätt stup
på östra sidan om vägen och omedelbart
intill kanten av vägen. Då de, i vars sällskap
Sammil befann sig, tittade ned för stupet för
att se vad som blivit av Sammil, var det mest
iögonenfallande ett par vita stubbsockor som
pekade uppåt, medan huvudändan på Sammil
var vänd nedåt. Sammil lär dock även denna
gång om en stund kryat till sig efter den
vådliga färden fram till Bergbodarna.

Eftersom bara lågskor förekom i äldre tider
användes snösockor vintertid, dels för värmens
skull och dels för att snön inte skulle tränga
in i skorna. De gjordes i två storlekar nämligen en kortare så kallade snösockharkar och
en längre vilken benämndes långsnösockor.
Snösockharkarna räcker endast ett stycke
ovanför fotleden. De var till vardagsbruk av
vit vadmal, annars blå, och var fodrade med
grov linneväv. Snösockharkarna användes
under hemkörslorna före julen då det blott var
fotsdjup snö.
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Mansskor BHF

Långsnösockorna däremot användes under
den snörikaste och kallaste delen av vintern. De
räcker upp till under knäet. Långsnösockorna
gjordes av blå vadmal, i undantagsfall av vit
vadmal, och knäpps längs hela utsidan av benet
med mässingshäkten. Den del av snösockan
där häktena är fastsydda kantas med rött kläde
vars kant springer ut så att en smal rand blir
synlig framom knäppningen och är sålunda
avsedd som en prydnad. Snösockorna har en
hälla, snösockhälla, bestående av en kedja eller
en rem av läder under skon. Snösockorna är
skinnskodda på insidan nertill.
För tofflor och tälingar se kvinnodräkten.
Skor
I äldre tider ända in på slutet av 1870-talet eller
början av 1880-talet användes i regel endast
ett slags skodon nämligen lågskaftade, becksömssydda läderskor med näverbottnar och en
bindsula av läder. Skosulor av näver till en fullstor person skulle vara omkring en tum tjocka.
Ända till framemot 1850-talet var skorna gjorda
av hemgarvat och hemberett läder. Lädret i
skodonen är så tjockt att det ej kändes fast om
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en häst steg på foten. Skorna är försedda med
stämdsydd plös över skoknytet. Utefter övre
kanterna på bakstyckena och utefter de tre
fria sidorna på plösen finns insömmade grova
becktrådar så att krusningen med gnidu skulle
stå sig. Med gnidu trycker man ner lädret på var
sida om becktråden så att en upphöjning blir
kvar där tråden går. Tråden träs från baksidan
och kommer att ligga under narven. Dessa
skodon användes under alla tider på året. Det
sades att näverbottnade skor var varma på vintern och svala på sommaren. De näverbottnade
skorna försågs med riklig och gedigen skoning,
både skojärn, klackjärn och en mängd skospik
av ett 25-öres mynts storlek. Efter 1870-talet
började lädersulor att användas. Skorna gjordes rymliga, dels för värmens skull och dels för
att man skulle kunna använda tälingar eller
skohö utanpå strumpfoten. Tälingar och skohö
bidrog till att hålla fötterna torra och varma.
Skohö användes under vintern av män. Det
användes i stället för tälingar. Skohö valdes ut
av utväxt lindhö som var fint, mjukt och segt.
Skohö användes även när man var kippskodd
(bara fötterna i skorna) för att inte få sko

1. Hatt JG
2. Brudgumshatt och hatt för brudsven JG
3. Brudgumshatt JG
4. Topphätta BHF
5. Två hattband JG

gnag (skoskav). Män och kvinnor gick ofta
kippskodda på sommaren, männen ofta med
stubbsockor, kvinnorna barbenta.
Grop Anna: »Skorna voro med näfverbottnar, plösarna, ’plättar’, och bakstyckena
krusades med idragna grofva becktrådar ’stämtrådar’. Till brudgumsdräkten hörde att under
plösen i själva knytningen fästa gula semskskinnsremmar vikta i en ögla som föll inåt;
äfven dessa afslutades med tre tofsar, fastän i
grön färg. Pliggade skor kom ej i bruk förrän
1865–70.«

Huvudbonader
Hatt, topphätta, bussuhätta och kaskett är
huvudbonaderna.
Till kyrkdräkten användes svart, lågkullig,
bredbrättad hatt till huvudbonad. Den är försedd med ett smalt, mönstervävt band i lin och
ull på ett par mm bredd. I ena änden finns två
bollar av rött ullgarn och i den andra änden
tre bollar som alla ligger på hattbrättet. Sista
decimetern av bandet, innan bollen, består av
varp som är delad i två respektive tre delar där
varje del är lindad med sidentråd till en smal,
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1. Busshätta BHF

2. Kaskett BHF

dekorativ snodd. Vardagshattarna har inget
band. Bandet flyttades över till den nya hatten
när man köpte en sådan.
Grop Anna: »Denna (hatten) pryddes först
med ett silfverspänne som fästes å det svarta
bandet i nacken, och sedan omlindades flera varf
med ihopvirade smala snören i gult och svart
silke eller bomull ’grimma’ som afslutades med
små tofsar i samma färg först vid deras sexton
eller sjutton år pryddes hatten ytterligare med
ett mycket smalt hemmaväft krusband i rödt
och hvitt ’hattband’ som afslutades med fyra
stycken röda bollar 2 vid hvarge ände af bandet, samt var beräknat att viras om hattkullen
två gånger och knöts i en ögla på högra sidan,
men till sorg måste det (krusvävda hattbandet)
tass utaf. De äldre buro endast det svarta med
spännet. Till brudgumshatten hörde två röda
sidenband och ett gult i mitten, och det väfda
’hattbandet’ togs äfven då utaf.«
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Fräs Erik: Inne i kyrkan var, på vardera sidan
om porten, uppsatt trälister försedda med
utåtstående träpinnar, avsedda att hänga
huvudbonaderna på. Dessutom hängde man
huvudbonader på de begge längst bak i kyrkan
varande ljuskronorna. I mellersta stora ljuskronan i korsgången samt på kristallkronan
inne vid koret fick ingen hänga huvudbonader. På pinnarna i listerna vid porten blev det
derför huvudbonad utanpå vartannat, varför
det ofta var fullt upp med att återfinna sin
egen. En gång stod Ömans Anders och höll två
hattar som voro nästan lika. Så kom Jönsollas
Hans och skulle leta rätt på sin hatt. Och då
frågade Ömans Anders om han kunde säga
vilken som var hans hatt. Tag bägge så är du
säker svarade Jönsollas Hans. Och det gjorde
Ömans Anders, som tyckte att han på så sätt
kunde spela någon ett lustigt spratt. Och så
kom det sig att Stötollas Daniel fick gå utan

