I detta nummer
Med detta häfte uppfylls ett gammalt löfte till läse
kretsen, ett löfte som vi många gånger påm ints om
— att berätta om kläder och dräkttraditioner i länet.
A tt det till sist kunnat uppfyllas, nästan tio år efter
att den första redovisningen av länets textila tradi
tioner kom i häftet »Hemvävt» 1973/3, beror på ett
samarbete med länets hemslöjdsförening, »Västerbottensslöjd». Hemslöjdskonsulent Karin Holmberg
och Katarina Ågren har gemensamt gått igenom de
i museer och samlingar bevarade klädesplaggen, de
har analyserat det genom Svenska ungdomsringen
framtagna bouppteckningsmaterialet och de textil
inventeringar som genom förts under senare år på
olika håll i länet.
Avsikten var, att numret också skulle innehålla
en redovisning av »folkdräktsrörelsen» i länet samt
en beskrivning av skinnplagg och pälsar, skor, sko
band, handskar och vantar. Men utrym m et har inte
räckt. För att i någon mån hålla ihop materialet av

ser vi att återkomma med dessa artiklar redan i
första häftet nästa år.
Den hällmålning vid Sämsjön, Åsele, som var en
arkeologisk sensation för några år sedan, presente
ras sist i numret av Jan Melander.
NUM RETS BILDER
Dräktteckningarna har gjorts av Maria Olsson.
De avbildade plagg som finns i Nordiska museet
har fotograferats av Nordiska museet. Plagg i
Skellefteå museum (Skell mus eller S M i bildtexter
na) har fotograferats av Henry Lundström, Skellef
teå museum. Plagg i Västerbottens museum (Västerb mus eller VM i bildtexterna) har fotograferats
av Maria Gradin och Göte Böhlin.
O m slagsbilden är från N ästansjö, Vilhelm ina, om k rin g år
1 9 1 5 . Ur A gda N o rd w a lls samling. B ilden är spegelvänd.
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Kläderna är en del av vårt sociala teckenspråk. Och
klädesplaggen är bara teckenspråkets stomme. Vid
det studium av gamla fotografier som föregick sam
manställningen av det här häftet, ser man också de
många dräkttillbehörens betydelse, frisyrernas och
skäggens statusmeddelanden, vars subtilare inne
börder vi knappast längre kan tyda. Genast form u
lerar sig en betydelsefull uppgift för samtidsdokumentation — att avrita och fotografera de snabbt
växlande teckenspråken i vår ungdomsvärld, notera
tolkningskoderna för de signaler som markerar
grupptillhörighet. Vardagsverkligheten är ändå så
annorlunda, så m ycket mera sammansatt än an
nonsbildernas, varukatalogernas, veckotidningarnas
rikslikare.
Roger Jacobsson fortsätter under pseudonym en
»Två förläggare» sin lika stillsamma som trägna kul
turgärning. Hans serie Norrländska skrifter, inledd
med Sigrid Drakes Västerbottenslapparna 1979,
fortsatt i stadig takt med tre volymer om år, upp
når vid årsskiftet sitt tionde nummer med Å ke

Campbells klassiska »Från vildmark till bygd» — ett
jubileum sä g o tt som något! Roger Jacobssons ut
givning får sitt särskilda värde genom de inledning
ar och kommentarer som han låter foga till de ur
sprungliga texterna. Efter de båda mäktiga voly
merna med O P Petterssons Gamla byar i Vilhel
mina har han i år dessutom vågat något n y tt — a tt
utge en tidigare inte till svenska översatt skrift,
Kort beskrivning av Lappland, författad av Nico
laus Örn, »född lapplänning och sig beflitande om
de fria konsterna», och utgiven i Bremen 1707.
Minst lika intressant som själva texten är författa
rens eget levnadsöde, som fascinerande beskrivs av
L eif Lindin, Sture Packalen och Ingvar Svanberg.
Lägg till detta den allt större typografiska säkerhet,
som kännetecknar skrifterna, och förväntan inför
den norrländska kulturtidskrift, Thule, som Roger
nu aviserar, kan inte vara annat än m ycket stor.
Bokförläggare och andra läsare av VÄSTERBO T
TEN önskas god jul och gott återseende 1983!

”Alla liknade allvarsamt borgarefolk och stadspigor i seder och kläder”
1758 reste Abraham Hulphers genom Västerbot
tens kustland. Hans reseanteckningar, senare kom
pletterade med uppgifter från tjänstemän och and
ra personer på orten, publicerades 1789. Här åter
finns de tidigaste utsagor vi har om kustbefolkning
ens klädvanor, vid sidan av bouppteckningar och
andra juridiska handlingar.
Från Umeå socken skriver h an : »Klädedräkten,
som tillförne varit allvarsam, har i senare år blivit
något kostsam och lysande, särdeles ibland kvinn
folken. Något väves här till eget behov, men ej så
tillräckligt, som i Ångermanland, varför helgdags
kläder till en del måste köpas i staden, och synes
begärelsen nog, att äga det som anses n y tt och vac
kert.»
Även i Skellefteå finner han att »klädedräkten
har i senare tider även här blivit något lysande, i
synnerhet bland kvinnfolken.»
I Lövånger noteras att »klädedräkten bibehålles
här ännu bland de äldre efter gammalt bruk, men

de yngre vilja gärna antaga nya mod. De äldre kar
lar hava svarta och grå vallmars rockar samt grå s k
koftor eller kapprockar. De yngre bruka gärna grö
na eller blå rockar och västar av kläde, merendels
efter nya dräkten. Vintertid hava de pälsar med
överdrag. Carpuser, som förr varit allmänna om
sommaren, bliva nu sällsynta, i stället nyttjas ny
modiga hattar, och vintertiden ludne mössor med
kostsamma skinnbräm. Av kvinnfolken, hava de
gifta svarta sammetsmössor, men de yngre tävla
med varandra i grannlåt. Sidentygsmössor, nättelduks och flors halsdukar med kulörta ränder, äro
nu allmänna, sedan bastkläden komm it ur bruk.
Helgdagskläder av linne och bomullsvävnad, och
pälsar med ylletygsöverdrag nyttjas överallt.»
Vid samma tid, 1782, skildrar Lorens Wolter
R othof sina reseintryck i Göteborgs Allehanda.
»Mången skulle tro», skriver han, »att så avsides i
vårt land bor ett ohyfsat, b uttert och osedligt folk,
samt en illa klädd allmoge; men man får tänka om
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igen i den delen. Just här träffas överallt det sedli
gaste och hövligaste folket, samt den allrabäst väl
mående, den mest belevade och snyggast klädda
allmoge i riket. Av flere 1.000:de personer i kyrkor
na syntes bland kvinnfolken ingen, som man skulle
anse för bondhustru eller bondpiga, utan alla likna
de allvarsamt borgarefolk och stadspigor i seder
och kläder, icke en enda undantagen, så a tt snygg
het i den delen tyckes gå för långt, och torde kun
na med skäl räknas för yppighet.»
Några decennier senare, på 1810-talet, ger
Fredrik Wilhelm von Schubert exempel på hur lyx
en i senare tider tilltagit. I Strömbäck utanför
Umeå såg han en flicka räfsa hö i kattunskläder,
som var köpestyg. »Likväl kläda sig de flesta ännu
efter fädernas sed i vallmar och andra hemvävda
tyger.»
Om modets förmåga att sprida sig från kustbyg
den till lappmarken vittnar Petrus Laestadius i sin
Journal för första året af hans tjänstgöring såsom

missionaire i Lappmarken (1831): »Ett mode i
klädsel, som varit i Stockholm, det igenfinner man
efter ett par år i Arvidsjaur hos allmogen; det har
kommit genom Skellefteå. Vanligen äro allmogens
moder oföränderliga, såsom till exempel Dalkarlarnes och äfven i de flesta andra landskapen i Sverige.
Distinctionen mellan ståndspersoner och allmoge
är vanligen så skarp, att den sednare ej gerna kan
blifva frestad att imitera den förra i klädseln och
derigenom blifva indragen i modeverlden. Men i
Skellefteå är detta svalg igenfyldt genom en mängd
bönder, som drifva handel och sjöfart samt äro
egare af sågverk osv. Dessa handelsmän, sjö-captener och brukspatroner, äro naturligtvis herrar, och
de öfriga torde tänka: en an kan vara så god som en
an. — Handels-espriten har gripit invånarne nästan
som en yrsel och nuancerar sig i otaliga gradationer
från egaren af stora och vackra fartyg till den med
några kramvaror i en spann kring bygden flackande
drängen. Den finare verldens luxe och moder ut-

gjuta sig genom dessa, såsom bloden genom arterer
och ådror i kroppen till den ringaste allmoge. Och
hvart det stora Skellefteå drar fram, dit följer
Arvidsjaur som jullen följer skutan.»
Petrus Laestadius ger oss här den viktigaste för
klaringen till det överflöd som avspeglar sig i dräkt
skicket under senare delen av 1700-talet och början
av 1800-talet. Handeln blomstrade, trävaror hade
blivit en eftertraktad marknadsprodukt, sedan vattendrivna sågar börjat anläggas, skinnvaror och
andra lappmarksprodukter kunde avsättas i Stock
holm. A tt bondesjöfarten gjorde det möjligt att gö
ra direkta inköp i Stockholm av de senaste nyhe
terna, avspeglar sig också i svårigheter för hantver
karna på orten.
Inte bara från Arvidsjaur, utan också från Åsele
lappmark, finns om vittnat hur »nybyggarna vilja
likna nedre landets allmoge i grannlåt», som
Hulphers skriver 1789. »Efter överenskommelse är
dock genom förbud vid häradsrätten vite utsatt för
dem, som bära kostsammare kläder än ortens be
skaffenhet kan tåla.»
Liknande överenskommelser har träffats med
befolkningen i kustsocknarna vid ett flertal tillfäl
len. De är en följd av Kungl Maj :ts krav på åtgärder
»för hämmande av yppighet och överflöd».
En sådan cirkulärskrivelse 1793 resulterar i att
invånarna i Umeå, Lövånger, Burträsk, Bygdeå och
Nysätra säger sig vara beredda att avstå från u t
ländska tyger »bara de får använda vad de redan
anskaffat». I Skellefteå begär man »att få nu och
framdeles bruka siden till mössor och halsdukar,
ock låta trycka på lärfter, som i orten tilwärckas».
överflödsförordningar hade utfärdats alltsedan
1600-talet, men svårigheterna ser ut att ha varit
stora att tillämpa dem. I domböckerna m öter vi
dem som ställts till ansvar för överdåd i klädsel el
ler förbjudna kläder. Av mantalslängderna framgår
också vad man betalade i skatt för att nyttja bl a
sidenkläder. A tt bruket skulle vara anpassat till för
mögenhet, men även stånd, framgår av ett mål vid
vårtinget i Umeå socken 1735 då länsman Anders
Chriström stäm t landskamreraren Nils Krögers piga
Malin O lofsdotter för att hon vid kyrkbesök jämt
och samt varit iförd en grön mössa av taft. Hon
försvarade sig med att »hon är cammererarens hus
hållerska, kokerska och städerska, samt äter de
Rätter som af hans egit bord komma och således
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med ringa utsysslor som en annan gemen Piga har
att beställa, hwartill ock kommer att den gröna
mössan blifwit henne siänkt och förärt af för detta
landshövdingens nu warande General Lieutenantens Högwählborne Hr Baron Jacob Griindels fru
under den tijd, hon derstädes tiente för kokerska.»
Hon blev frikänd.
Vad resenärerna ser och berättar, vad domböc
kerna vittnar om, understryks också av bouppteck
ningar från senare delen av 1700-talet och början
av 1800-talet, där inslaget av modeplagg och mo
derna material är påfallande.
Den ordlista som sammanställts över de stoffer
som nämns i bouppteckningarna ger många exem
pel på vad statsm akterna ville att människor skulle
avstå ifrån.
Även i lappmarken finner man exempel bland
bouppteckningarna på att inte bara bönder i rika
byar, nämndemän och ståndspersoner, utan också
nybyggare kan visa upp ett visst överflöd i kläde
dräkten.
A tt det trots allt ändå fanns en distinkt skillnad
mellan böndernas och de verkliga ståndspersoner
nas garderober kan man också finna exempel på.
Häradshövding Furtenbachs bouppteckning från
1812 är mer än dubbelt så om fattande som vilken
annan bondes som helst. Bland hans plagg återfinns
också persedlar och stoffer, som inte är vanliga el
ler överhuvudtaget står att finna i andra samtida
bouppteckningar.
I den allra skarpaste kontrast står det armod
som säkert alltid funnits, men som under denna pe
riod inte kommer till synes i reseskildringar. Ofta
finner man i bouppteckningarna att kläderna aldrig
förtecknats, utan upptas i klump »i ett för allt» och
till ett ringa värde.
Under 1800-talets senare del blir det allt vanliga
re att de enskilda klädesplaggen inte förtecknas. Vi
blir därmed en källa fattigare till vår kunskap om
västerbottniska kläder.
Bouppteckningar från lappmarken innehåller i
högre grad än kustbygdens exempel på kläder som
delvis är specifika för Norrland. Här m öter man en
lång rad olika skinnskor, muddar och andra renskinnsprodukter som man erhöll från samerna eller
lärde sig göra själv. Här finns också mäcka och pjäxor, plagg med finska namn som avspeglar den fins
ka kolonisationen i området alltifrån 1700-talets

slut. Andra plagg som finns lika mycket vid kusten
och som är karakteristiska för länet är kängskon,
kängskostöveln, bussaronen och bindeln—gördeln—
listen.
Den verkliga nöden i form av brist på kläder är
inte lätt att uppenbara. Ofta skildras den inte annat
än i den »dokumentära» skönlitteratur som bygger
på författarens egna upplevelser. Skildringar av den
här typen har under efterkrigstiden upplevt en
stark ökning. Sedan nöden kommit på avstånd, har
skammen över fattigdomen minskat, man kan ge
nom att visa fram verkligheten öka respekten för
gångna tiders människor och deras gärning. O P
Pettersson skriver exempelvis från Vilhelmina om
tiggarfärder, som nybyggare tvingades företa för
att få ihop mat och kläder.
A tt kläder verkligen slets u t till sista tråden vitt
nar också många klädesplagg om, som museerna
kunnat förvärva under senare år och som vi visar

exempel på i det följande. Inte sällan är dessa från
rivningshus eller övergivna gårdar, där inte längre
några skamsna släktingar hunnit bränna upp trasor
na. Det finns också exempel kvar som visar hur
rester av utslitna plagg sprättas sönder för att spa
ras till lapp virke till andra kläder.
I bouppteckningarna talas ibland om a tt kläder
vänts, d v s tyget har nötts från både rätan och avi
gan, ett bruk som levt kvar ännu efter andra världs
kriget. Bara det faktum att det finns så verkligt få
bevarade äldre klädesplagg är det tydligaste vittnes
målet om att överdådet och lyxen inte varit bestå
ende. Allt har använts, slitits u t och återanvänts i
barnkläder, till slut i trasm attor eller som tätning i
gamla timmerväggar. Därifrån kan tygfragmenten i
bästa fall, vid reparation eller rivning, leta sig vägen
till något museum för att avge vittnesbörd om klä
desplagg och material som vi annars inte skulle få
någon konkret kunskap om.