hatt hem. Sålunda fingo skämtmakarne något
att göra sig lustiga över denna gång igen.

Vår, sommar och höst användes en topphätta
av blå vadmal med yvig tofs av rött zefyrgarn
i spetsen. Kanten nedtill är försedd med ett
brett uppslag av rött kläde. Denna topphätta
användes hemma såväl vardagar som söndagar
men hörde inte till kyrkdräkten.
Grop Anna: »’Topphättan’ var av blå vadmal
med rött uppslag i vadmal. Vadmalen byttes ut
mot kläde i början på 1860-talet. Topphättan
kunde begagnas både i kyrkan och i vardagslag
tills de konfirmerades, eller som de säger ’fick
löf’ (fick lov). Då och sedan var det brukligt att
bära rundkullig hatt till kyrkan.«
Till vintermössa, särskilt under resor som
stads- och marknadsresor, for- och malmkörning m.m. användes en mössa som var gjord
av blå vadmal med sälskinnsuppslag och läderskärm. Den kallas för bussuhätta. Mössan är försedd med särskilda öronlappar som kan fällas
ned. När öronlapparna inte är nedfällda hålls
de uppe med röda ylleband vilka knyts över
kullen. Ovanför skärmen, mitt ovanför pannan
är en röd bandrosett fästad vilken tillsammans
med mössans övriga ludna sälskinnbesättning
förlänar den ett pittoreskt utseende. På vissa
bussuhättor är huvudskinnet fastsatt framtill
och har röda klädeslappar insatta under ögonhålen. Bussuhättor hemförskaffades från kusttrakterna omkring Söderhamn och Hudiksvall
av kalkkörare.
Kaskett är en vardagshuvudbonad som
användes vid arbete, till exempel på hösten när
man körde ut kolved.

skimpa (vardagsskimpa) och en söndagsskimpa.
Det förskinn som brukades på söndagarna skulle
givetvis vara nyare och bättre. När pojkarna
kläddes i byxor vid 8 à 10-års ålder då hörde
förskinnet till den manliga dräkten. Skimpan är
gjord av ett helt, brungarvat kalvskinn, helst av
gödkalv eller kvighud. Det har även förekommit
förskinn av svinskinn men dessa blev så styva
att de var obekväma att använda. Vid tillskärningen av förskinnet såg man till att den del av
skinnet som utgjorde hals anpassades till bröst
på förskinnet. Detta bröst förlängdes ytterligare
med en rem som hängdes över halsen. Skinnets
frambillingar anpassades till remmar omkring
livet och förlängdes ytterligare så att remmarna

Skimpa JG

Förskinn
Till vardagsdräkten användes förskinn, skimpa.
En karl utan förskinn ansågs ej i forna tider för
färdigklädd. Varje vuxen man hade en vänndags201

kunde knäppas fram på magen. Ursprungligen
knöt man ihop de båda livremmarena framtill,
sedermera användes en knapp att knäppa ihop
dem med, en stor Gustafsknapp, och under
senare tider har spänne använts. Nertill skulle
skinnet skäras i en svag halvrund, konvex, och
förskinnet gjordes så brett som skinnet var nedtill. I förstärkningen å vänstra sidan fastsattes
också knivslidan (knivstjedär). I motsats till vad
som var brukligt i en del grannsocknar så bars
skimpbröstet under västen. Förutom i verkligt
vardagslag och under arbete så bars förskinnet
även många andra gånger när man skulle vara
så att säga halvfin som när man gick på auktion, vid rotessammankomster och husförhör,
på färdvägar och stadsresor m.m. Förskinnet
var varmt för kroppen, särskilt för bröstet och
omkring livet. Det skyddade byxorna i hög grad
för både väta och nötning. Ett par vadmalsbyxor
kunde räcka ungefär dubbelt så länge när man
använde skimpa som när man inte gjorde det.
Förskinnet skyddade byxorna från att smutsas
ned och så kunde man i det längsta få gå torr
om både lår och knän även om man arbetade
ute i det fria under dåligt väder. Under själva
högsommaren vid slåtterarbetet användes inte
förskinnet eftersom det ansågs mindre behövligt och man ville gå så lätt klädd som möjligt.
Nordes Erik: Männen hade förskinn både
till helg och söcken, dock inte till kyrkan, de
hade det till och med på sig när de var ute på
frining, det vill säga då de före giftermålet
i all oskuldsfullhet lågo tillsammans med
flickorna, vilka då endast hade särken på sig.
Inom parentes kan nämnas att flickorna ofta
lågo utan lintyg men när de hörde pojkarna
komma satte de på sig särken. De lågo nakna
av ekonomiska skäl. Flickorna voro utbäddade, d.v.s. de lågo i något uthus tills långt
in på hösten varefter de flyttade in i fähuset.
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Och de gamla berättade hurusom det var bra
gruvsamt att taga mot en pojke i sängen under
kalla hösten då pojken kom utifrån kylan
och lade sig hos flickan med både förskinn
och livrem på. Och det blev många utrop av
rysning från flickan innan det blev skaplig
sängvärme under den ulliga fårskinnsfällen.
Nordes Erik: Förskinnen blev styvare och
hårdare ju äldre de blev. De smordes aldrig.
Och när man sprang och hade ett gammalt
förskinn på sig klafsade det betydligt. När man
skulle gå tyst och smyga sig fram, t.ex. som
jägare på tjäder- eller orrjakt under speltiden,
rullade man ihop förskinnet nedifrån och upp
till livremmen och höll den så medan man
smög sig fram. När man var ute på slåttern
och skulle sova middag slog man förskinnet
över ansiktet och var skyddad för åt, flugor
och bromsar, så också i fäbodstugorna där
myggen härjade under kvällar och nätter. När
ordentliga karlar tog av sig förskinnen på kvällarna rullade de ihop dem med början nertill,
varefter de för natten lades i mellanrummet
mellan muren och timmerväggen.
Nordes Erik: Förskinnen hade även en annan
mission att fylla. Man räknade på dem hur
egendomligt än detta låter. Jag minns från
min barndom hurusom jag följde min far till
Solberga för att köpa hö av en Tårrongsgubbe.
Vi vägde två pund i taget och för varje vikt
ritade gubben två streck med en spik på sitt
bastanta förskinn. När det var färdigvägt räknade han dessa streck, förde upp det erhållna
talet på förskinnet och multiplicerade det
med femtio, vilket var priset på ett pund hö.
När man skulle lotta om en sak, klunsa,
ritade en av deltagarna lika många streck på
sitt förskinn som deltagarna voro. Å ett av
strecken ritades en kluns i nedre änden. Den