OM KÄLLORNA
Intresset för äldre dräktskick är och har mycket
länge varit stort inom hembygds-, hemslöjds- och
folkdansrörelsen. Redan i den fjärde årgången av
VÄSTERBOTTEN — 1923 — presenteras en kvinn
lig västerbottensdräkt, som man då redan i många
år arbetat med att sätta samman. I en artikel om
det livaktiga Björkstalaget i samma årsbok berättas,
att man också håller på att spåra plagg till en mans
dräkt.
Dräktforskningen har sedan fortsatt som ett ka
tedralbygge. Det har aldrig helt avstannat, även om
ivern och intensiteten i arbetet har växlat. 1936
skriver Elisabeth Strömberg i årsboken om textilt
hemarbete i Västerbotten, 1944 publiceras en upp
sats, Något om det folkliga dräktskicket i Väster
botten, av Anna-Maja Nylen, i vilken äldre littera
tur, bouppteckningar, andra arkivaliska källor samt
bevarade klädesplagg utgör det viktigaste materia
let. Delvis har samma källor stått alla intresserade
till buds, men de har utnyttjats* tolkats litet olika

beroende på vilka syften man haft. I stort sett är
det samma typ av material som nu är tillgängligt
som för femtio år sedan. Skillnaden är att arkivma
terialet nu genomgåtts i detalj för flera områden
och att flera textilinventeringar gjorts. Mängden
material är därför större, men vi kan inte påstå oss
ha funnit några nya märkvärdiga plagg eller sensa
tionella uppgifter om dräktskick. Vi har bara för
sökt göra en enkel sammanställning av nu disponib
la material, en sammanställning som varit länge ef
terfrågad.
En viktig källa utgör bouppteckningarna. Ingrid
Hedberg, Vifast Björklund och Valter Daverus in
om Svenska Ungdomsringen för bygdekultur har
lagt ner ett stort arbete på att skriva av bouppteck
ningars uppgifter om klädesplagg från 1700-talets
m itt till 1820 för Umeå, Skellefteå och Lövångers
tingslag. Materialet om fattar 126 bouppteckningar.
Motsvarande arbete för Lycksele tingslag har u t
förts inom Västerbottens museum för att få också

ett centralt inlandsområdet representerat. Utdrag
nr 71 handlingar har gjorts. Vidare har 77 boupp
teckningar från Nordmalings tingslag mellan åren
1765 och 1820 studerats. Hela materialet om fattar
alltså 274 bouppteckningar. Dessa utdrag underlät
tar i hög grad materialets tillgänglighet. Stickprov
har också gjorts i bouppteckningsmaterial från ti
den efter 1820. Därvid visar det sig att just den sys
tem atiskt genomgångna periodens bouppteckning
ar är påfallande detaljerade och innehållsrika. Även
domboksmaterial har i viss utsträckning studerats.
Äldre litteratur — reseskildringar som Fr. Wilh.
Schuberts Resa genom Sverige... åren 1817, 1818
och 1820, och topografiska beskrivningar som t ex
A A Hiilphers, Samlingar till en beskrifning öfwer
Norrland, V (1789) — innehåller knapphändiga,
men intressanta uppgifter, liksom Petrus Laestadius’
Journal och Pehr Högströms tal Om lantmannanä
ringar i Västerbotten (1765). Liksom bouppteckningsmaterialet hänför sig dessa skildringar till slu
te t av 1700-talet och början av 1800-talet.
När det gäller senare 1800-talets och tidiga 1900talets förhållanden, finns ett påtagligare källmate
rial i bilder, uppteckningar och museisamlingar. I
Kulturhistoriska undersökningen vid Nordiska mu
seet, i dialekt- och ortnamnsarkiven (ULMA i Upp
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sala och DAUM i Umeå) förvaras svaren på fråge
listor, som också berör dräkt, traditionsinspelningar och uppteckningar.
Viktiga uppgifter finns t ex i O P Petterssons ma
terial från Åsele och Vilhelmina. Ernst Westerlund
vid Skellefteå museum försummade aldrig att samla
in uppgifter om klädedräkten i samband med sina
många viktiga byunder sökningar i norra länsdelen.
Hans intresse för dräkten hade tidigt väckts, redan
på 1920-talet deltog han nämligen i arbetet på en
västerbottensdräkt. Vid Västerbottens museum la
de Evert Larsson ner ett motsvarande arbete. Han
ingick under en följd av år också i det dräktråd som
bildats inom Västerbottens läns hemslöjdsförening.
Under 1970-talet har hemslöjdsföreningen i sam
arbete med länsmuseet genomfört flera textilinven
teringar. I vissa av dessa har även klädesplagg be
skrivits och fotograferats. D etta gäller framförallt
Burträsk, Nysätra och Lycksele socknar. Flera hem
bygdsföreningar har under senare år byggt upp sam
lingar av textilier. Genom engagerade insatser av
Anna-Lisa Grundström har Åsele hembygdsgård i
dag stora samlingar, men också Burträsk, Nordmaling och Bjurholm har ett värdefullt material, vari
också klädesplagg ingår. I Dorotea har genom Sally
Sundström ett stort antal äldre klädesplagg blivit
kända, delvis som en följd av det stora och aktiva
teaterintresset.
I Skellefteå museum har under 1970-talet en
stor textil samling byggts upp av Asta Brandt. Det
äldsta materialet har varit av synnerligen stort vär
de för just denna presentation. I Skellefteå muse
um har — liksom i Västerbottens museum — under
1960- och 1970-talen särskild möda lagts ner på att
samla arbetskläder, slitna och utslitna klädesplagg
som en motvikt mot de mycket fina helgdagsklä
der och högtidskläder från i synnerhet borgerlig
miljö, som lätt kommer att dominera museers
dräktsamlingar. I museerna finns nu också ganska
stora samlingar av textilfragment, ofta härrörande
ur klädesplagg, som tillvaratagits som väggtätningar
vid rivning av timmerhus.
Ur Nordiska museets samlingar av klädesplagg
från Västerbotten har vi valt att presentera den
äldsta delen. 1873 skänkte fröken Emma Löfling i
Lövånger ett antal plagg som delvis kommit att tjä
na som förebild både för den kvinnliga västerbottensdräkten och Lövångersdräkten.

Kvinnans kläder

Lintyg, särk

Kvinnornas underplagg kallas i äldre tid 'särk '
eller 'lintyg'. Särk är ett gammalt nordiskt
ord, som betecknar det plagg som både män
och kvinnor bar närmast kroppen, tidigast er
sättande både rock och skjorta. D et var gjort
av ylle, senare lin eller hampa. Redan i fornspråket betecknade det ofta ett kvinnoplagg
i motsats till männens 'skjorta'. 'Lintyg' som
blev en vanlig benämning under 1600-talet
anger plaggets material.

WL
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I vårt bouppteckningsmaterial kallas kvinnornas un
derplagg genomgående lintyg. Endast två gånger an
vänds ordet särk, då i lappmarken. I västerbottniskt
språkbruk finns dock ordet särk i kustbygdens dia
lekter med samma betydelse som lintyg.
E tt lintyg bestod av två hopsydda delar, en ovan
del av finare material och en nedandel av grövre
material. »Nedan-del är nedre hälften af qwinfolkens lintyg, som för hushållningens skull är af groft
tyg, då öfwerdelen ofta är fin (’hä dog no dill neandel’)», skriver Pehr Stenberg 1804. I burträskmålet
uppges särk beteckna endast »den nedre, av grövre
tyg gjorda delen av lintyget» (J V Lindgren).
Bouppteckningarna skiljer på bättre och sämre,
grövre och finare lintyg. De är sydda av lärft, linlärft och hamplärft, eller tyg vävt av blaggarn. I in
landet och lappmarken förekommer också lintyg
av ylle, vilket — som ofta när det gäller textilier —
är en språklig motsägelse. Ännu 1876 ägde en kvin
na i Kvavisträsk, Norsjö, »vadmalslintyg», lärftslintyg och bomullslintyg.
En av de två särkar som upptas i bouppteckningsmaterialet från Lycksele tingslag är gjord av häckling och »bälldan», d v s av blångarn spunnet av det
material som fastnade i häcklan under beredningen
och av buldan.
Uppgifter om lintyg är emellertid, totalt sett, re
lativt sparsamma i bouppteckningarna. De represen
terar inga stora värden, sydda som de är av hemväv
da tyger till vilka man själv framställt materialet.
Också bland bevarade klädesplagg förekommer
lintyg-särkar mycket sparsamt. De har förstörts se
dan de blivit utslitna. Av de plagg som överlevt, be
står endast ett litet fåtal av ovan- och nedandel.
Ovandelen är då av bomullslärft och nedandelen av
ett grövre halvlinne, halvhampa eller grövre bom 
ullslärft. Det stora flertalet särkar är helskurna, har
kort eller halvlång ärm med ärmspjäll, insatt kil i
sidsömmarna och ganska stor urringning kring hals
öppningen. De knäpps fram med en eller några få
knappar. Endast en känd särk är av linne, övriga av
bomull. Bomullssärkarna har ofta en enkel virkad
eller maskintillverkad, alltså köpt, spets runt hals
och ärm. De tillhör alla 1900-talet.

Särk. Vit ovandel i bom ull. N edandelen är gjord i ob lek t halvham pa, d v s
bom ull i varp o ch hampa i inslag. M askinknypplad spets runt hals o ch fram 
kant. M askinsydd. Knäpps m ed trådknapp. L 1 0 5 cm . Från Perstorp, Byske.
S k ellefteå m useum .
Bilden t v:
Särk. V itt linne. M askinsydd, rynkad bak o c h fram från halskanten. Knäpps
med trådknapp. L 1 1 4 cm . Från U m eå stad. V ästerbottens m useum .
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Livstycke
Livstycket var ett åtsittande plagg, som bars på
överkroppen. Plagget kan ingå både i kvinnans
och mannens dräkt. 'Liv’ betyder här midja, vil
ket ordet i regel gör i dräktsammanhang. Vi är
kanske mest vana a tt betrakta livstycket som
ett underplagg, men det bars länge som ett syn
ligt plagg över särk eller skjorta.
Gästgivardotter i Innervik, S k ellefteå, iklädd livstyck e,
kjol och förkläde. H on avtecknades om kring 1 8 5 0 av
K J A Skogm an. Teckningen fin n s i S tock h olm s stads
m useum .
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I bouppteckningsmaterialet finns många livstycken
upptagna. De är gjorda av dyra köpta tyger som
kamlot, kalmink, satin och kattun, men också av
vadmal och halvylle. De är röda, gröna, blå eller
randiga, uppges det. Det förekommer också livstyc
ken av skinn — ett av dem uppges vara stoppat, ett
annat är ett snörliv. E tt livstycke har fårskinnsfoder.
I den lövlingska samlingen från Lövånger, som
skänktes till Nordiska museet på 1870-talet, ingår
två livstycken, vilka nu är de två äldsta bevarade
från Västerbotten. De bör ha varit betraktade som
gamla och föråldrade redan då de skänktes. E tt av
dem är sytt av sämskat skinn, har insydda spröt
och hål för snörning fram. De har med sina långa
snibbar framtill prägel av modet vid 1700-talets
mitt.
Det andra livstycket är sytt av rö tt tuskaftat ylle
med foder av linnelärft. Stickningarna är gjorda av
svart lingarn och får därmed en dekorativ effekt.
Plaggets ytterkanter är »prickstickade» med oblekt
lingarn. Det knäpps om lott med hyskor och hakar.
Det är tillskuret som ett rakt stycke med mittsöm
bak. Det har passform utan att vara försett med in
tag och veck. Detta livstycke har tjänat som före
bild för livstycket i lövångersdräkten. Denna typ
av livstycken var moderna i slutet av 1700-talet.
De i bouppteckningarna upptagna livstyckena,
liksom de två bevarade från Lövånger, kan ha bu
rits synliga till en kjol i avvikande tyg. Från 1812
finns i bouppteckningarna upptagna livstycken och
kjolar i samma tyg (i ett fall talas om livstyckskjortel), som förtecknas som en helhet. De avspeglar
ett mode från början av 1800-talet med livkjolar
och korta, högt sittande livstycken. De var ofta
randiga.
Vid samma tid har hela klänningar börjat bli allt
vanligare också i det västerbottniska bouppteck
ningsmaterialet. Det medför att livstycket kanske
först i helgdagsklädseln, men sedan helt och hållet
förvandlas till ett underplagg.
De i samlingar bevarade yngre livstyckena av
speglar en hel serie olika modeller och tillskärning
ar. De har från början enbart uppgiften att värma
och forma kroppen, men förses sedan med knappar
av t ex ben eller plåt att fästa strumpeband i, och
får därmed en ny uppgift.

L iv styc k e. Av rött tuskaftat y llety g , k a m lo tt. F oder av linnelärft, o b lek t. L ivstycket är skuret i två styck en m ed m itt
söm bak. Dubbla stickningar med svart tråd (markerar o b e 
fintliga söm m ar) på bak- o ch fram delen. L i rygg 30 cm .
Lövånger. L öflingska sam lingen, som inkom till Nordiska
m useet 1 8 7 3 .

Materialen är hemvävda, helylle lätt stampat,
halvylle med bomullsgarn i varpen och i regel grått
ullgarn i inslaget, men också bomull. Ylleplaggen
har skoningar runt hals- och ärmöppningar av bro
kiga bomullstyger för att inte skava, men också
bomullsplaggen är sydda på detta sätt. De flesta liv
styckena är helfodrade, både de av ylle och de av
bomull. Alla knäpps med knappar m itt fram.
Bland trasor som tillvaratagits ur fogar i timmer
väggar till hus byggda omkring sekelskiftet 1800,
förekommer rester av livstycken sydda av hellinne
och med foder av grov linnelärft. Från senare tider
förekommer relativt ofta remsor ur livstycken av
rutiga bomullstyger.
Röda livstycken med svarta kantningar och
ibland dekorativa svarta band var relativt vanliga i
både ylle och bomull. Med sina granna färger ger
de intryck av att vara sydda med tanke på att man
någon gång ändå uppträdde i bara livstycket, t ex i
hemmet eller i utom husarbete sommartid.

L iv styc k e . Av gulvitt säm skat skinn. F oder av grovt ob lekt
linne. På fram styckena finns fyra tränsade knapphål för
axelband. Nerskuren i djupa flikar på fram styck et. L i ryg
gen 34 cm . Från Lövånger. Löflingska sam lingen, N ordis
ka m useet.
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L iv sty c k e . Av grått halvylle m ed stänk av grönt. H elfodrat m ed vit bom ullslärft. Kantat runt hals, ärmar o ch i
nederkanten m ed sm årutigt m örkblått o ch vitt b om u lls
tyg. Knäpps m ed knappar. Från Teg, Um eå. Västerb
mus.

Ernst W esterlund skriver o m kvinnorna i Bygdeträsk,
B urträsk: »Som m artid i stark värme bars ofta icke nå
gon blus utanpå snörlivet av rött y lle eller halvylle».
A tt inte ens ha livstycke på, då m an visade sig u te,
ansågs så anmärkningsvärt, att berättelser om att så
dant inträffat, länge levt kvar. Om en sådan händelse
berättar O P P ettersson från Norrvik, V ilhelm ina, i
sitt verk »Gamla byar i Vilhelmina».
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L iv sty c k e . A v grått h elylle. Kantat m ed bom u llstyg
i rött och vitt för att inte skava. O fodrat. Knappar
för strum peband. L 32 cm . Åsele hem bygdsgård.

L ivstyck e. Av blå-vit rutigt bom ullstyg.
R unt hals, ärmhål och nederkant påsydd kantning
av annat tyg. Knäpps m ed knappar. H össjö, Umeå.

L iv sty c k e . Av rött b om u llstyg. H elfodrat m ed vit
bom ullslärft. Svart bandkantning runt hals o ch ärm
hål. M askinsytt. Benknappar. L i rygg 51 cm . Från
Sm åbacka, Burträsk. Västerb mus.
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Byxor
»Den mest epokgörande detaljen i den nya
kvinnodräkten är byxorna som underkläder»,
skriver R Broby-Johansen om det mode som
följde med franska revolutionen 1789. Dess
förinnan var särken enda underplagget.

U n derbyxa i brunt- och beige-ru tigt h elylletyg , h em 
vävt. L inningen h o p sa tt av 6 olika so rters tyg. L a p 
p a d m ed 5 so rters tyg. L 8 9 cm. S k e ll mus.
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I början av 1800-talet bar små flickor inom de bor
gerliga samhällsskikten mamelucker, underbyxor,
som gick ner m ot anklarna och där avslutades med
en spets synlig under kjolkanten. Det skulle dock
dröja länge innan byxmodet slog igenom på lands
bygden. Några uppgifter i bouppteckningarnas för
teckningar över kvinnokläder finns inte.
I muntlig tradition har långt fram i tiden berät
tats om att kvinnor saknade byxor, detta i sam
band med historier om gamla argsinta gummor som,
när de blev riktigt arga på varandra, slängde upp
kjolarna över bakdelen, sköt fram denna m ot anta
gonisten och fällde det välkända yttrandet »kyss
mig i arsle!»
Bland bevarade byxor är de flesta förmodligen
från slutet av 1800-talet och senare tid. De är i
huvudsak av två modeller innan de får ett moderna
re snitt. De äldre har ben som går nedanför knäna,
de är hopsydda fram, men öppna i grenen och bak.
De knyts då ihop bak med band i midjan. Liknande
byxor har ofta av bekvämlighetsskäl använts för
småbarn.
En annan modell är hopsydd i grenen och har
knappar eller knytband i båda sidor. Även benens
linningar knöts ihop med band under knäna, och
strumpeband blev då överflödiga.
Materialet är, liksom i många andra underkläder,
ofta vitt eller grått hel- eller halvylle, bomullslärft
eller bomullsflanell. Någon enstaka gång är de helfodrade.

Bilden t v:
’Y p p ib y x a ’, ö p p en b yx a . Av grått halvylletyg, hem vävt.
Byxan öppen bak o ch en bit fram i grenen. Kantad med
bom ullstyg i grenen för att in te skava. Knäpps bak m ed
en benknapp. L 81 cm . Från L övsele, Lövånger. Skell
mus.
Bilden t h :
U nderbyxa. Av blått halvylletyg, vävt i k yp ert. Midjelinning av grått bom ullstyg. Knäpps i var sida.m ed plåtknapp. Har också band i sidan så att vidden kan regle
ras vid graviditet. H elfodrade m ed grå flanell. L 8 0 cm.
Från Teg, U m eå. Västerb mus.

HVADAN DET KOMMER AT DET SOM I
GÄR VAR AFSKYVÄRDT I DAG FINNES
BEHAGLIGT?
Moderna återföras nu i Paris till Ludvig XV:s
tid. Vid sista balen i Tuilerierna såg man redan
flera damer med puder i håret, engageanter
och manchetter, pocherna samt styfkjortlarne
skola icke heller uteblifva. De gammalmodiga
tjocka brokaderna, de brokiga atlaserna och
damasterna äro nu de mest moderna..De få
80-åriga gummor, som ännu lefva och som
råka at äga sådana qvar från sina mödrars tid,
äro nu föremål för alla slags artigheter å de
ungas sida, och det är lustigt at se, med hvilka
triumferande miner gummorna ur sina gamla
valnöts-skåp framtaga sina triumfantklädningar med de ståtliga falbolanerna, och med hvilken förtjusning de unga sondotter-döttrarna
kasta sig öfver dem. Sålunda återkommer nu
den gamla goda tiden, då dottern räknade som
en ära at stå brud i samma klädning som hen
nes mor. Min värdinna har et litet landställe i
grannskapet a f Paris; gumman hade a f sin mor
mors rika garderob låtit göra damast-sparlakan
til en hel hop sängar der. Detta påm inte sig
hennes dotterdöttrar — och en vacker dag före

Jul, hvad tycker ni väl? — anhöllo de hos gum 
man at få förvandla dessa sparlakan åter till
klädningar, som naturligtvis ej nekades. Man
fråge ej: hvadan detta bizarreri? hvadan detta
tycke för saker, som redan mer än et halft år
hundrade varit föremål för gäckeriet? hvadan
det kommer, at det som i går var afskyvärdt,
i dag finnes behagligt? Vi ha ej mer än ett en
da svar på dessa frågor: Modet, det tyranniska
Modet, vill så ha det. Men det är fruntimren
som göra moderna, och man skulle tycka at
de, med den fina smak, som tilhör dem, skulle
mera rådfråga naturen och hvad som verkligen
uphöjer deras behag, än tycket för det bizarra.
Hvarföre kunna de ej, hvar och en i sin stad,
visa sig lika sjelfständiga i valet a f klädedrägt,
som den första, hvilken får det infallet at in
föra et n y tt mod? Och finna de ingenting för
ödmjukande deri at slafviskt följa et sådant
mod, äfven då det är bizarrt och ofördelagtigt
för dem? Då de i så många andra fall visa, och
det alltför m ycket, at de ha en egen vilja, hvar
före icke någon gång visa det äfven i detta?

Magasin för K on st, N yh eter o c h Moder, April månad
1833.
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Tröja, kofta , jacka
'K ofta'och 'tröja'avser enligt många dräktböc
ker samma plaggtyp. 'K ofta' blev en vanlig be
nämning i högreståndsdräkten från 1 700-talets
mitt, men är belagt från 1500-talet. 'Tröja' är
språkligt äldre och betecknade ett kort, åtsittan
de plagg som bars under den medeltida rustnin
gen. D et blev högtidsplagg under Erik X IV , kal
lades då 'kjortel'. D et från franskan lånade 'jac
ka', betecknade tidigast en kort vapenrock.
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I bouppteckningarna förekommer samtidigt både
tröjor och koftor, ibland också — från 1760-talet —
jackor.
Eftersom tröjor, koftor och jackor återfinns i
samma garderober får man anta, att de haft olika
utseende, eventuellt olika användning.
I det samlade bouppteckningsmaterialet finns
201 koftor, 76 tröjor och 20 jackor. I 22 fall upp
tas kombinationen kjortel och kofta, i 17 fall kom
binationen kjortel och tröja. Kombinationens plagg
var också utförda i samma material.
Koftorna är alltså de vanligaste plaggen och kvin
norna äger ofta många koftor i olika material. Någ
ra få gånger kallas en tröja »livtröja» och i något fall
uppges den vara stoppad eller stickad, d v s vadde
rad.
Materialet i tröjor och koftor är ofta dyra köpta
tyger som siden, satin, kattun, kamlot, kalmink,
parkum, nopkin och rask, men de görs också av
ylletyger och vadmal, som kan vara hemvävda. Ser
man på fördelningen av tygsorter mellan koftor
och tröjor, har koftorna oftare sytts av lite tjocka
re ylletyger, som vadmal och kamlot, men andra
vanliga material är satin och kattun. De vanligaste
materialen i tröjorna är siden och kattun.
Jackorna, som är få till antalet, är alla sydda av
grå, blå eller svart vadmal. Också de ärmlösa kap
porna är få och sydda av vadmal, kläde, ylle eller
kamlot. Jackan och kappan var ytterplagg. Båda
har kunnat vara skinnfodrade.
Den äldsta bevarade tröjan från Västerbotten in
går i lövlingska samlingen i Nordiska museet. Den
kallas »tvärarmatröja» och är skuren med kort liv,
har mittsöm i ryggen och knäpps om lott fram. För
att få passform är framstycket avskuret. Utseende
mässigt ansluter den till modet vid sekelskiftet
1800. Tyget är vävt av halvylle med ljusblå botten
och smala ränder i rött, vitt, gult och svart, med
lingarn i varpen och entrådigt ullgarn i inslaget i
fyrskaftad oliksidig korskypert. Fodret är sytt av
halvylle i fram- öch bakstycke och av kraftig linnelärft i ärmarna. Tygerna är troligen hemvävda. Ty
ger av samma karaktär har påträffats i väggfogar i
timmerhus från slutet av 1700-talet.
I senare bouppteckningar minskar både tröjor
och koftor i antal, endast något enstaka plagg tas
upp. Men ännu 1872 har en gammal förgångsman,
då han dör, kvar hustruns gångkläder med tre kof

Tvärarm atröja. Av hem vävt h alvylletyg. Blå b o tten m ed
ränder i gult, svart, rö tt o c h v itt, i r ö tt o ch svart sam t i
rött o ch vitt. F oder av gult tuskaftat halvylle o ch grovt
oblekt linne. Från Lövånger. Löflingska sam lingen, N or
diska m useet.

tor av vadmal, halvylle och en skinnfodrad. Längst
ner upptas till ett mycket ringa värde två livstycken
och två tröjor. Här markeras tydligt koftans an
vändning som ytterplagg.
I uppteckningsmaterial från 1900-talet avser
man med kofta e tt ytterplagg, ofta vadderat, som
gick ett litet stycke ner på höften. Det var sytt med
ganska snäva ärmar och med kraftigt insvängd mid
ja så att det satt trångt. Det kunde ha en liten kra
ge, som ibland var skinnklädd. En annan använd
ning på kofta i senare tider har varit i sammansätt
ningen »kom-i-säng-kofta» och »strandkofta».
Kvinnorna sov i sina underkläder, lintyg eller
särk. De speciella förhållanden som nattfrieritradi
tionerna i övre Norrland innebar, har m edfört att
man på landsbygden upptagit ett annars främst
borgerligt plagg som nattkoftan. Några benämning
ar som syftar på detta plagg finns inte i det äldre
bouppteckningsmaterialet. Däremot är de relativt
vanliga bland bevarade klädespersedlar.
N attkoftan — »kom-i-säng-koftan» eller »ligg-ilags-koftan» — tog unga flickor på sig då de väntade
nattfriare. I synnerhet då de under storhelgerna låg
i kyrkstugorna, brukade pojkarna samlas och sedan
gå runt och knacka på flickornas fönster, sjunga el
ler läsa en ramsa för att få komma in i flickornas
kamrar, krypa ner under fällen hos dem med klä
derna på och stanna resten av natten.
»Kom-i-säng-koftoma» är sydda av bomullslärft
eller annat bomullstyg. De slutar strax nedanför
midjan och är alltid utställda och vida och öppna
fram. De knäpps med några få knappar under hals

öppningen. Ärmarna är långa och vida. Halsöpp
ning och ärmlinningar är ofta kantade med virkade
spetsar, eller också har de prytts med maskinvävda
band. De kan ha ett monogram fram.
Ordet kofta har i senare tids språkbruk beteck
nat ett stickat plagg. Stickade plagg förekommer
visserligen i Västerbotten under 1700-talet, men
det är då mest fråga om mössor, vantar och strum 
por.
Det talas om stickstrumpor och stickade mössor i
bouppteckningarna. Från Nordmaling finns också
exempel på att kvinnor och män ägt gotlandskoftor
(1803 i Hummelholm och 1804 i Tallberg »rö gotlandskoft», 1805 i Lögdeå »en gl godtlanströja»),
Gotlandskoftor na var stickade av s k tröjkälingar
på Gotland redan under 1700-talets förra hälft. De
stickade för avsalu och sålde bl a i Stockholm. De
skall ha haft stor spridning, men bäst kända är de
från norrlandskusten, där man framförallt träffar
på dem i Hälsingland. Det var enkla, oftast vita,
koftor eventuellt med ränder i rö tt och blått, som
senare tiders ar betströjor. Några gotlandskoftor
finns inte bevarade från Västerbotten.
Ordet kofta har också använts om sentida stic
kade kvinnoplagg, som knäpptes fram och kunde
ha e tt skärp att knyta om midjan. Dessa kallades
av outredd anledning för »strandkoftor».
Stor spridning fick stickade plagg som undertrö
jor, kalsonger och koftor, sedan stickmaskiner
kommit i bruk. Under 1920-talet försörjde sig
många kvinnor som stickerskor.
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Jacka. Av hemvävt halvylletyg. Krage av
svart kläde. Svart pälsim itation runt kan
terna. Vadderad. Fodrad m ed brunt och
blågrått h alvylletyg. Knäpps m ed svarta
svarvade träknappar. L i rygg 64 cm .
Från Kusmark, S k ellefteå. Skell mus.

Tröja. Av svart- och blårutigt hemvävt h alvylletyg.
Figurskuren. Knäpps m ed 8 knappar. Halskanten
är av brun sam m et och knäpps med hyska och ha
ke. Fram- och bakstycken fodrade m ed gulvitt
linne, ärmar m ed o b lek t linne. M askinsydd. L i
rygg 62 cm. Från Ljusvattnet, Burträsk. Västerb
mus.

K om -i-säng-kofta. A v vit bom ullslärft. Kantning av rosa band
runt o k , fram kanter o ch halslinning. Knäpps m ed tre plåtknap
par. L 60 cm i rygg. Från Levar, N ordm aling. Västerb mus.