som ritat höll sedan för handen så att endast
övre delen av strecken syntes och deltagarna
fingo i tur och ordning stryka, varvid ju
någon erhöll klunsen och hade vunnit.

Grop Anna: »I hvardagslag bars ett bredt förskinn (af kalf), ’skimpa’, som arbetades på ett
särskilt vis så att en rödbrun botten framträdde.
Detta fästes om halsen och i midjan under
västen och nådde ungefär på halfva benet. En
bonde född 1840 hörde i sin ungdom berättas
att de burit dem förr oarbetade, endast genomgått en lindrigare ’betning’, bänkbettös’, som
gjorde skinnet något mjukare.«
Livrem
Utanpå västen omkring midjan bars en bred
livrem av särskilt tillrett läder. Den knäpps
frampå magen med 4–6 smala remmar med
mässingsspännen. Bredden på livremmarna
varierar något. För storbönder skulle livremmen vara omkring 6 tum bred med sex
spännen. De bönder som inte kunde räkna
sig till storbönder fick nöja sig med 4 tums
bred livrem med fyra spännen. Det ansågs
som förmätet om en småbonde skulle vågat

uppträda i livrem av bredaste sorten. Seden
respekterades i regel. Livremmen är prydd
med en hel del kedjeslingor och krus som
åstadkommits med särskilda stansar och
verktyg av gumshorn, så kallade gnidur.
Livremmen är gjord av så pass tjockt läder att
den bibehåller formen av en holk även sedan
man spänt av sig den och hängt upp den på
en knapp i väggen.
Grop Anna: »Öfver detta (lifstycket), strax
nedanför armarna, så att västens fickor voro
åtkomliga, sattes en ’lifrem’ av rödt läder, som
fästes tillsammans framtill med fyra eller fem
små söljor. Hela skärpet var prytt med pressade små cirklar och ränder i vågräta rader,
och som nya buros de i kyrkan både vinter och
sommar äfven till brudgumsdräkten ända in på
1870-talet.«
Knäremmar
Knäremmar användes som en extra prydnad
omkring strumpan nedanför byxan. Remmarna
har mässingsspännen och en ornamenterad
mässingsplåt runt remmen att trä in änden
under. Utefter remmen är en mönsterbård
instämplad.

Bälte JG

Knäremmar JG
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1. Halvvantar JG 2. Helvantar JG 3. Handskar JG 4. Armmuddar JG, bhf

Handbeklädnad
De olika handbeklädnadena är halvvantar, helvantar, armmuddar och handskar.
Halvvantar användes höst och vår. De vär blåa
med en bullig kruskval (mönsterstickad mudd)
i rött, orange, grönt och vitt över handleden.
Halvvantarna täcker handen men ej fingrarna.
Det finns en öppning för tummen så att översta
delen av tummen sticker ut. Uppe vid handen
och tummen är avmaskningen gjord med en
eller två röda trådar som bildar en liten kedja
utefter kanten.
Nordes Erik: Slå vântar ti bolô (slå vantarna i
bordet) är ett vanligt talesätt då det går dåligt
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med ekonomin. Ä snugôr hânsklappâr (det
snöar handsklappar) säger man vid ovanligt
stora snöflingor.

Helvantarna är lika halvvantarna men täcker
hela handen och tummen. De användes vintertid vid kyla.
Armmuddar stickades av kvinnorna av vitt
ullgarn och färgades röda. Muddarna är cirka
1 dm långa, krusstickade och med en bollfrans
längst fram. De dras över handleden och skjortan och bärs med bollfransen mot handen.
Muddarna är till för att skydda handleden mot
kyla. De är också en prydnad.
Grop Anna: »Vid tal om handlinningar vill