Läs mer i
L EN N A R T BJÖRKQUIST Jäm tlands folkliga k vin n o
dräkter. Studier i den jäm tska allm ogens dräktskick
under 1 7 0 0 -ta lets o ch 1 8 0 0 -ta lets förra h älft. 1 9 4 1 .
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Kjortel, stubb
Före 1300-talets m itt var kjorteln-kolten lika
för kvinnor och män. Kvinnornas kjortel var
en livkjortel med ett mer eller mindre åtsittan
de parti upptill. Denna livkjol finns bevarad
i vissa bygders dräkttraditioner. 'Kjortel'gled
över i den moderna betydelsen 'midjekjol'
samtidigt som livet frigjorde sig som livstycke
eller livtröja ur den ursprungliga livkjolen.
'Stubb' betyder egentligen 'kort avskuret
plagg’.
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Antal kjortlar i bouppteckningarna är helt naturligt
stort, 324 st. Materialet också i kjolarna är många
gånger köpta tyger: kamlot, kläde, satin, vadmal.
Dessa tyger uppges ofta vara svarta. Kjolar i bom
ull och parkum är ofta randiga. K attun och tryckt
lärft är också vanliga material. Enstaka exempel
finns på att skiftatyg, nopkin, siden, flanell m m
använts. Det talas här också om hemvävda tyger,
enträdd och fyrträdd väv, och om »vardagskjolar»,
som säkert även de varit hemvävda.
I senare tiders bouppteckningar blir kjolarna fär
re till antalet och det blir klänningarna som helt
dominerar.
Några riktigt gamla kjolar finns inte bevarade.
De äldsta kan vara från mitten av 1800-talet och
är då i regel rutiga, liksom klänningarna från denna
tid. De stora vida kjolarna innehöll mycket tyg att
återanvända i olika former, få hela plagg har därför
överlevt. De sista resterna av dem — midjelinningar
och ibland skoningar, som var hårda av sömmar —
finner man ibland instoppade i såten till gamla hus.
Mycket ofta är dessa av ylle eller halvylle, rutiga
eller grå.
Kjolarna följer modets förändringar. De äldsta
bevarade är vida, ofta sydda av fyra raka våder om
ca 65 cm då tyget är hemvävt. Exempel finns på
kjolar med bred linning med lagda veck runt hela
kjolen. Andra kjolar har rynkats kraftigt vid linningen bak, men m itt fram är de släta eller har en
dast några få små lagda veck.
Senare kjolar blir snävare, men fortsätter att i
enlighet med modet ha vidden samlad bak. Vid se
kelskiftet 1900 blir kjolarnas våder starkt avsmal
nande upp m ot midjan. De förses nedtill med vo
lang, ofta med tyget snedställt.
Gemensamt för alla äldre kjolar är att fållen ner
till är skodd på insidan med ett avvikande tyg, ofta
ett bomullstyg, enkel lärft eller ett tu n t fodertyg.
Detta ger kjolarna ett vackert fall och skyddar dem
m ot slitning.
I bouppteckningarna görs ingen skillnad mellan
synliga kjolar och underkjolar.
Romantikens borgerliga mode hade några årtion
den in på 1800-talet m edfört att kjolarnas volym
växt så att de inte längre kunde hållas u t med lager
av underkjolar, som ibland dessutom hade invävt
tagel för att vara styva nog. Till slut infördes krino
linen med en luftig stålkonstruktion som vid m it

K jol. Av bom ullstyg med
blått och vitt tryck. Från
den 9 cm breda linningen
finns lagda veck runt om .
Sprund 36 cm stängs
m ed 2 par hyskor o ch ha
kar. Fodrad m ed grått
vaxat bom ullstyg. L 87
cm . Från U m eå stad.
V ästerbottens m useum .

ten av 1800-talet håller u t de våldsamma kjolvidder
na. På landsbygden gjordes krinoliner som hölls ut
med band av vidjor.
Från denna tid finns en rad västerbottniska klän
ningar bevarade, liksom några underkjolar till kri
nolin. En av dem, från Nordmaling, är sydd av blårutigt bomullstyg.
Också stubben, en kraftig vadderad underkjol,
hjälpte till att hålla ut kjolvidderna. De omtalas i
bouppteckningar från år 1800 som stubb eller stop
pad kjortel. De få stubbar som finns kvar är stoppa
de med bomullsvadd. De räcker nedanför knäna el
ler något längre, men de följer inte kjollängden.
Stickningarna är gjorda på samma sätt som då man
sydde stickade täcken i täckstol. Stubben bars
utanpå särken.
Stubben var främst ett vinterplagg. De. som finns
kvar är av halvylle med foder av bomullslärft eller
av bomullstyg.
De som följde modets växlingar kunde inte gärna
fortsätta använda stubb sedan kjolarna börjat skä
ras allt snävare efter kroppsformerna vid början av

1900-talet. Det var de gamla kvinnor, som fortsatte
använda de vidare, baktill rynkade gammeldags kjo
larna med hela tygbredder i våder, som kunde an
vända stubben.
Underkjolar finns också som är sydda av halv
ylletyg, ofta rö tt, ibland med smala grå ränder. Vå
derna är snedskurna och kjolen relativt snäv och
kort. Nederkanten är på de röda försedd med en
virkad eller stickad uddspets i svart eller grått ull
garn. Sådana finns i t ex Västerbottens museum,
Åsele, Nordmalings och Bjurholms hembygdsgår
dar.
Underkjolar av kraftigt bomullstyg kan också de
ha virkad uddspets runt fållen. Det finns dessutom
exempel på hela spetsstickade underkjolar av vitt
och rö tt bomullsgarn.
Underkjolar, i regel något längre än de röda halv
yllekjolarna, har också sytts av bomullslärft med
en rynkad volang nedtill. Denna är i de kända ex
emplaren sydd av randigt bomullstyg, som skurits
på snedden. Liknande underkjolar i hemvävda ran
diga tyger användes i Österbotten kring sekelskiftet.
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K jollinning. Fram till slät, 5 sm å veck i var sida, kraftigt ryn 
kad bak. B om ullstyg rutigt i blått, vitt, gult, rö tt. H olm ön.

K jol. Av hemvävt h alvylle. Ljusviolett bom ullsvarp,
grått ullgarn i inslag. V ästerbottens m useum .

Kjollinning. Av svart-brunrutigt h alvylletyg. Lagda veck .
H andsydd. Stängs m ed hyska o c h hake. R öbäck, Um eå.

Kjollinning. Av grått halvylle. Två sm å veck fram , kraftigt
rynkad bak. Knäpps bak i rynkningen. H olm ön.
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Två kvinnor på H olm ön fotograferade om kr 1 9 2 6 .
De har kläder av hem spunnet och hem vävt halvylle.

■' ' h

a#

W t e Å

- Z

. ''t W&, #
V -W

U nderkjol. Av rödrutigt halvylle. Hemvävd. Linning av bom ullstyg. Lagda veck bak. N edtill virkad spets. Risåträsk. V M.

U nderkjol. Av halvylle, tvärrandig i grönt och rö tt. Hemvävd,
M askinsydd. Linning bom ullstyg. H olm svattnet, Bureå. S M.

Stu bb. Stoppad underkjol. R ö tt bom ullstyg. Stoppning m ed
bom ullsvadd. Ersmark, Sk ellefteå. Skell m us.

S tu b b . A v tryckt b om u llstyg m ed vitt o ch vinrött persiskt
m önster på rosa b o tten . Vadderad. Teg, Um eå. Västerb mus.
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Kjortelsäck
Många kanske minns torggummornas virtuosa
hanterande av växelpengar, som försvann i ett
m ystiskt kjolsprund. Gömdes en väska, en
börs eller kanske en ficka där innanför?
Uppslaget visar några av den västerbottniska
kjortelsäckens uppenbarelseformer.

Kjortelsäck av bom ullstyg i kjolsprund, upphängd med
ett bom ullsband fäst i linningen. Teg, Umeå.

En kjortelsäck är en lös ficka, som antingen bars
under förklädet eller kjolen och kunde nås genom
kjolsprundet. Den var av tyg, i regel med baksida
av skinn. I enklare utförande knöts den med band
runt midjan.
I bouppteckningar upptas någon enstaka gång
kring sekelskiftet 1800 kjolväskor och kjortelsäc
kar med lås. Ibland omtalas »ett par» kjortelsäckar,
vilket kanske syftar på väskans två skalmar. Kjortel
säckar med skalmar bars synliga.
I Nordiska museet finns två västerbottniska kjor
telsäckar, båda i lövlingska samlingen.
I Skellefteå museum finns tre kjortelsäckar av
enklare utförande och tre med skalmar av mässing.
En sådan finns också i Västerbottens museum. Den
senare är intressant därför att den är sydd av linne
med påtryckta rosor i rö tt på blå botten. Den är
ett unikt prov på lärfttryck, »som i orten tilwärckas»
och som sockenstämman i Skellefteå förebehåller
sig att få bruka 1793. Tryckt lärft är också enligt
bouppteckningarna vanligt som material i kjolar,
förkläden och andra plagg. Omfattande samlingar
av tygtrycksstockar finns också bevarade.
Vid m itten av 1800-talet har man i stället för
kjortelsäck en ficka fastsydd i kjolens ena sidosöm.
Den är fäst i midjesömmen med ett band. På detta
vis utsätts inte sömmarna för så stor belastning.
Bandet kan kanske också ses som ett minne från
den tid då kjortelsäckarna var lösa och knöts fast
med band runt midjan.

Bilderna på nästa sid a :
ö vre raden från vänster:
K jo rtelsä ck . Av blått kläde m ed rö tt, beige, vitt broderi i
kråkspark, p lattsöm o ch stjälkstygn.
K jo rtelsä ck . Av rutigt bom ullstyg.
K jortelsäck. Av grön-vitt dam astsiden. Skinnfodrad. Med
m ässingbygel. A lla tre i Skell mus.
N ertill, från vänster:
K jo rtelsä ck . Av röd violett yllerips. Baksida o ch kantning av
brunt skinn. T ygets fram sida fodrat m ed brunt skinn. Som
knytband en trefläta av lingarn. Löflingska sam lingen, N M .
K jortelsäck. Av röd-vitrandigt halvylletyg. Kantad med
brunbeige kattun. Baksida av skinn. Foder av blå-vitrandigt
lintyg. S om knytband en trefläta av lingarn. L öflingska sam
lingen, Nordiska m useet.
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Klädning

’Klädning’ betecknar ju numera bara
kvinnans ’klänning’, men hade tidiga
re en allmännare betydelse av ’kläd
nad’. Ordet klädning förekom m er
därför i äldre bouppteckningar också
efter män. Det speciella är a tt klädna
dens olika plagg då är av samma ma
terial, alltså en ’k o s ty m ’. När klän
ningen under 1800-talet återuppstår
i kvinnodräkten, växer liv och kjol
på n y tt ihop i ett plagg, denna gång
dock av samma material.
En m o r m ed sina sex d ö ttra r, alla m ed
klänningar ur sam m a klänningsväv, men
tillskurna på olika sä tt. 1 9 2 0 -ta let. Lång
ed, N ordm aling.

Allt ifrån början av 1800-talet förekommer hela
»klädningar» i bouppteckningarna. Första gången
vi hittat en uppgift från Umeå tingslag är 1801, då
en bondhustru efterlämnade en bomullsklänning
med gula silkesränder. Men första på 1810-talet
börjar klänningarna bli vanliga, för att senare under
1800-talet dominera.
Klänningarna är sydda av kamlot, halvylle,
kambrik, bomull och kattun. De är ofta randiga
och ofta svarta. På 1840-talet, då klänningar kan
betecknas som vanliga, är de sydda av vadmal, halv
ylle, vit kambrik, rutigt västgötatyg, vitrandig bom 
ull, rödrosig kattun eller svart bombas. Tygkvalite
ter, färger och mönster växlar med modet.
Samtidigt som klädningar börjar förekomma i
bouppteckningarna, händer det att man för ihop
kjortlar och tröjor på samma rad, varav slutsatsen
att de burits tillsammans bör kunna dras, även om
de är av olika tyger, t ex svart kamlotskjortel med
sidentygströja (1811). Men ofta anges samma ma
terial, t ex »tröja med kjortel, kattun».
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De första exemplen på hela klänningar från
landsbygden är från 1840-talet. En blårutig bom
ullsklänning finns i Vilhelmina museum. Den har
vävts, sytts och burits av prosten Olof Ersson Lin
dahls hustru Erika Catarina f Rehn 1819, gift 1842.
Från 1860-talet finns flera klänningar och från
samma tid är de äldsta fotografierna som visar väs
terbottniska bönder och deras hustrur. De stora
krinolinernas kjolar breder ut sig under de hårt åt
sittande liven och smala midjorna. Även på lands
bygden användes underkjolar med insydda spröt
och klädda med hemvävda linnetyger. Klänningsli
ven kan också ha insydda spröt för att forma krop
pen.
Roliga att studera är tre klänningar som ägts av
systrarna Anna Kristina Wikman, Margareta Led
ström och Maria Söderman födda Andersdotter i
Djupsjö, Nordmaling. Anna Kristina spann, färgade
och vävde tyget till dem i början av 1860-talet.
Varje syster fick sedan sin egen klänningsmodell av
tyget, alla modellerna variationer på tidens mode.

Klänning. Av blå-vit-rödrutigt b o m 
ullstyg, som vävts o ch skräddats av
prostinnan Erika Lindahl, f. 1 8 1 9 .
Sydd m ed passpoaler. Har lagda veck
baktill, fin rynkning fram. Liv o ch
ärmar linnefodrade. Skodd nertill.
H andsydd. L 127 cm . V ilhelm ina
m useum .
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Liven är helfodrade med linnetyg i tuskaft eller
kypert. Fållarna är skodda. I kjolens ena sidosöm
är en ficka, kjortelsäck, fastsydd. En av klänningar
na har under draperingarna fram en snörning, de
övriga knäpps med hyskor och hakar. Några förklä
den eller halsdukar ser inte u t att ha burits till des
sa krinolinklänningar av bilder och uppgifter att
döma. Däremot hade man stora schalar i silke eller
ylle att lägga över axlarna.
Rutiga bomullsklänningar finns också bevarade,
två stycken i Nordiska museet från Burträsk, en i
privatägo på Holmön.
Under 1870-1880-talen förändrades modet. Kri
nolinen som varit allenarådande sedan 1840-talet
försvann. Vidden i kjolarna samlades bak på de hel
långa kjolarna till en turnyr. Klänningslivet får åter

mer markerad form av en åtsittande tröja eller kof
ta, som går ner utanpå kjolen. Vidden minskar av
sevärt. Från denna tid finns bevarade betydligt fler
exempel på enkla, men välgjorda varianter på ti
dens mode, sydda i hemvävda halvylletyger kanske
av duktiga hemsömmerskor. Volanger och rynkade
remsor pryder kjolar och klänningsliv.
En modell, bevarad i flera exemplar från slutet
av 1800-talet, har vidden samlad bak i kjolen. Trö
jan är svagt utställd och går en liten bit nedanför
höften. Ärmarna är vida och öppna vid handleden.
En senare variant har linning vid handleden och li
ten nervikt krage. Liknande plagg, då oftast udda
och ibland vadderade, ser u t att ha varit vanliga
längs Västerbottens- och norrbottenskusten, liksom
i Österbotten, långt in på 1900-talet.
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Tre klänningar. De har ägts av systrarna Anna Kristina W ikman, Margareta L ed
ström o ch Maria Söderström , D jupsjö, Nordm aling. A nna spann, färgade och väv
de tyget.
De är av röd-grönrutigt h alvylletyg. Liv och ärmar fodrade m ed o b lek t hel
linne. Fodret har sydda kanaler för fjädrar. Stängs m ed hyskor o ch hakar m itt
fram . Handsydda.
Kjolarna är veckade runt o m . Skodda m ed linnelärft. K jolficka i sidsöm m en.
1860-talet. V ästerbottens m useum och Nordm alings hem bygdsgård.
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Klänning. Av bom ullstyg.
M örkblå b o tten m ed rutor i
rödbrunt o ch vitt. Liv och
ärmar linnefodrade. Handsydd. Från Burträsk. N or
diska m useet.

K länning. Av rutigt b o m 
ullstyg. Liv och ärmar fo d 
rade m ed grovt linne.
H andsydd. L 141 cm . Från
Burträsk. Nordiska m useet.

P o rträ ttb ild er från se k e lsk iftet. Ur bild
arkivets sam ling av visitkortsalbum .
Kvinnorna är alla klädda i de klänningar
med vida kjolar som efterbildar krinolin
m odet och präglar också landsbygdens
högtidsdräkt vid denna tid.
Fr v en grupp kvinnor från Lövånger,
en kvinna från Bränna, S k ellefteå,
ett anonym t par, sam t — på denna sida —
bonden Erik B oström och hans hustru,
H olm näs, U m eå, o ch ’fru Lundberg’,
Skellefteå.

K jo l och k o fta . Av halvylle, rödoch svartrutigt. K oftan fodrad
m ed halvylle, grönt- och rosarutigt. H össjö, Um eå. V M .

K länning. Av yllebarége, rutigt i lila,
brunt, svart och gult. Fjädrar av valbard
insydda på var sida om knäppningen
o ch bak. Kjolen har lagda veck runt
om . H andsydd. L 144 cm. 1860-talet.
Baggård, Nordm aling. V M.
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K jo l m ed turnyr. Mot 1800-talets slut blir det kjolm ode med
vidden samlad baktill i en tur
nyr vanligt ock så i landsbyg
dens finkläder. Turnyrkjolen
bärs på bilden av en kvinna i
Idvattnet, Vilhelm ina.

Förkläde
Förklädet som skyddsplagg är uråldrigt, be
stod av ett rektangulärt skinn- eller tygstycke
fäst i ett midjeband. Som ett husfrurollens
värdighetsplagg har det få tt en framträdande
plats i många bygders dräktskick, medan det
försvunnit i den borgerliga representationsdräkten och förvisats till tjänstefolkets sfär.
Det är alltid ett midjeförkläde, de långa
klänningsskyddande 'husmodersförklädena ’
tillhör 1900-talet.

F örkläde. Av b om u llstyg, blått m ed vitt tryck . Linning av
oblekt bom ullslärft. L 7 0 cm . Tällåsen, B yske. V M .

Uppgifter om förkläden är relativt rikliga (148) i
bouppteckningsmaterialet. D etta beror på att de
ännu är gjorda i köpta, påkostade material, och
bärs till helgdags. En bit in på 1800-talet blir de
färre och saknas ibland helt, vilket tyder på att de
då kanske mest används till vardags. Kvinnor, som
låter fotografera sig på 1860-70-talen har inte för
kläde på sig, däremot bär de olika modeller av för
kläden på arbetsbilder från samma tid.
I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet
är förklädena sydda av lätta tyger som kattun. Vita
förkläden är mycket vanliga, sydda av lärft eller
nättelduk. E tt stort antal förkläden är randiga,
många av dem av linne, men någon gång också av
halvylle.
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Hur dessa förkläden såg u t vet vi inte, eftersom
några bevarade exemplar med hög ålder inte är kän
da. På Lars Larssons bilder från sekelskiftet 1800
bär de finklädda flickorna midjeförkläden i på
längden randiga, rutiga och pricka tyger. Gästgivar
dottern från Innervik, avbildad 1850, bär ett vitt
förkläde. Förklädena följer kjolarnas form. Då des
sa är snäva är förklädena smala, då de är långa är
förklädena det också. Arbetsförkläden är i regel
stora för att skydda. Av de förkläden som finns att
studera är de äldsta från 1800-talets slut och bör
jan av 1900-talet. Midjeförkläden med och utan vo
langer överväger. De är t ex sydda av vitt, tu n t
bomullstyg, tvärrandiga halvylle- eller bomullsty
ger, svart spets med svarta sidenband att knyta
med. De är rynkade eller veckade m ot en linning
som fortsätter i knytband i regel i samma tyg som
förklädet är sytt utav. E tt tu n t bomullsförkläde
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med svart tryckt mönster har dragsko med genom
dragen tunn snodd i midjan.
Halvylleförkläden med bomullsvarp och inslag
av entrådigt fint ullgarn finns från många delar av
länet och i många olika färger, t ex rö tt, blått,
brunt i bottnarna och en rik färgskala i ränderna.
Ofta är de vävda i en enkel mönsterbindning lik
nande plattväv. Dessa förkläden har i flera fall u t
gjort förlagor till sockendräkter som komponerats
från 1950-talet och framåt, t ex Burträsk sockens
röda förkläde, Vilhelminas roströda.
De har alla samma karaktär och gör intryck av
att kunna ha varit köpta som marknadsgåvor.
I såt till gamla timmerhus hittar man ofta rester
av förkläden, ibland hela midjeförkläden för barn
och vuxna, ibland rester av de stora, oftast blå- och
rödrandiga bomullsförkläden som gick upp över
bröstet och som var gängse i allt arbete under 1900talet.

Bilderna t v:
F örkläde. A v tu n t bom u llstyg m ed svart m önstertryck på vit
b o tten . U pptill en tu n n el, vari ett band är trätt. Um eå. V M.
F örkläde. Av halvylle. Förlaga till åseledräktens förkläde.
L 9 4 cm . Söråsele, Åsele.
Bilden t h :
Sorgförkläde. D et vita långa förklädet m ed knytband som
räckte ner till klänningsfållen och bars i k om b in ation med
vit huvudduk användes ännu vid sek elsk iftet i Umeå-området. Andra gravölsdagen b y ttes det till ett svart moaré-förkläde. H össjö, Um eå.
Bilden nedan:
’b rö lo p s f o l k e t’. Akvarell på papper infattat i träskrin. Av
Lars Larsson, Å byn, Burträsk, verksam under 1 8 0 0-talets
förra hälft. Kvinnorna bär rikt m önstrade förkläden, tro 
ligen kattun. Alla bär halsdukar. De h ögt sittande liven bär
prägel av em pire. Skrinet fin n s i Skell mus.
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H alsduk, huvudduk, schal

Huvudduken eller huvudklädet, varmed kvinnan
enligt gammal sed skulle kläda sitt huvud, dölja
sitt hår, kallas i bouppteckningarna i regel ’hals
duk', i dialekterna ’halsduk’ eller ’hilka’ (sanno
likt ett tyskt lånord). Pehr Stenberg skriver så
lunda i sin umemålsordbok 1804 a tt 'hilka är
den halsduk, hälst hwit, som qw infolket om
sommaren bruka at sätta omkring sitt hufwud
såsom en hufwa ’. Evert Larsson, skriver 150
år senare, 'att äldre personer bar hilkan som
helgdagsplagg till omkring 1915. Men hilkan
behålls som vardagsplagg. När den används nu
mera, knyts den i nacken, vilket anses mera
klädsamt. ’
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Både beteckningen halskläde och halsduk förekom 
mer i bouppteckningarna, ibland båda beteckning
arna i samma bouppteckning. Någon gång sägs att
halsduken är halv, den är då trekantig i stället för
fyrkantig. 1808 förekommer en uppgift om silkesklutar med band. Materialen i halsdukarna är
många, men det finns en klar övervikt för silkesdu
kar (130 av 417). Därefter följer kattun och lärft
(66 resp 62), nättelduk och bomull (båda 38), lin
ne (17), kambris (13), medan bast (siden), dräll,
damast, sammet och ylle finns angivna i några en
staka fall.
Lärfts- och bomullshalsdukarna är ofta vita, si
denhalsdukarna ofta svarta (30 st). För övrigt upp
ges de ha alla tänkbara färger: röda, bruna, grå, grö
na; de kan ha blå rand eller »begärning» i någon
färg. Med »begärning» menas kantning.
Sidenhalsdukarna liksom halsdukar av linne,
bomull eller opreciserat material kan vara rutiga
och randiga.
Sidenhalsdukarna var eftertraktade gåvor långt
fram i tiden. Förmögna kvinnor hade gärna många
sådana. Under framför allt 1700-talet, då samhället
med alla medel försökte hålla tillbaka lyxkonsum
tionen, var innehavet av sidenpersedlar skattebelagt
och strängt reglerat.
Sverige hade vid sekelskiftet 1800 41 sidenväverier. Deras hallstämplar, som anger tillverkningsor
ten och att kvaliteten kontrollerats, kan man se på
bevarade halsdukar.
Halsdukarna bars lagda om halsen. Dräktm odet
föreskrev urringning runt halsen och halsklädena
behövdes troligen för värmens skull, samtidigt
som de var ett mycket viktigt dekorativt inslag i
klädseln. På Lars Larssons akvarell av bröllopsfolk
och ungdomar som roar sig, har alla kvinnorna,
utom kokerskan, påfallande granna halsdukar.
Halsdukarna bars också knutna som hilkor över
huvudet, som bilden av gästgivardottern från Innervik visar. Hon har vikt halsduken i ett skarpt veck
och på samma sätt har gamla kvinnor knutit sina
hilkor in på 1900-talet. Gamla kvinnor har fortsatt
att använda sina svarta sidenhalsdukar som huvud
duk även om söndagarna långt efter att ungdomen
övergått till hatt. Detta mode började tränga ige
nom på 1920-talet på landsbygden. Arbetsbilder
från 1900-talets början visar att yngre kvinnor då
föredrog a tt knyta halsdukarna i nacken.

V interhilka. Huvudkläde av tu n t y lle, beige-brun, m ed rutor
i svart. Från Lövsele, Lövånger. Skell mus.

H alskläde. Av bom ull m ed tryckt m önster i rö tt, blått,
svart o ch gult. H olm ön.

Bland bevarade halsdukar överväger de svarta si
denhalsdukarna med knutna långa fransar. De äldre
färgstarka silkes- eller halvsilkeshalsdukarna med
riven kort frans som dominerade fram till 1800talets senare del är sällsynta. Väckelserörelserna
som varit många och betydelsefulla i Västerbotten
har haft inflytande på klädvalet. Färgardottern
Karolina Mikaelsson från Åsele har berättat om hur
hennes far under slutet av 1800-talet fick ta emot
mängder av röda och granna silkeshalsdukar för
omfärgning till svart.
Vardagshilkorna vävdes i regel av särskilda vä
verskor, som satte upp stora vävar för att sälja. I en
halsduksväv kunde man inte väva något annat än
hilkor, och det var därför knappast lönt att sätta
upp en väv enbart för det egna behovet. Det var
ekonomi med tiden och gav möjlighet till omväx
ling att köpa hilkorna. Dessa kostade cirka 1 kr i
början av 1900-talet.
Från Lövånger berättas om »missionsdukar».
Dessa vävdes av kvinnogrupper som satte upp en
gemensam dukväv, vilken när den var färdig, auk
tionerades bort till förmån för missionen.
Vardagshilkorna hör inte till det man sparat och
några stora mängder finns därför inte kvar. De som
finns är alla vävda av fint bomullsgarn, blå med vita
eller röda ränder, som bildar rutor, eller vita med
ränder i blått, rosa, rö tt i rutm önster. Exempel
finns på att man vävde två sidor med en randning
och två med en annan. Man vek halsduken så att

man kunde variera mellan två olika rutningar.
Många halsdukar av siden och andra köpta material
är gjorda på samma sätt. Den ena snibben har då
ett enklare mönster som vändes u t vid vanliga sön
dagar, medan den grannare sidan togs fram vid fest
ligheter och större kyrkhelger.
Det finns också exempel på att halsdukar vävts i
många skaft. E tt vackert exempel är den röda och
blå halsduken vävd i 8 skaft som pryder omslaget
till VÄSTERBOTTEN 1974/3. Den kommer från
Teg, Umeå.
I museerna i Skellefteå och Umeå finns samling
ar av tryckstockar som använts för tygtryck. Y t
terst få textilier med tryckta mönster producerade
i länet finns dock kvar. E tt undantag är en bomullshalsduk från Lycksele med blocktryck samt en röd
ylleschal från Burträsk.
Halsdukar i fint ylle har använts, men få finns
kvar i dag. De var mestadels rutiga i mönster som
påminner om bomullshilkornas. Förmodligen var
de köpta.
Schal, som ursprungligen betecknar ett slags
mycket fint österländskt ylletyg, kom senare att
avse ett vävt, stickat eller virkat fyrkantigt klädes
plagg för kvinnor. Det kom i bruk i Europa på
1780-talet och har mest burits lagt i trekant.
Schalar är sällsynta i bouppteckninarna ännu en
bit in på 1800-talet. 1810 börjar »silkessjalsdukar»
omtalas.
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Kvinna i storschal. Porträtt ur ett visitkortsalbum från Löv
ånger. 1 870-talet.

Fru Swartling, Um eå, i schal m ed tryckt m önster. Ur ett
visitkortsalbum från sek elsk iftet.

Till skillnad från bönderna ser ståndspersonerna
ut att ha gjort flitigt bruk av schalar redan i början
av 1800-talet. 1812 äger häradshövdingskan Furtenbach sju schalar.
Av gamla fotografier från 1860-70-talen framgår
att kaschmirschalar varit i bruk. E tt flertal sådana
finns också bevarade. Dessa gjordes ursprungligen
av den dunartade bottenullen från kaschmirgeten.
De dyrbara schalarna skulle enligt österlänningarnas fordringar vara så mjuka och tunna att en schal
kunde dras genom en fingerring. Geten infördes till
Frankrike, där stora mängder schalar till stora vär
den framställdes. Tunna färggranna muslimschalar

med tryckta mönster finns det också exempel på.
Bland bevarade schalar finns också köpta schalar
vävda av mycket fint redgarn med svarta breda
bottnar och ränder i starka färger i många nyanser.
Dessa är vävda på hel bredd. En stor duk av vit
bomullslärft med rester av svart tambursömsbroderi tillhör lövlingska samlingen i Nordiska museet.
Mycket ofta kan man ännu få se de storschalar
som kvinnorna själva vävde under 1800-talets sena
re del. De har pietetsfullt sparats i många hem. De
är gjorda av halvylle med bomullsvarp och inslag av
fint hem spunnet ullgarn, ofta naturfärgat, grått,
svart eller vitt. De är randiga eller rutiga. De vävdes
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Storschal. Av halvylle. Svart b o tten m ed ränder i vitt. Skar
vad på m itten . Frans runt om . 1 3 3 x 1 4 3 cm . Förlaga till västerbottensdräktens storschal. H össjö, Um eå. Västerb mus.

Storschal. Av halvylle. Svart m ed ränder i vitt o ch grått.
Frans runt o m , fransen o m k n u ten m ed svart ullgarn. Skar
vad på m itten . 1 6 9 x 1 8 0 cm . V ästerbottens m useum .
Järnhandlare Sven A ndersson, U m eå, och hans hustru Ca
rolina på bröllopsresa till S tock h olm 1 8 7 1 .

i ca 60-65 cm vådbredd och syddes ihop. R unt om,
eller i några fall enbart runt ena vådens tre sidor,
har de en frans av ullgarn. Den är ofta knuten med
en enkel pärlknutsrad, men kan ibland vara konst
fullt omlindad.
Storschalarna bars i regel dubbelvikta efter skar
ven, lagd över axlarna eller vid dåligt väder över hu
vudet. De användes som ytterplagg. Det gick fort
och lätt att svepa omkring sig när man gick över
gården eller till grannen. Liknande schalar har varit
vanliga också i Österbotten.