jag äfven nämna armkragarna som buros både
vinter och sommar, dessa voro stickade i färger,
men vid högtider konststickade, helröda, med
tjocka fransar ’tafs i samma kulör.«
Handskar i tummodell av brunt skinn var
arbetshandskar som användes utanpå stickade
vantar. Vantarna är kantade nedtill med en
remsa av rött skinn. De kan sättas ihop med
en lädersnodd som finns i varje vante. I änden
på ena snodden finns en glasknapp och i den
andra en ögla.
Spännen
I mansdräkten användes spännen av mässing
i skimpremmen, livremmen och knäbältena.
Alla utgjorde såväl nyttighets- som prydnadsföremål. Dessutom var antalet spännen i
livremmen ett slags värdemätare på bärarens
förmögenhetsförhållanden. En storbonde hade
nämligen 6 spännen i livremmen medan en
mindre förmögen fick nöja sig med 4 spännen.
Så ytterst noga var det med denna sak att en
mindre förmögen bonde understod ingalunda
sig att komma till ett bröllop, barnsöl, rotessammankomst eller annan högtidlighet med 6
spännen i livremmen. Han skulle då ha riskerat
att bli utsatt för hån från allmänhetens sida.
Det betraktades däremot som den förmögnes
självklara rätt, ja nästan skyldighet att bära 6
spännen i livremmen. Knäremmarna har förutom spännen en ornamenterad mässingsplåt
runt remmen att trä änden under.
Till kyrkdräkten hörde även ett slags knappar, bronsknappar med huvuden nära nog stora
som ett enkronas mynt. Dessa fästes vid västen,
både sämskskinns- som vadmalsvästen. De
användes dock inte för att knäppa västen med
utan var bara avsedda till prydnad och dekoration. Västen knäpps med mässingshäkten.
Det var en given sak att spelmän skulle förses
med en sådan knapprad i västen. Knapparna

var tillverkade i Gustafs socken och benämndes därför Gustafsknappar. Dylika knappar
användes även att knäppa lågbrackorna med,
både vadmals- och skinnbyxor. Men annars
brukade man i de flesta fall söka att komma
åt blanka soldatuniformsknappar. De ansågs
förnämligare än Gustafsknapparna.
Smycken
Fräs Erik: »Då karlar i enstaka fall buro ring
var de av samma slags metall som de kvinnorna
buro i vardagslag, nämligen mässing.«
Fräs Erik: »Endast i mycket sällsynta
undantagsfall förekom det att manspersoner
buro örhängen. Och i de fall detta förekom voro
dessa örhängen ytterst små och obetydliga så
att de nätt och jämt märktes. Mera ofta förekom det i stället att manspersoner, i synnerhet
spelmän, buro så kallade örknappar av silver, i
något enstaka fall av guld. Alla slags örhängen
voro för det mesta gåvor av föräldrar till dess
bärare. Örknappar skaffade sig pojkarna på ett
eller annat sätt. Stundom förekom det att pojkar själva tillverkade örknappar av tenn, vilket
i de flesta fall – åtminstone på något avstånd
– icke gärna kunde skiljas från dylika av silver.
Hålen där örhängena skulle trädas genom
örat eller örknapparna fästas borrades med en
vanlig syl varpå örhänget eller knappen träddes
genom hålet. Bäst gick det att borra hålet om
man placerade en kork innanför örlappen och
stack sylen mot.«
Frisyr
Fräs Erik: »Håret klipptes av runt omkring
huvudet med iakttagande av att det skulle vara
litet längre bak i nacken varpå det avrundades
i riktning på halva öronen och nedre delen av
ögat. Håret benades i regel mitt på huvudet. Det
betraktades som högmodigt då en och annan
frampå 1870-talet började att lägga benan åt
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vänstra sida på huvudet. Vid samma tid, slutet
på 1870-talet nämligen, började en och annan
pojke att låta kortklippa, stubba håret. En del
försigkomna togo sig på egen hand till med att
vara pojkarna behjälpliga med att kortklippa
håret. Sålunda ett slags hemmagjorda hårfrisörer. Många föräldrar vägrade dock in i det
längsta att låta sina pojkar klippa sitt hår emedan man ansåg dylikt icke vara med gammal
god sedvänja förenligt, men nödgades dock
till sist giva vika för modet. I regel rakade sig
männen, lämnade endast polisongerna kvar. I
slutet av 1870- eller början av 1880-talet började de unga männen låta mustascherna växa
och betraktade detta som en manlig prydnad.«
Tillbehör
Fräs Erik: »Till hårkam för husfolket användes
i äldre tider mässingskam. Denna hade alltid sin
givna plats på den så kallade ungkarlshyllan, en
utkrakning i form av en hylla runt rökfånget
ovanför den öppna spisen, och var där tillgänglig för allt gårdsfolket. Mässingskammen hade
två slags tandning, en grövre åt ena sidan och
en finare åt andra sidan. Mässingskammar funnos visserligen att få köpa hos järnhandlare i
staden samt hos handlare på landsbygden. Men
annars brukade äldre män från Älvdalen gå
omkring i bygderna och bjuda ut mässingshäkten, mässingskammar, nålar, strumpstickor
med mera smått krimskrams.«
Fräs Erik: »Det var så gott som given sak
att alla karlar skulle äga en mässingsdosa. Redan
småskolpojken önskade sig ett dylikt don att
bära i västfickan då han fick storkarlskläder med
fickor. Det fanns flera storlekar av mässingsdosor, varvid skolpojken fick nöja sig med en av de
mindre storlekarna. Mässingsdosan var försedd
med lock, ett på vardera sidan. Det ena rummet
var djupare och det andra grundare. Det grun
dare rummet var försett med en spegel, samt
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lämnade jämnt nog rum för mässingskam. För
äldre män som vistades ute på färdresor var
mässingsdosan med spegel och kam en så gott
som omistlig sak. Och dessutom användes det
större rummet att förvara snus eller tobak uti,
varför den ofta benämndes snusdosa. För skolpojkarnas del kom det större rummet väl till
pass att förvara griffelstumpar, en eller annan
stump av blyertspenna, stålpennor, knappar,
slantar med flera dyrgripar.«
Fräs Erik: »I enstaka fall förekom det att
någon skolpojke i slutet av sin skolgång lyckats
förmå sin fader att köpa honom någon enklare
klocka, men i regel så fick man nöja sig till efter
konfirmationen då man skulle ut bland ungdomen. Alltså till 15 à 16-års åldern. Klockan
(fickuret) köptes i enstaka fall hos urhandlare i
närmaste stad (Falun) men mestadels rekvirerades per post och efter illustrerad katalog från
välkända urhandelsfirmor från Stockholm.
Även urmakare inom orten tillhandahöllo
klockor i viss utsträckning. Ända till in på
1870-talet, och i vissa fall ända in på 1880-talet,
användes ett slags tjocka klockor med silverboetter och spindelverk. Därefter tillkommo
så småningom klockor med så kallat cylinderverk och tunnare boetter. Och sedemera
de mera fulländade med ankarverk och lager
av rubinstenar. Klockan, fickuret, bars i regel
i den vänstra västfickan. Klockkedjan hängdes
utanpå västen och fästes med en till kedjan
hörande krok i ett av de översta häktparen i
västen. Klockkedjan var mestadels av silver. I
ett mångtal fall förekom en modell med breda,
cirkelrunda länkar. De första armbandsuren
förekommo här inom orten under tidsskedet
1908–1915.«