Storschal. Av halvylle. R utig i svartgrönt o ch vitt. Skarvad
på m itten . Frans runt o m , fransen om k n u ten m ed b om ulls
garn. 1 6 1 x 1 6 4 cm . V ästerbottens m useum .
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Mössahuva
Huvans ursprung lär vara a tt ett fyrkantigt
huvudkläde givits form efter huvudet och
sytts ihop. I reducerat skick levde den sedan
kvar som ’sty c k e ’, det vita tygstycke som
bars under bindmössan. Denna härleds från
Maria Stuart-mössan, som under 1500-talet
infördes i modedräkten och under senare de
len av 1 700-talet vann insteg i den folkliga
dräkten. Den var då rundkullig och hade
gjorts hård med inklistrat papper.
Kvinna i bindm össa o ch styck e. Här syns tyd ligt hur
en gift kvinna inte fick visa ett enda hårstrå.
F otografi från R atan, Bygdeå.
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Med mössor avses i bouppteckningsmaterialet från
slutet av 1700-talet och böljan av 1800-talet i de
flesta fall bindmössor, en benämning som dock ba
ra används några få gånger. Mössorna förtecknas
alltid med tillhörande stycken. De utgör den allra
största gruppen bland huvudbonaderna. Materialet
i mössorna är dyrbara tyger, bland vilka sidenkva
liteterna dominerar: siden, sidensars, sinsroiel, siralssidentyg, sinstyg, silke, taft, moaré, raft, triumfant, bordaluns, chalong, damast, domestik
och sammet — tyger med exotiska, sedan länge
glömda, namn. Många av dem var importerade från
världen utanför, andra var med kraftigt samhälls
stöd tillverkade i landet. Någon gång uppges mös
sorna vara sydda, vilket gissningsvis betyder att de
var försedda med broderi.
Ganska ofta har man skrivit t ex triumfantmössa eller burdalunsmössa, förmodligen rör det sig
även då om bindmössor, medan förstavelserna an
ger material. Det är mer tveksamt, vad som avsågs
med en tofsmössa, eller en husarmössa.
Bindmössan hade två komponenter, den styva
hättan, »mössan», som sluter om huvudet, vars u t
sida i regel är av olika sidentyg och insida klädd
med fodertyg av linne eller bomull, och »stycket»,
det vita tygstycket av fint linne, som lades in under
mössans framkant. Styckena till mössorna kallas
räntstycke, spetsstycke, remsstycke, slättstycke
och kammar duksstycke. En gång talas om frans
stycke.
Spetsstyckena kan vara av »knytningsspets», d v s
knypplad spets, eller Raumospets, som köptes från
Finland, men i regel talas bara om spetsstycken. I
ett fall 1775 talas om »guofus»-spetsar, kanske av
ses då goffrerade spetsar. Vad som avses med ett
räntstycke, rimsstycke eller remsstycke är inte
känt. Styckena får för övrigt förutsättas vara gjor
da av ytterst fin linneväv.
Bland bindmössorna upptas någon gång också
en strykbandsrimsa (1800) — stryckrimsor (1799).
Med ett strykband avses enligt Rietz’ dialektlexi
kon i Västerbotten »band, hvarmed det uppstrukna
håret fästes under bindmössan». Allt hår skulle sät
tas upp noga så att det helt täcktes av mössan som
sattes över hårknuten och av stycket som gick än
da fram i pannan. Det förekommer att mössband
förtecknas för sig i bouppteckningar. E tt »stryk
band» från Vilhelmina finns i Nordiska museet.

Bindm össa. Av ljusblått siden. Broderi m ed guldtråd och
paljetter. S tyck e m ed spets. ’Begagnad af flicka vid alla h ö g 
tidliga tillfällen, u tom i sorg då svart brukades’. På 18 6 0 talet enbart vid konfirm ation o ch nattvardsgång. Nord M.

Evert Larsson gör i brev till Anna-Maja Nylén
1956 följande beskrivning av band till bindmössan:
»Här finns tradition om användningen av ett band
som lades över hjässan och under mössan och som
föll ner över öronen. De bar bandändar, som alltså
blev synliga under mössan, och påstods vara brode
rade.» Sageskvinnor som berättat detta var födda
på 1860-talet. A M Nylén känner emellertid inte
till något liknande bruk, men undrar om beskriv
ningen eventuellt kan syfta på en »uppsatt mössa»
av en typ som hade både band, spetsar och brode
rier och som använts i modedräkten.
Hiilphers skriver 1758 från Lövånger: »gummor
och pigor brukade mössor med band om knytt,
mest svarta.»
Bindmössor har, om än i mycket begränsad om
fattning, varit i bruk fram till 1860-talet. Det finns
också ett bevarat fotografi av en gammal kvinna,
som ännu bär bindmössa. Två systrar i Medle, Skel
lefteå, har berättat, att konfirmationsflickorna an
vänt ljusblå mössa med stycke ända tills prosten

B indm össa. Av ljusblått siden m ed fod er av tryck t kattun.
’Minne av min m orm oder. Hon dog 1 8 9 7 och fö d d es 1 8 0 4 ’.
Från N yåker, Nordm aling. V ästerbottens m useum .

B indm össa. Detaljbild av tam bursöm sbroderi. D enna b ind
mössa är förlaga till västerbottensdräktens m össa. Okänd
härkom st. V ästerbottens m useum .
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S lä tstyck e. Av linne. Bars m ed svart slät bindm össa vid sorg,
Okänd härkom st. Sk ellefteå m useum .

G o ffrera t sty c k e . Sorgstycke. Av linne. Okänd härkom st.
Skellefteå m useum .

S p e tssty c k e . Linneremsa m ed knypplad R aum ospets.
Okänd härkom st. S k ellefteå m useum .

S p e tssty c k e . Linneremsa m ed knypplad spets. Från Norsjö. Skell mus.

Brandell avskaffade dem, »eftersom han inte tyck
te om att flickorna såg ut som katter, som titta ’
fram ur ett skåp».
De bevarade bindmössorna är relativt talrika.
Man kan urskilja två olika modeller på bindmössor
i Västerbotten. Den ena har kraftigt rundad kulle
med hjärtformigt framparti. De flesta är sydda av
svart eller m örkblått siden med stor nackrosett.
Den andra modellen har skarpt stukad kulle med
flackare framparti. Dessa mössor är i regel sydda av
svart siden, ofta med tambursömsbroderier i rö tt
och flera färger. Enligt tradifionsuppgifter från
Burträsk och Lövånger skall kulörta mössor ha an
vänts av yngre och ogifta, svart av äldre och gifta
kvinnor. Ljusblå mössor har använts i hela länet,
ibland med paljettbroderier. Lennart Björkquist,
som karterat utbredningen av dessa bindmössor,
har funnit dem i stora delar av Finland, efter hela
norrlandskusten och i Jämtland.

Mössan består av en hårt klistrad stomme av pap
per, som formades på en trästock. Stommen är
täckt med linblånor eller bomullsvadd och över
klädd med tyg. Fodertygerna i de bevarade bind
mössorna är ofta av linne eller kattun.
Bevarade finns också spetsstycken, slätstycken
och goffrerade stycken. Formen följer mössans
hj ärtform. Slätstycken och goffrerade stycken an
vänds vid sorg tillsammans med slät svart mössa.
Ibland förvarar ägarna ännu mössorna, med sina
stycken och några sidenhalsdukar, i en särskild
mössask gjord i svepteknik, som ibland också tas
med i bouppteckningarna tillsammans med mössor
na. Dessa mössaskar var ofta vackert målade med
kvinnans initialer och blomdekor. Exempel finns
på att styckena förvarats i särskilda askar som ser
ut som små pennskrin med rundad botten, en mo
dell som också återfinns i Österbotten. Liksom si
denhalsduken och mössasken var köpta gåvor till
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S p e tssty c k e . Linneremsa m ed knypplad spets. M yckle,
Skellefteå. Skell mus.

M össm akerska. A nna S ch ön feld t, f 1 7 9 5 , d 1 8 7 7 , hustru
till sergeanten N O S ch ön feld t, U ttersjön, Lövånger. Hon
tillverkade antagligen bindm össor.
A sk. För förvaring av styck e. U rholkat trä. Innertavle, Umeå.

kvinnorna, kunde också mössan vara köpt. Den sto
ra spridningen av tambursömsbroderier med likar
tat utseende tyder på att de framställdes yrkesmäs
sigt och spreds över stora områden.
Vid sidan om bindmössor upptas i en del boupteckningar eh huva. Den kan kallas reshuva, väder
huva eller fläthuva. När materialet nämns är det
kattun, kamlot, sammet eller siden. Färgen är svart
eller röd, men de kan också vara randiga eller ha
tryckta mönster.
Beteckningarna väderhuva och reshuva antyder
att de använts utom hus och i dåligt väder. Kanske
kan de ha sett u t som den huva från Lövånger som
finns i Nordiska museets samlingar. Den är av svart
kamlot fodrad med olika tyger av linne. Museet
äger också en »örmössa» med två öronlappar och
knytband under hakan. Den är av svart siden, fod
rad med vitbottnad kattun. örmössa förekommer
bara en gång i bouppteckningarna.

Enligt bouppteckningarna har kvinnor också ägt
»carpuser», en varm vintermössa med nedfällbara
öronlappar, som annars varit en vanlig manlig hu
vudbonad. Kvinnornas karpuser har varit sydda av
siden, sammet, satin, flanell och kamlot. Då färgen
anges, är de svarta eller randiga. Någon bevarad karpus från Västerbotten är inte känd.
Den huvudbonad för utom husbruk som är rikli
gast företrädd i de borgerliga stadsfruarnas gardero
ber, men som också använts på landsbygden, är bahytter. Dessa är sydda som en huva av ett dubbel
vikt vadderat tyg med en söm i nacken. Halsen är
kantad med en stor krage som vilar m ot axlarna.
Bahytterna är nästan alltid svarta, sydda av ylle,
ibland siden och med fodertyger av t ex rask. De är
ofta rikt utstyrda med rynkade tyggarneringar. I
Norsjö blev det på 1890-talet modernt med bahytt,
skriver Ernst Westerlund. »Fästningshilkorna» syd
des i stor utsträckning om till bahytter.
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Strumpor ; strumpeband

Strumpan hör i gammal tid främst ihop med
kustbygdens och inlandets dräktsed. I lapp
marken dominerade bruket av skohö och
skoband ihop med skinnskor och benholkar.
Några få sydda 'kilstrum por’ finns bevarade
i länet, annars är (den i äldre tid alltid knä
långa) strumpan stickad och fästs under
knäet med e tt flätat strumpeband.

S tru m p o r. B om ull.
V ita m ed röda rän
der. L 41 cm . Umeå.

VM.
Strumporna kan som andra plagg vara bättre eller
sämre, grövre eller finare. De vanligaste strumporna
i både männens och kvinnornas bouppteckningar är
ullstrumpor. De är vita, svarta, grå, blå och randiga.
Dessa strum por bör ha varit stickade. Det förekom
mer också strum por av redgarn, blångarn, lingam,
bomull och silke.
E tt par vita stickade bomullsstrumpor, tvärrandi
ga i rött, har burits av Clara Nicolina ödling på
hennes bröllop 1876 i Falträsk, Lycksele.
Hemstickade ullstrumpor har använts fram till
andra världskriget av äldre kvinnor. De äldre ull
strumporna knöts fast nedanför knät med strum
peband. Vanligast är flätade, smöjda, »lagda»,
strumpeband i två eller flera färger, t ex grått/vitt,
rött/svart osv. Banden avslutas i ena änden med en
liten tofs. Vävda strumpeband i bomull med upp
plockade mönster är kända från Dorotea och Löv
ånger. Under 1900-talet förlängdes strumporna,
försågs med en knapp av plåt eller ben och hölls
uppe med ett gummiband som knäpptes i en knapp
i livstycket.
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Skoban d. Gjorda i pinnbandsteknik. V ita, färgade genom
om knytningar. Tillverkade o ch burna av Karolina Mikaelsson, Å sele, Hon kallade tek n ik en ’att stånga ban d ’.

S tru m peban d. F lätade, ’sm öjda’. Av ylle. Tillverkade
av systrarna Berglund, Gräsmyr, N ordm aling. Gräsmyrs
hem bygdsgård.

Handkläde, servett, näsduk
Uppgifter om handkläden, handduk eller ser
vett förekommer endast sällan i våra boupp
teckningar. Materialet anges bara i ett fall, och
är då lärft.
Om benämningarna avser samma tyg av
handkläden som i andra svenska bygder, an
vändes de för att lägga runt psalmboken vid
kyrkobesök. Antingen har bruket inte varit
allmänt eller också har handklädena inte an
setts så värdefulla i material eller utförande
att det varit motiverat att ta med dem i bo
uppteckningarna.

Näsdukar finns i både mäns och kvinnors
bouppteckningar fr o m 1800-talet. De är gjor
da av bomull när materialet anges och beskrivs
ibland som grova eller rutiga.
Några handkläden eller näsdukar av äldre
datum använda på landsbygden är inte kända.
»Blåhandduk», en mindre blå bomullshandduk med röda kantränder, har in på 1900-talet
använts av män vid t ex stadsresor, berättas
från Klabböle utanför Umeå. Handduken for
mades till ett knyte, i vilket man kunde för
vara matsäck och — på hemvägen — inköpta
varor.
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Spelm annen Jonas Erik Pålsson, Tre
sund, fotograferad på 19 3 0 -ta let. I vad
m alskostym med strum peband knutna
ovanpå byxorna under knäet. En sed
som var vanlig bland nybyggarna i V il
helm ina.
T h : Lars Johan och Katarina Elisabet
Bång, Fjällboberg, V ilhelm ina, fotogra
ferade om kring 1 9 1 9 .

Nybyggarens kläder
Nils Eriksson, den framstående traditionsupptecknaren i Vilhelmina, sammanställde någon gång på
1960-talet följande uppgifter. Om mannens kläder
hade Rickard Edman i Golesen berättat för honom.
Under vintern hade mannen följande kläder på sig.
På huvudet en luden mössa av fårskinn eller utter
skinn, då man hade tillgång till sådant. »Hälgesmös248

san» borde helst vara en »otterskinnsmössa».
Skjortan och kalsongerna var av hemvävt halv
ylle, vanligen vita. Byxorna var av hemvävd vadmal,
oftast grå till färgen. Men »hälgesbyxor» försökte
man göra av svart vadmal, genom att färga med bresilja. Livtröjan var av röd ylleväv. Den vita väven
färgades med en färg, som hette »anjelin» (anilin?).

Utanpå livtröja bars en bussaron av halvylletyg. På
helgerna hade de endast livtröjan.
På händerna hade männen tjocka hemstickade
ullvantar, utanpå dem hundskinnshandskar. På fot
terna »härnskor» (av skinnet från renens huvud) el
ler »lappskor» (av skinnet från renens ben) eller
»kosika» (av skinnet från nötkreaturens ben eller
huvud). Inne i skorna hade de alltid skohö både
vinter och sommar. Strumpor användes icke. Skor
na bands fast med hemvävda skoband av ulltråd.
Omkring livet hade varje karl ett bälte av nöthud
och på detta skulle han ha sin slidkniv. Redan från
åtta års ålder skulle en gosse ha sin slidkniv på bäl
tet.
Under sommaren hade mannen en skärmmössa
på huvudet. Skjortorna och kalsongerna var gjorda
av lärft. Byxorna var av halvylletyg eller gamla vadmalsbyxor. Utanpå skjortan bars en bussaron av
halvylle. Skorna var hemgjorda kängskor, s k »blötkänger» av nöthud, väl smorda med tjära. Inne i
skorna användes skohö, men man kunde ibland ha
»skoslärven», eller »strislärven» (stycken av gamla
säckar).

Om kvinnans kläder kom uppgifterna från bonden
Per A nton Svensson, Skansholm. Han berättade så
här om tiden m ot slutet av 1800-talet.
På den tiden var det verkligen synd om kvinnorna,
som skulle gå på slåttern långt ute i skogen med si
na långa kjolar, som räckte ända ned till fotterna.
På fotterna hade de ett par »blötkänger», som ofta
hade åtskilliga hål under, så att vattnet gick fritt ut
och in. Omkring foten hade de »stritrasen», som gi
vetvis var genomblöta. På benen hade de något som
skulle föreställa strum por av grovt tyg. Den långa
kjolen var blöt och »gårig» (gyttjig) upp till knäna.
Nog hade väl en nutida kjol varit ändamålsenligare,
men ve den kvinna, som då hade vågat korta av kjo
len en tum . Hon skulle ha ansetts som den i bibeln
omtalade babyloniska skökan. Det ansågs förfär
ligt okyskt, om en kvinna hade så snäva kjolar att
hennes lemmars konturer blev synliga. Den övriga
delen av kläderna skulle vara väldigt hårt åtsittan
de, ja alltför hårt.

De hade inte byxor, åtminstone inte på somma
ren. Tack vare de långa kjolarna, av vilka de hade
en tre, fyra stycken, så frös de inte om benen. När
mast kroppen hade de en »särk», som senare kalla
des »lintyg». Närmast kroppen hade de en kjol, som
var mycket kort och ovanpå den en röd kjol av
»tovat» eller »stampat» ylletyg nedtill kantad med
en av ullgarn virkad uddig spets.
När kvinnorna var hemma och inte sysslade med
alltför smutsigt arbete, hade de en röd lössittande
ylletröja av »stampat» tyg. På natten hade de en
liknande tröja, men av vitt lärft, som kallades »natt
tröja». Vi pojkar brukade kalla den »ligg-i-lavetröja». Om en kvinna skulle vara borta från hem
met en natt måste ovillkorligen nattröjan vara med.
På huvudet bar kvinnorna något som hette
»huwäklä», vilket bestod av e tt fyrsidigt tygstycke
av bomulls- eller ylletyg. Vid högtidliga tillfällen
och när kvinnan skulle gå till kyrkan, var huvudklä
det av äkta silke med frans runt om. Det var »selkeskläe». När det inte användes, lades det hopvikt i en
ask, som kallades »kläasken», jäm te något parfym 
luktande, som »jungfru Marie sänghalm» eller en
bit »sälgtjuka» (ticka av sälg).
över axlarna bar kvinnorna något som kallades
»bröstvärmare». Den var virkad av ullgarn med tre
snibbar. En stor och bred snibb på ryggen och fram
till var det två smala snibbar, som togs i kors över
bröstet samt knöts ihop bakpå ryggen.
Fruntimrens skor var liksom karlarnas »blöt
känger». Någon kunde väl skaffa sig »remskor»,
som var tillverkade av en byskomakare och kunde
tas på vilken fot som helst.
Något som hette »kappa» hade den tidens kvin
nor inte hört talas om. I stället begagnades en stor
schal av hemvävd och stampad ylleväv. Det veks
samman till en triangel och lades över huvudet och
skylde då hela överkroppen. Framtill hölls den
samman med en stor mässingnål.
Kvinnornas kläder om sommaren var nästan de
samma som under vintern, bara med den skillnaden
att de då tog på mindre kläder.
Kläderna bestod allmänt av hemvävda och hemfärgade tyger. E tt par färger fanns att köpa, nämli
gen »bresilja», som såg ut som sådor. Av den blev
det svart färg. Av en annan färg, »anjelin», fick man
rö tt. Andra färger fanns icke att tillgå, annat än
dem, som kvinnorna själva gjorde av bark och löv.
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K lädernas färg

Män i arbetskläder. E tt flottarlag i Stensele
på 1920-talet. Ur Olle öberg-sam lingen,
V ästerbottens m useum .

Under 1600-talet stod bonden grå m ot knekten blå.
Det blå var tecken för rikedom och äventyr och
socialt avancemang: »Grårocken å, och blårocken
på, Bonddräng ifjol och nämndeman i år, Och näs
ta år så är jag herre», säger visan. Påfallande är den
färgglädje 1700-talet släpper lös i dräkten och hur
snabbt, ja, oemotståndligt den fångas upp av »fol
ket», förbud och förordningar till trots. Frapperan
de är hur hemmatygernas grå och vita kontrasterar
mot köpetygerna, där material och färger erbjuder
en fascinerande provkarta på modevärldens produk
ter, redan i de tidigaste västerbottniska bouppteck
ningarna från 1700-talets senare hälft. Så långt till
baka som dessa dokum ent kan upplysa oss, är in
flödet starkt av modepräglade plagg och material
även i avsides bygder. Åter slås klichéföreställning
en om bygdeisoleringen i äldre tid sönder och man
förnimmer i stället hur vissa överflödsartiklar
snabbt letar sig dit där köpförmåga råkar finnas,
hur föremålen själva, dräktplaggen och dräkttillbe
hören med sin närvaro företrätt tidsandans föränd
ring så mycket påtagligare än det skrivna ordet och
den massproducerade bilden, som formar vår egen
informationsmiljö. Och färgen tilltalade alla. Hade
man inte råd a tt förvärva de dyra tygerna fanns
andra utvägar.
Kunde man använda bomullsgarn i varpen i halv
ylletygerna valdes gärna blått eller rö tt garn. Tyget
fick då en litet annan kulör än den rent grå. Ofta
utgörs inslaget i dessa halvyllevävar av lumpgarn.
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Då detta gjordes hemma och det i lumpen fanns
färgade yllekläder, fördelades sig de färgade ylle
resterna i det nyspunna ullgarnets grå som små meleringar eller gav en svag färgton.
Mitt i det grå lyser de högröda ylleskjortorna,
livtröjorna, röronorna, kvinnolivstyckena och un
derkjolarna i helylle. De har funnits i stora delar av
länet. Från Åsele har berättats, att de vita helylle
vävarna lämnades in till stampning och rödfärgning
till färgeriet i Söråsele. Delar av väven skulle stam
pas hårdare än resten, på så sätt kunde man ur sam
ma väv få tyg till både livtröja och livstycke. Från
samma socken finns också skoband och pälsband
färgade genom omknytning så att vita mönster spa
rats ut i den röda färgen. Virkade pälsband har
gjorts av vitt och svart ullgarn, som sedan överfär
gats med rött. Även tryckta tyger har gjorts i länet,
därom vittnar i första hand bevarade tygtryckstoc
kar, men även tryckta tyger och litterära notiser.
Färgning i hemmen har förekommit. Spridda noti
ser från olika delar av länet visar att man känt till
stenlav och björklöv som färgväxter. E tt stort arbe
te lades ner av Lisa Johansson i Vilhelmina, som
samlat växtfärgningsrecept från sin hembygd i lapp
marken i en liten bok, som sålts i många upplagor.
Beklädnadstygerna gör intryck av att ha färgats
med krapp, indigo och andra färgväxter, som köp
tes. Flertalet bevarade plagg är från den tid då färg
påsar med anilinfärger fanns i butikerna.
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L ivtröja. Av h elylle. Bilden visar halspartiet. Se s 2 7 9 .
Frän R isträsk, V ilhelm ina. V ästerbottens m useum .

Bussaron. Av halvylle. Halspartiet. Se
s 2 7 6 . Från Degerfors. Västerb mus.

M ansdräkter från 1 8 0 0 -ta le ts förra hälft. U tsnitt ur akvarell på skrin målad av Lars Larsson (1 7 8 4 1 8 4 0 ) i Å byn, Burträsk. Män iklädda korta livtröjor och långbyxor, den sittande i frack. Skell mus.
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K länningstyg. Yllebarége i klänning från
Baggård, N ordm aling. Västerb mus.

V ästtyg. H alvsidentyg i ungbonnväst
från D orotea. V ästerbottens m useum .

Klänning. Av hemvävt halvylletyg. Bilden visar baksidan av ett
klänningsliv, som beskrivs på s 2 3 1 . Från N ordm aling.

V ästtyg. H alvsidentyg i ungbonnväst från
örsbäck. N ordm alings hem bygdsgård.

K o fta och kjol. Hemvävt halvylletyg i ytterty g och foder. Se
Teckning sid 2 3 4 . Från H össjö, Umeå. Västerb mus.
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K länningstyg. Av halvylle. Vävt av Elin Jonsson, T orrböle, Nordm aling, om kring
1 8 7 0 till brudklänning åt Matilda Lindgren, T orrböle. 16-skafts kypert.

T ygprov. H alvylletyg m ed varp av hampa.
Tillvarataget i tim m erhus, Ljusvattnet.

F örkläde. Halvlinne, linning av hellinne
m ed blåtryck. Tällåsen, Byske. V M.

Övre bilden: Ä rm linning. Av bom ull. Fragm ent tillvarataget i en tim m erfog till ett hus
i R öbäck, Um eå. V ästerbottens m useum .

T ygprov. Ur livstycke av hellinne m ed foder
av grovt linne. Djupsjö, N ordm aling.

B indm össa. Foder av linne. Okänd härkom st. Skellefteå m useum .

B indm össa. Foder av linnetyg. Okänd
härkom st. Sk ellefteå m useum .

D opm össa. Foder av kattun. Från Vännäs,
Sk ellefteå m useum .

Övre bilden: B indm össor. Alla i S k ellefteå m useum och alla från norra länsdelen u tom
m össan t h i bakre raden o ch de två i m itten i främre raden. D e är från Vännäs.
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Mössask. Bindm össan, styck et och sidenschalen förvarades o fta i en m össask, en spånask gjord i svepteknik, ofta med målad dekor o ch ägarinnans initialer. Västerb m us.

B indm össa. F odertyg i bindm össan t v från
N yåker, Nordm aling. Västerb mus.

H uvuddukar. Nyvävda hilkor efter gamla förlagor. Bakre raden fr v Burträsk, Lövånger, H uvudduk. Av bom ull. Tillvaratagen i fog
okänd. Främre raden fr v Nordm aling, Lövånger, Lövånger. Västerb läns hem slöjdsför. i tim m erhus. Tällåsen, Byske. V M.
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H alsduk. Av bom ull. Dekorerad med
blocktryck. Kattisavan, L ycksele. V M.

Halsduk. Av bom ull m ed riven frans.
Med k ontrollstäm pel. Västerb mus.

H alsduk. Av siden. Med riven frans. Har
två olikm önstrade hörn. Sävar.

Halsduk. Av tryckt yllem uslin. Med gles
yllefrans. Okänd härkom st. Västerb mus.

Schal. Av tryckt yllem uslin. Fästningsgåva. Norrfors, N ordm aling.

Storschal. Av yllem uslin. Okänd härkom st.
V ästerbottens m useum .

H ällm ålningen
vid Sämsjön
De förhistoriska jägare som för 3.000 —
4.000 år sedan levde på skandinaviska halv
ön försökte genom att avbilda - rista eller
måla - sitt jaktbyte främja fångstlyckan.
Hällmålningar av den här typen finns ba
ra på 9 platser i Sverige, några av dem i
Jämtland, Härjedalen och Ångermanland.
Målningen vid Sämsjön, Åsele, upptäckt
1975, är den första kända i Västerbotten.
Se artikel på sid 292.

Barnens
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Barnkläder nämns ytterst sällan i bouppteckningar,
Ibland upptas de som ett »knyte med barnkläder».
Någon enda gång nämns mössor för barn. Troligen
rör det sig då om små dopmössor i siden, av vilka
det finns några exempel bevarade i museerna.

.
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1920-talet. Barn från Häggås, Sorsele.

I en inspelning gjord 1973 berättar Ester Mannberg i Överboda, Umeå, om hur hon minns barnens
klädsel i början av seklet.
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Barnlinda. Av grått halvylle, kantad m ed rosa bom ullstyg.
L 2 5 3 , b 10 cm. Från Kusmark, Skellefteå. Skell mus.
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B arnlinda. Av b om u ll, vävd i gåsögon. Ljusblå, grå och vit.
L 27 3 cm , br 10 cm . Från Sk ellefteå. S k ellefteå m useum .

Spädbarn lindades i c:a tre meter långa lindor av
grått eller blått’halvylletyg, testyg vävt av lump
garn, som kantades med bomullstyg. Kring barnet
hade man klutar, som tvättades varje dag. Kluttvät
ten hängde alltjämt på tork i köket. R unt barnets
fötter lindade man vintertid ett harskinn för vär
mens skull. Upptill hade barnen en liten skjorta,
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som knöts bak, och över den en tröja av tjockare
tyg. Den var lite^t mer urringad för att barnet inte
skulle kräkas på den.
När barnen blev lite större, fick de livstycke och
klänning, men inga byxor, lika till flickor och poj
kar. På fotterna hade de tjocka små skor i stället
för strumpor. Så länge barnen inte höll sig torra,
fick de vara utan byxor och leka på golvet. Efter
några år blev flickornas kjolar längre, medan poj
karnas blev kortare, mer koltliknande. Alla barn
hade förkläden. Pojkarnas knäpptes i kors på ryg
gen och hade fickor. Barn hade alltid mössor på
sig. De kunde sys av tyg eller stickas. Pojkarnas
sommarmössor syddes i hemmet, och på dem syd
des skärmar fast, som köptes i affär. Mössorna bar
de både ute och inne.
När pojkarna började skolan hade de långa byx
or av hemvävda ylletyger i kypert. Till dessa hade
de röda ronor till helgdags och blå till vardags. Till
flickorna kunde en gammal kappa sys om till ytter
plagg. När de började skolan, fick de i regel en bin
del till ytterplagg. Den var ett brett m jukt ylleband
som vävdes i bandvävstol. Den lades i kors både
över bröstet och över ryggen och lindades flera varv
runt magen. Ändarna stoppades in, de knöts inte.
Vuxna karlar kunde också ha bindel då de var i
skogsarbete. På fotterna hade alla kängskor.
I museerna finns mycket få barnplagg bevarade.
Någon enstaka barnlinda, ofta vävd som ett brett
band, en vanlig barnmössa syddes av ljust, gärna
vitt bomullstyg, över huvudet gick tre eller flera
dragskor, genom vilka band drogs. Då de drogs åt,
rynkades mössan så att den passade till barnets hu
vud. När barnet växte, släppte man efter på rynk
ningen och fick en allt större mössa. De var ofta
försedda med små spetsar. Till dopet kunde linde
barnen bära en »pläd» eller doppåse. E tt par beva
rade sådana är sydda av vitt bomullstyg med små
spetsar utefter ovansidan. De består av ett rektang
ulärt tygstycke som knöts med knytband runt barn
kroppen.
ömä skjortor, tröjor och förkläden till barn har
hittats i såten till gamla timmerhus och utgör i dag
värdefulla exempel på hur barnen var klädda.
På gamla fotografier ser man, hur barnen redan
som små kläddes som kopior av de vuxna. Flickor
nas kjolar var något kortare än de vuxnas. Pojkar
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D opm össa. Av siden. R osa b o tten m ed brocherade b lo m 
mor i mörkare rosa och grönt. Fodrad m ed rosa/vitt linne.
Från R isön, Bureå. Skell mus.
Nedre b ild en : K ristningsm össa t v. Av vitt siden. 1800-talets
början. Från ö r e , Nordm aling. N ordm alings hem bygdsgård.
D opm össa t h. A v rosa siden m ed paljett- o ch guldtrådsbroderi. Vadderad. Från U m eå stad. Västerb mus.