Barndräkten
Flickdräkt
Överdel
Överdelssärken består av en överdel av finare tyg
med en påsydd särknederdel. Överdelen ser ut
som kvinnornas överdelar. Den är sydd av fyrkantiga stycken, ett för bålen och ett för vardera
ärmen. Ärmen har ett ärmspjäll som består av
en liten fyrkant. Ärmen har stripade rynkor
mot en krusvävd röd eller vit kval (mönstervävd ärmlinning) nedtill. Båldelen har ett hål
för huvudet och ett sprund fram som allt är fållat med en smal fåll. Ärmar och sprund stängs

med band eller med en knapp och en ögla.
Nederdelen består av två fyrkantiga stycken,
ett framstycke och ett bakstycke och en kil i var
sida. Överdelssärken var småkullornas enda
underplagg.
Koltar
Skinnkolten, kôllkas’n, är gjord av lamm- eller
killingskinn med håret inåt. Den är varm
samt len och mjuk som silke. Tröjdelen har
ärmar och knäpps bak med mässingshäkten.

1. Överdelssärk JG 2, 3. Skinnkolt JG
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1, 2. Blå kjol JG 3. Liv JG
1. Rött hemvävt förkläde JG 2. Rött kattunsförkläde JG 3. Kattunsförkläde från första halvan av 1800-talet JG

På tröjdelen är en skinnkjol, med stripade
rynkor upptill, fastsydd. Kjoldelen har ett
sprund bak. Nedtill har skinnkolten en
grön klädeslist som på kvinnornas kasung.
Skinnkolten har inga bräm. Skinnkolten
användes vintertid till vardags och med förkläde till kyrkan.
Endast tröjdelen, knäppt bak, kunde också
användas, då ihop med en lös, blå, hemvävd,
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passad kjol som hakades på skinntröjan. En
grön ärmtröja av kläde, också knäppt bak,
kunde användas utanpå skinntröjan.
Blå kjol är fastsydd vid livstycket och har
en tröjdel med ärmar som en gröntröja. Den
knäpps bak med mässingshäkten. Ärmarna är
längst ner prydda med kattunstyg. Tröjdelen
är kantad med röda eller lila silkesband. Kjolen
är hemvävd i ull och lin och är utan passning

Baksidan av det
äldre kattuns
förklädet JG

(veckning) men har stripade rynkor överst och
ett sprund mitt bak.
Livet är en sammansättning av kjol och väst
av blommigt kattun eller möbeltyg i lysande
färger och med frambreda i miniatyr. Kjolens
bakdel består av två hemvävda, bottenvävda,
röda, smalrandiga våder där mönsterrandningen beror på väverskans fantasi. Kjolen är
skodd nertill med ett smalt linneband. Livet
knäpps bak. Livet användes bart till vardags
på sommaren och under de andra koltarna vid
behov.
Livet kunde användas med en lös, blå, hemvävd, passad kjol utanpå.

Midjeband
Midjebanden liknar kvinnornas, det röda som
är ett hemvävt, krusvävt band i rött ullgarn och
oblekt tunt lingarn. Bandet avslutas i ändarna
med varsin boll. Det röda midjebandet används
till det röda hemvävda förklädet.
Midjeband med silketoppor är ett köpt, helrött band vävt i fiskbensmönster. Silketoppor
användes till kattunsförklädet.
Midjeband med silketoppor JG
Rött, hemvävt midjeband JG

Förkläden
Rött förkläde är ett hemvävt förkläde med smala
ränder av blå bomullstråd och en bredare bård
med ränder i flera färger nertill. Det liknar helt
det röda kvinnoförklädet. Det användes till
kyrkan året runt.
Kattunsförklädet är av ett rödbottnat blommigt tryck. I äldre tid förekom ett tryck i blått,
brunt och gult med småblommor i ränder.
Grop Anna: »Förklädet var af blommigt kattun och bars både vinter och sommar, söndag
och hvardag.«
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1. Hakubandshätta
i kattun och siden
BHF
2. Hakubandshätta
i röd bomulls
damast och grönt
sidentyg BHF

Huvudbonader
Hakubandshätta är sydd av två sidostycken
och en mittunga. Oftast är sidostyckena röda
och mittstycket grönt men tvärtom kan förekomma. Tygerna är möbeltyger, kattun eller
siden. I skarven mellan styckena är passpoaler
av ett gult silkesband påsydda. Hättan har
foder av bomullstyg. Den knyts vid vänstra
kinden med ylle- eller sidenband. Hättan går
inte längre fram på huvudet än att den precis
täcker öronen. Strykband kunde användas
under hättan. Vid kyrkbesök sattes en halvtimp
och ett spissband under hakubandshättan. En
halvtimp är en timp som bara är 6–7 cm bred
och med knytning. Flickorna kunde bära hakubandshättan något år sedan de börjat skolan, i
en del fall ända upp till konfirmationsåldern.
Kattunshättan är till formen lik gråhättan
men var en kyrkhätta. Den användes med knytningstimp under av flickorna efter koltåldern
men före konfirmationen. Hättan är kantad
med ett gult sidenband och har ett brett gult
mönstrat eller omönstrat silkesband hängande
bak i hopsnörningen. Timpen knyts bak med
en ögla till höger.
Grop Anna: » Hufvudbonaden ’storkullhättan’ var fortfarande kattun, som i barnmössan,
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fastän sidlapparna klipptes i en längre och
högre form med en afrundning bakåt, ’tungan’
bortföll och de tillformade bitarna ihopsyddes
midt efter hufvudet. I nacken lades små veck
vid hvarje sida, och afslutades med kantning af
ett bredt siden bänd ’skinband’ som kallades
list. De omtalade vecken sammanhölls af ett vid
listen genomdraget gult sidenband som knöts
i en ögla ’litja’ till vänster i motsats till undermössan ’knytningstimpen’ som till nämnda
ålder knöts under hakan, men sedan i nacken
med sin litjä till höger. Storkullhättan bars af
flickorna endast i kyrkan och till en ålder af 12
år /kom ur bruk på 1860-talet/ sedan var det en
liknande af svartblommigt siden, utom under
den varmaste högsommaren, då de buro endast
’timp’ i kyrkan, äfven om hvardagarna.«
Halskläden
Flickorna använde kattunshastrasu och vit hastrasu. Grop Anna: »Halsklädet ’hastrasu’ var
af kattun, klippt i tresnibb, och fodrat med
lärft tyg eller på 1860-talet i någon annan
färg. De båda snibbarna sammanfästes framtill med ett trelöfvat silverspänne som upptill
hade form af en liten krona och kallades äfven
’kronspänne’.«

3. Kattunshastrasu JG 4. Vit hastrasu JG

Vit hastrasu användes vid högtidliga tillfällen, till exempel vid bröllop då småkullorna
gärna ville pryda sig med flera rader halsband
av glaspärlor.
Spännen
Runda spännen med eller utan hängen i mindre
storlek användes. Grop Anna: »De båda snibbarna sammanfästes framtill med ett trelöfvat
silfverspänne som upptill hade form af en liten
krona och kallades äfven ’kronspänne’.«

Strumpor
Flickorna bar alltid röda strumpor med grön
hällapp. De använde inte stubbsockor och
inte vita sockor. Strumporna kunde däremot
vara påstickade med vitt garn, så kallade påjälsockor. Sockorna har en mönsterbård upptill
och är vida nertill. Strumporna hålls upp
med vävda strumpeband som viras om benet.
Skinnskodda strumpor att gå ute med förekom
för att spara skor. Kvinnor och barn gick ofta
barbenta och barfota på somrarna.

5. Sockor JG 6. Påjälsockor JG
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Skor
Flickorna använde näverbottnade lågskor av
tunt garvat kalvskinn med bred, låg klack.
Plösen är utkrusad (sydd i mönster från baksidan med becktråd som låg under narven) och
lång och räcker till tån som på kvinnornas skor.
Handbeklädnad
Flickorna har vita hel- och halvvantar som kvinnorna. De användes höst, vår och vinter efter
behov. Det finns små halvhandskar bevarade,
likadana som konfirmationshandskarna.
Frisyr
Håret kammades bakåt och var hängande under
hakubandshättan.

2. Helvantar och halvvantar JG
3. Helvantar BHF
4. Liduväska 1881 JG

212

1. Skor med flickplös JG

Pojkdräkt
Skjorta
Skjortan var pojkarnas enda underplagg. Den
är lång, har röda eller vita kvalar och oftast en
krage som gick att vika ned över halsklädet.
Kvalarna och kragen knyts ihop med band eller
knäpps med en knapp och ögla. Nattkappa är en
löskrage som användes då skjortan inte hade
någon krage. Kragen bestod av ett rakt stycke
linne- eller bomullstyg, ungefär 2 cm högt, med
ett c:a 1 cm djupt sprund fram. Utefter överkanten är fastsatt ett rött krusband med mönster av
rött bomullsgarn mot vit botten. En fyrkantig
lapp av tyget är fastsatt nedtill mitt fram och på
båda sidor om knäppningen bak. Nattkappan
sätts utanpå skjortan och hålls fast av kolten.
Koltar
Skinnkolten, kas’n är gjord av betade och beredda
lammskinn med håret inåt. Skinnen är betade
och beredda så att de var lena och mjuka som
silke samt varma. Skinnkolten är helskuren
och har bräm nedtill, i halsen och nederst på
ärmarna. Den knäpps bak från midjan och upp
till halsen med mässingshäkten. Skinnkolten
användes på vintern.
Blå ärmkjol eller ’tjosslô’ är en helskuren
kolt i blå vadmal. Den är försedd med ärmar
med breda kvalar av rött kläde kring hand1. Skjorta JG 2. Skinnkolt JG
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1, 2. Blå ärmkjol JG

lederna. Kolten knäpps i ryggen. På axlarna
har kolten stora dekorativa knappar som pojkarna var särskilt förtjusta i. Dessa knappar
har bokstäver så att t.ex. en Erik fick ett E
på sina knappar. Förklädena hängs på dessa
knappar och hålls uppe på så vis. Grop Anna:
»’Blåtjosslô’ gjordes alltid ett gott stycke
kortare än livstycket för att detta skulle vara
synligt neromkring.«
Långlivstycke, ’långliftitjô’, ’liftitjô’ eller ’liftik’ är några benämningar som förekommer på
detta plagg. Långlivstycket var i regel hemvävt,
i äldre tid rött och med upp- och nedgående
ränder i flera färger. Det är uppskott nedtill med
ett smalt linneband. Kring halsen är en smal
uppstående krage av rött kläde. Långlivstycket
användes som vardagsplagg på sommaren och
till kyrkan men då med kattunsförkläde på.
Övriga årstider användes det under de andra
koltarna vid behov.
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Förkläden
Det röda förklädet är ett hemvävt, randigt förkläde lika som småkullornas. Det har en bröstlapp av kattun. Bröstlappen är fodrad med
linne eller bomullstyg och kantad med gula
silkesband. I de övre hörnen är gula silkesband
fästade vilka knyts fast om knappar vid axlarna
på kolten. På så sätt hålls förklädet uppe. Det
röda förklädet användes till kyrkdräkten vinter, höst och vår.
Kattunsförklädet har kattunstyg i både bröstlapp och nederdel. Bröstlappen är likadan som
på det röda förklädet. Kattunet är rödbottnat
fyrfärgstryck , i äldre tid fanns ett tryck i blått,
brunt och gult med småblommor i ränder.
Kattunsförklädet användes till kyrkdräkten på
sommaren.
Skimpa använde småpojkar till kolten till
vardags.

1. Långlivstycke JG

2. Rött, hemvävt förkläde JG 3. Kattunsförkläde JG 4. Skimpa JG
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1. Hakbandshätta i siden JG 2. Hakbandshätta i kattun och ylledamast BHF 3. Hakbandshätta i kattun och siden
damast BHF 4. Hakbandshätta i siden BHF 5. Roshalskläde BHF 6. Vit halsduk JG

Förklädesband
Rött hemvävt krusmidjeband är hemvävt av
rött ullgarn och tunt oblekt lingarn. Det
sätts runt midjan och knäpps ihop i ryggen.
Krusmidjebandet användes till både det röda
förklädet och kattunsförklädet.

nacken. Kilarna är sex till antalet, fyra röda och
två gröna. De gröna kilarna återfinns på sidorna.
Hättan är kantad med gula silkesband och knyts
vid högra kinden. Hättan går inte längre fram
på huvudet än att den precis täcker öronen.
Denna mössa kan också kallas ’lissgôssmössa’.

Huvudbonader
Pojkarna i koltåldern hade hakubandshätta i
kilmodell där kilformiga lappar i spetsar möts i

Halskläden
Roshalsklädet är som männens men något
smalare och kortare, ungefär 3–4 cm brett och
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1. Sockor JG 2. Halvvantar och helvantar JG

har en boll i varje ände. Det läggs runt halsen
framifrån och bak och knyts med ett slag i
nacken. Sedan läggs det en bit under knäppningen i kolten och ungefär 1 dm längre ned
sticker båda ändarna ut. Kragen viks ner över
halsklädet. Roshalsklädet användes både till
kyrkdräkten och vardagsdräkten vinter, höst
och vår.
Vit halsduk är ett långt halskläde av linnebatist, omkring 10 cm brett, fållat på långsidorna
med en smal fåll och avslutat i ändarna med en
3 cm bred knypplad spets. Halsklädet knyts på
samma sätt som roshalsklädet.

Skor
Fräs Erik: »Skor kommo till användning först
då barnet skulle lära sig gå. Barnens skodon
voro till form och skapnad lika som de äldres
skodon men nätta och med tunna lädersulor.
Först när barnen kommo in i skolåldern erhöllo
de skor med näversulor, vilka voro varma och
behagliga vintertid. Skor tillverkades i regel
endast av läder. Till barnskor användes dock
läder av allra tunnaste slag eller stundom
av svartgarvat kalvskinn. De tillverkades av
byskomakare vilka gingo från gård till gård i
byarna och utförde sitt hantverk.«

Strumpor
Fräs Erik: »Strumporna stickades av hemspunnet yllegarn, varvid gossarnas strumpor
färgades blå och flickornas röda. Strumporna
höllos uppe förmedelt strumpband vilka lindades omkring benet uppe vid knäet, varvid
slutändan av strumpbandet stoppades under
lindningen. Strumpband vävdes i bandstol av
linvarp och yllegarninslag.«
Skor med pojkplös JG
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Förvaring av kläder
Nordes Erik: »Förr hade man klädstuga i så
gott som varje gård. Parstugorna voro ju så gott
som obligatoriska och innehöllo tre rum, två
större, köket, innistugu, och klädstuga, ’klädstugu’, samt en liten kammare innanför farstun, ’fåsstrô’. Klädstugan saknade eldstad och
här förvarade man nu alla kläder, många rustningar av såväl kvinno- som manskläder. Finare
persedlar såsom halstrasa, överdel, liduväska
samt de olika huvudbonaderna förvarade man

i en rosmålad klädkista, vartill husmodern
hade nyckeln. Vardagskläderna förvarade man
inne i dagligstugan bakom muren, på hängare
på väggarna o.s.v. När ordentliga karlar togo
av sig förskinnen på kvällarna rullade de ihop
dem och började då nertill varefter de för natten lades i mellanrummet mellan muren och
timmerväggen.«

Klädstuga eller utistugu, även följande uppslag.
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Källor
ULMA = Uppsala Landsmålsarkiv

E.U. = Etnologiska Undersökningen

Andersson, Fräs Erik 1936 ULMA 9398 Frågelista
M109 rörande kyrkfärd och kyrkbåt Boda
Dalarna

NM = Nordiska Museet

Andersson, Fräs Erik 1938 NM E.U. 12061 Dräkten
Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1938 NM E.U. 12063 Dräkten

Andersson, Fräs Erik 1937 ULMA 10473
Uppteckningar rörande skörden Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1937 ULMA 10376 Frågelista
Ö25 rörande svedjebruk Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1937 ULMA 10544
Uppteckningar rörande stugans fasta inredning
och utsmyckning Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1937 ULMA 10607
Uppteckningar rörande forkörning Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1937 ULMA 10626
Uppteckningar rörande kådtuggning Boda
Dalarna

Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1939 NM E.U. 12547
Specialfrågelista 62 Svart eller vit konfirmationsdräkt Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik NM E.U. 17213 Frågelista 95
Dräktens material och tillverkning Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik NM E.U. 17214 Frågelista 96
Barndräkt Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1941 NM E.U. 18124 Boda
Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1941 NM E.U. 18125 Boda
Dalarna

Andersson, Fräs Erik 1938 ULMA 12279 Frågelista
rörande tjärbränning Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1939 ULMA 12401 Frågelista
rörande kolning Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1940 ULMA 13698 Frågelista
M151 rörande arbetsdagen Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1942 ULMA 15404 Frågelista
rörande fotbeklädnad Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1944 ULMA 16829 E. Odstedts
kompletterande frågelista angående klädedräkten
Boda Dalarna

Andersson, Fräs Erik NM E.U. 19526
Specialfrågelista 110 Bussarong Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1943 NM E.U. 23493
Specialfrågelista 149 Särk och skjorta som
arbetsplagg Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik NM E.U. 24362 Kvinnlig
håruppsättning Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1944 NM E.U. 27695 Frågelista
126 Dräktens tillbehör Boda Dalarna
Andersson, Fräs Erik 1949 NM E.U. 33109
Specialfrågelista 189 Herrhatten Boda Dalarna

Andersson, Fräs Erik 1945 ULMA 17417 Frågelista

Andersson, Fräs Erik NM E.U. 42883

M35 rörande barnet Boda Dalarna

Specialfrågelista 199 Underkläder Boda Dalarna

Andersson, Fräs Erik 1945 ULMA 17600

Cederblom, Gerda NM E.U. 325 Rättviksdräkter och

Kyrkohistoriska arkivets i Lund frågelista 1
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Boda sockendräkter

Ellner, Anna (Grop Anna Olsdotter) 1923 NM E.U.
15534 Dräktskick, Dalarna, Boda socken

Nord, Erik H 1933 ULMA 6367 Uppteckningar
rörande begravning Bingsjö Dalarna

Grop, Anna Olsdotter 1908 NM Boda Dalarna
Nord, Erik H 1929 ULMA 2317 Frågelista T21
rörande strumpor, vantar och handskar Boda
Dalarna

Nord, Erik H 1933 ULMA 6405 Uppteckningar
rörande begravning Boda Dalarna
Nord, Erik H 1939 NM E.U. 14380 Specialfrågelista
65 Axelkragen Boda, Dalarna

Nord, Erik H 1929 ULMA 2345 Komplettering
till frågelista T21 rörande strumpor, vantar och
handskar Boda Dalarna

Nord, Erik H 1939 NM E.U. 14673 Klädedräkten i
Boda 1820–1870 Boda Dalarna
Nord, Erik H NM E.U. 35385 Dräktskick VI Boda

Nord, Erik H 1930 ULMA 2574:2 Nordiska museets
frågelista 9 rörande textilier I Boda Dalarna
Nord, Erik H 1930 ULMA 2659:2 Wirens frågelista
rörande dop och kyrktagning Boda Dalarna
Nord, Erik H 1931 ULMA 3478 Frågelista 36 rörande
dop och kyrktagning Boda Dalarna

Dalarna
Odstedt, Ella 1940 ULMA 13926 Uppteckningar om
textilier och dräkt Boda Dalarna
Odstedt, Ella 1944 ULMA 28227 Textilnotiser från
Boda Dalarna
Olsson, Erikhans Hans 1945 NM E.U. 30763, 30868

Nord, Erik H 1931 ULMA 3482 Tillägg till frågelista
36 rörande dop och kyrktagning Boda Dalarna
Nord, Erik H 1932 ULMA 5255 Uppteckningar
rörande förskinn Boda Dalarna

Frågelista 126 Dräktens tillbehör Boda Dalarna
Olsson, Erikhans Hans 1947 ULMA Gr 1880:a
Inspelning om julförberedelser i Boda Dalarna
Verner-mor Uppteckningar om dräktskick Boda

Nord, Erik H 1933 ULMA 5567 Frågelista M67

Dalarna

rörande klädedräkt och nakenhet Boda Dalarna
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Tack!
Ett stort tack vill jag först rikta till Katarina Ek Nilsson, chef för Dialekt- och
folkminnensarkivet på Institutet för språk och folkminnen, som inspirerat mig,
tagit initiativ till och gjort det möjligt att ge ut boken. Hon har också korrekturläst boken.
Tack till Jon Holmén, Rättvik, som har gjort ett stort arbete med fotograferingen och efterarbetet av fotona. Han har kommit till Boda otaliga gånger,
ibland med kort varsel, för att fotografera. Särskilt värdefullt har varit hans stora
kunskap om bodadräkten i kombination med fotograferingen.
Tack också till Knapp Lennart Pettersson, min make, som har växt upp i Boda
och som har en mycket stor kunskap om människor och traditioner i Boda.
Lennarts genuina kunskaper om äldre tider i Boda gör honom till en mycket
kunnig och värdefull diskussionspartner. Han har tålmodigt ställt upp med kunskap och inspiration mest varje dag. Lennart har också bidragit som dräktmodell.
Tack till Knapp Maria Pettersson och Knapp Brita Pettersson, mina döttrar,
som entusiastiskt stöttat projektet och varit delaktiga ända från början. De
har med glädje ställt upp som dräktmodeller vid de många fotograferingarna.
Tack också till Daniel Häll, som med inlevelse deltagit i fotograferingar, och de
dräktvana barnmodellerna Stina Häll Eriksson, Fräs Arvid Andersson, Liam
Renström och Emilia Quintino.
Tack till Erik Thorell, tidigare chef för Skansens klädkammare, som läste
manuset på ett tidigt stadium och var mycket entusiastisk och uppmuntrande
och som varit ett bra bollplank.
Tack också till landsantikvarie Håkan Liby för visat stöd och intresse.
Tack till Jocke Wester, formgivare, som har designat boken med utomordentlig känsla för ämnet och bilderna.
Tack också till Boda hembygdsförening som generöst har låtit oss fotografera
plagg.
Jag vill också framföra ett stort tack till Stiftelsen Längmanska kulturfonden
och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