D o p p lä d . Av vit bom ull. Vävd i om växlande tuskafts- o ch
kypertränder. K nyts m ed 5 bom ullsband. M itt fram 5 vita
dekorknappar. 5 0 x 5 4 cm . Från Um eå. Västerb mus.

nas byxor är inte hellånga, under dem bär de ylle
strumpor.
När de konfirmerades, fick pojkarna sin första
riktiga kostym och flickorna en ny svart klänning.
De tillhörde sedan vuxenvärlden också vad kläder
na beträffar.
1935 gav medicinalstyrelsen u t en liten skrift
med titeln »Norrlandshusmoderns hjälpreda».
Gustav Ankarsvärd skriver där om barnens klädsel:

»Ett gemensamt drag vid barnens klädsel är a tt de
praktiskt taget hava lika mycket på sig inne som
ute, oaktat den ofta stora temperaturskillnaden.
...P å många trakter kan man få se barn m itt i vin
tern leka ute i samma kläder som de ha inomhus...»
Författaren beskriver hur han anser att barnen bör
vara klädda och konstaterar då, att »strumporna
böra hållas uppe med strumpeband ... icke med
band runt benen».
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Barnblus. R ester, i b om u llstyg. R utigt i blått o c h vitt.
Tillvaratagna i tim m erfogar i hus i L jusvattnet, Burträsk.
Västerb mus.
Övre bilden t v:
Barnblus. R ester, i bom ullstyg. R andigt i b lå tt, rö tt och
vitt. M askinsydd. Tillvaratagen i tim m erfog i hus i Tällåsen, B yske. V ästerbottens m useum .
Nedre bilden t v:
B arn kofta. Av y llety g , maskinvävt. Med vågm önster.
Knäpps bak. Fodrad m ed ob lek t bom ullslärft. R ynkad
fram i halsen. L 30 cm . Tillvaratagen i tim m erfog i kyrkstuga i V ilhelm ina. V ilhelm ina hem bygdsgård.

U pptill två gossar i ett visitkortsalbum från U m eå stad, 1910talet. Nertill en grupp barn utanför arbetsstugan i Stensele,
192 0 -ta let. Observera att andra gossen fr v bär sk o h ö . Ur
Olle Öberg-samlingen. Västerb mus.

Mannens kläder

U ttrycket 'ett byxpar’ skvallrar om plaggets ur
sprung i två benholkar, hosor, som fogats ihop
i midjan. Umemålets 'hussu' för byxben är ett
minne av detta. 'Pantalånger' är ett franskt lån
ord för långbyxor, som introduceras med det
nya mansmodet alldeles i slutet av 1 700-talet,
som slår ut de dittills förhärskande knäbyxor
na. Dessa blir då 'lårfoder', underbyxor. 'Per
missioner', ett annat franskt ord för byxor i
bouppteckningarna är en förskönande om 
skrivning av samma ty p so m 'onämnbara'.

266

Det är troligt att de byxor som finns upptagna i
de västerbottniska bouppteckningarna m ot 1700talets slut är knäbyxor. 1799 m öter för första gång
en uppgift om långbyxor. Följande år, 1800,
nämns bussaronsbyxor, 1817 permissioner, 1812
pantalonger. Eventuellt avses med dessa benäm
ningar långbyxor, som var tidens rådande mode.
Med ett n y tt mode följer nya namn på plaggen.
1821 påpekas särskilt att byxorna är korta, de van
ligaste byxorna måste vid den tiden redan ha varit
långa.
Byxorna kan vara sydda av skinn, vilket är rela
tivt vanligt i slutet av 1700-talet, men också en bit
in på 1800-talet. Skinnet kan vara sämskat, vitt
bockskinn, svart bockskinn, fårskinn eller renskinn.
Vanligast är svarta skinnbyxor. Vid ett par tillfällen
uppges att skinnbyxorna varit laskade, d v s försed
da med en sydd dekor i sticksöm som bildar kontu
rer runt mönster som höjer sig något över ytan. I
ett fall sägs ett par vadmalsbyxor ha skinnfoder.
Några skinnbyxor finns inte bevarade i Västerbot
ten.
Det vanligaste materialet i byxor är vadmal,
grått, svart, blått, brunt, grönt, men också vitt har
förekommit. Klädesbyxorna som så småningom
börjar förekomma har säkert varit helgdagsbyxor.
De har varit svarta eller blå.
Sommarbyxor har sytts av vitt linne, blaggarn
eller »strig», vilket i de västerbottniska dialekterna
är detsamma som blånor—blångarn.
Inte heller några linne- eller blaggarnsbyxor har
sparats och finns kvar. Det förekommer emellertid
i uppteckningsmaterialet från södra Västerbotten,
där linodlingen länge var betydande, uppgifter om
att man ännu vid sekelskiftet kunde få se karlar i
sådana sommarbyxor. De var oblekta eller blekta.
I bouppteckningar efter soldater upptas de vita lin
nebyxor som ingick i munderingen.
Mycket få gamla byxpar finns bevarade. Det en
da kända paret knäbyxor är från Baggård i Nordmaling. De har ägts av bonden och handlanden
Johan Johansson, f 1787. De är sydda av brun
manchestersammet och fodrade med grovt linne.
De har storlucka. Manchester förekommer också i
bouppteckningar, bl a i ett par långbyxor förteck
nade 1809.

B yxans ficka av o b lek t linne.

B yxans nederkant m ed sprund o ch
knappar.

K n ä b yx o r. Av brun m anchestersam m et. Fram delen fodrad m ed grovt, o b lek t lin
ne. Knäpps m ed överklädda knappar. H andsydd. Har tillhört Johan Johansson,
Baggård, N ordm aling, f 1 7 8 7 . Han var affärsm an, troligen är byxorna k öp ta i
S tock h olm . L 82 cm . Förlaga till nordm alingsdräktens m ansbyxa. N ordm alings
hem bygdsgård.

I Västerbottens museum finns ett par långbyxor
av svart kläde med lillucka. Till byxorna hör en
rock av 1850-talstyp från Flurkmark. På Holmön
finns ytterligare två par klädeslångbyxor med stor
lucka bevarade.
Några byxor som underplagg omtalas inte i bön
dernas bouppteckningar förrän långt fram i tiden,
t ex 1876, då en förgångsman i Blacke äger ett par
gamla ylle-»kallsånger». Förslitningar och missfärgningar framtill på gamla skjortor, visar att skjortan
veks in mellan benen och tjänstgjorde som en sorts
kalsonger.
»Callsoner» av sämsk och 7 par av linne förteck
nas dock efter häradshövding Furtenbach 1812.
Från sekelskiftet och början av 1900-talet finns
gott om hel- och halvylle- och bomullskalsonger.
De har alla knäppning fram med en liten gylf. När
stickmaskinerna kommer i bruk på 1920-talet, stic
kas också yllekalsonger. De sämskskinnsbenkläder
som finns bevarade är troligen från så sen tid att de
kunnat köpas genom postorderfirmor.

K alsonger. Av ljusblått halvylle. I grenen fodrade m ed vitt
bom ullslärft. L 9 4 cm . Vävda om kring 1 9 4 0 av Lovisa
Eriksson, Brännåker, D orotea. D orotea hem bygdsgård.
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Skjortan var mannens linneunderplagg. Men
liksom när det gäller kvinnans särk, var hals
öppning med krage och sprund och ärmlinningarna ('skjortkvala') gjorda för a tt synas —
i synnerhet i högtidsdräkten. Dessa detaljer
har därför ägnats dekorativa omsorger med
vackert utformade sömmar, isättningar och
rynkningar. 'Gudmorsskjortan', som var gud
moderns gåva till ett gossebarn, och brudgumsskjortan, som den döde enligt allmän
uppfattning borde klädas i, visar på den sym 
boliska betydelse plagget hade.
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Närmast kroppen bar män en skjorta. I bouppteck
ningarna anges materialet i dem som finare eller
grövre. Det talas om finare och grövre lärft, och linlärft, vilket kan vara samma sak. Till de grövre kva
liteterna hörde också blaggarn, strig och hamplärft.
Strig är i västerbottniska dialekter, liksom ystre,
detsamma som blånor, d v s lin som under bered
ningen fastnat i häcklan, men som spanns och gav
ett grövre, ofta ojämnt garn. Hamplärft förekom
mer i norra länsdelen och i inlandet. Hampa odla
des i norra Västerbottens kustland parallellt med
lin och användes till grövre vävnader. I södra läns
delen försvann hampodlingen mycket tidigt i sam
band med den ångermanländska linslöjdens hög
konjunktur på 1700-talet. Ännu på 1870-talet kan
en man (Blacke, Lövånger) ha fem hamplärftsskjortor men bara två bomullsskjortor. I inlandets bo
uppteckningar upptas även skjortor av ylle och vad
mal, vilket inte förekommer i kustbygden.
Några riktigt gamla linneskjortor finns inte be
varade. I såten till ett gammalt hus i Lövsele, Löv
ånger, har rester av en äldre linneskjorta återfun
nits. Betydelsefulla detaljer, som halslinningen med
en liten tygknapp vid öppningen, ärmspjällen och
handledslinningen med sina stripade rynkor, ger en
aning om hur en finare linneskjorta har varit sydd,
kanske vid m itten av 1800-talet i Lövånger. En lin
neskjorta från Baggård, Nordmaling, har endast en
smal kant, »kval», runt halsöppningen.
Från sekelskiftet 1900 är troligen flertalet av de
bomullsskjortor, som finns i olika samlingar. De
har alla en smal linning runt hals och ärmar, ärmspjäll och ett extra ok påsytt på axlarna. De har
sprund fram som förstärkts med påsytt tyg. Skj<~>
tor som knäpps på axeln har ofta ett påsytt tyg
stycke m itt fram, i vars över- och underkant knapp
hål finns för fastsättande av ett »lösbröst». Lösa
kragar är mycket sällsynta i bouppteckningsmaterialet. Däremot omtalas nattkappor från 1760-talet
och framåt. Det sägs inte vad de är gjorda av för
material, utom 1779 då en är sydd av kalmink och
den andra av blått ylle. Av de få bevarade nattkap
porna är de flesta av fint vitt linne.
I början av 1900-talet användes till helgdags ofta
stärkta löskragar och lösbröst. »Vitvecke» var »ett
guds straff» för de män som hade kort hals. Råkade
de i slagsmål stod det hårdstärkta lösbröstet rakt ut
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S kjorta. Av linne, vävd i k yp ert. H andsydd. R ester tillvaratagna i tim m erfogar i
hus i L övsele, Lövånger. Troligen från 1 8 0 0-talets m itt. Fr v ärmlinning, ärmspjäll o ch halssprund m ed trådknapp.
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S kjorta. Av vitt linne, vävd i kypert. M askinsydd. Med
»förslag», knäppt m ed plåtknapp. Från 1 9 0 0 . L 9 6 cm.
Från Baggård, Nordm aling. V ästerbottens m useum .

Skjorta. Av bom ull, kypertvävd med
vit varp o ch rö tt inslag. M askinsydd.
Med »förslag», knäpps m ed plåtknap
par. L 87 cm . Från Bursiljum, Bur
träsk.
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Skjorta. Av halvylle, vävd av vit bom ullsvarp m ed rött
inslag. Sprund i sidorna, knäppning på axeln . L 8 0 cm .
Från Drängsmark, B yske. Sk ellefteå m useum .

Teckning t v och bilden ovan:
Skjorta. Av halvylle, kypertvävt. Grå.
Med »bröstlapp», ärmlinning och hals
kant i blått h alvylle. Lagda veck m ot
ärmlinningarna. L 8 0 cm . Från Skä
ran, N ysätra. Västerb m useum .
Detaljbild av »bröstlapp».

och blev lätt skrynklat. I Vilhelmina gick man då
till »Strykar-Helena» som lärt sig till glansstrykerska
i Amerika, men som återvänt hem i början av 1900talet. Hon tog 25 öre för besväret.
Av bouppteckningarna framgår att männen an
vänt halsdukar av linne, bomull (ofta vita), kattun
(ibland omtalad som rosig) och silke (ofta svart).
1765 omtalas en halsduk av sammet och 1814 en
av grön kambris. Även randiga halsdukar har an
vänts.
De kvadratiska halsdukarna veks ihop så att de
fick formen av ett band som lindades runt halsen
utanpå kragen som stod upp eller veks över hals
duken. Även långhalsdukar omtalas några gånger i
början av 1800-talet i bönders bouppteckningar.
Häradshövding Furtenbach äger 1812 en långhals
duk av nättelduk med »Tambour-söm å ändarne»,
ett broderi som var mycket uppskattat vid den här
tiden. Vi känner i dag bara till en bevarad halsduk

U nderskjorta. Av h elylle, gråvitt. Stickad. Halslinningen
skodd m ed bom ullstyg. Ärmspjäll. L 55 cm . Från Bursiljum , Burträsk. V ästerbottens m useum .

av vitt och svart silke från Lövånger.
Skjortorna är alltid långa och kan därigenom
skiljas från bussarongerna, som bars utanpå skjor
torna. Skjortans nedre del drogs upp mellan benen
i grenen och fick göra tjänst som kalsonger. Bomullsskjortorna är ofta randiga i vitt och rö tt eller
vitt och blått. Skjortor av ylle och halvylle finns
också bevarade om än i få exemplar. De är sydda
som bomullsskjortorna. Färgerna har varit röda,
blå, grå. U ttrycket »röskjorteburträskare» minns
ännu många, liksom att skellefteborna gärna använ
de blå skjorta och norsjöborna grå.
Skjortan användes också som nattkläder av män
nen, som sov i dessa plagg. Nattskjortor förekom i
bouppteckningarna inte ens i högreståndspersoners
bouppteckningar ännu på 1810-talet (däremot har
de nattmössor och stickade nattröjor).
Under 1900-talet har männen haft underkläder
bestående av en skjorta och kalsonger. Denna »un

N a ttk a p p a . Av fintrådigt linne. L 38 cm.
Från M edle, S k ellefteå. Skell mus.

derskjorta» går i regel lätt att skilja från »vanliga»
skjortor genom utformningen av halsöppningen.
Denna saknar »kval», men öppningen liksom sprundet fram är kantad med bomullstyg på samma sätt
som kvinnornas ylle- och halvyllelivstycken, ö p p 
ningen knäpps med en knapp. De saknar i regel
oket som förstärker axeln. För övrigt är de sydda
som vanliga skjortor. Materialet i dessa skjortor är
hel- eller halvylle eller ett kraftigt bomullstyg. De är
oftast vävda i kypert. Färgerna är vitt i helyllevävna
derna, grått i halvyllevävnaderna och oftast blått i
bomullsvävarna, som i regel har vit varp. Av mate
rialet i Västerbottens museum att döma, ser helylle
ut att ha varit vanligare i länets södra socknar, me
dan halvylle dominerat i de övriga. När stickmaski
nerna blev vanliga på 1920-talet stickades undertrö
jor i helylle som kunde sys som underskjortor med
spjäll, och halskantning av bomullstyg.
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Livstycke , väst

’Benämningen livstycke är äld
re än benämningen väst. Väst
är en försvenskning av frans
kans veste och kom i mode
dräkten i bruk under 1600talets senare del. Till allmoge
miljö sprider sig benämningen
väst att döma av bouppteck
ningarna under loppet av 1700talet och förekom m er vid si
dan om benämningen livstyc
ke. ’ (Anna-Maja Nylén 1971).
Livstycken och västar förekommer i bouppteck
ningarna i nästan samma omfattning, men med viss
dominans för västar. Båda kan förekomma i samma
bouppteckning. D etta tyder på att de har haft olika
utseende, kanske olika användning. Någon påfallan
de olikhet mellan livstycken och västar i fråga om
material kan inte fastställas, men en viss övervikt
för färgstarka tyger kan man ana bland livstyckena.
De kan vara gjorda av t ex kalmink, kläde, kattun,
skiftatyg, eller beskrivs som randiga, ofta är de rö
da. Västama är därem ot oftast gjorda av vadmal
och kläde, i svart, blått och grått, färger som är
vanliga, även då materialet inte anges. Men också
randiga tyger förekommer. En bit in på 1800-talet
blir bomull, kattun, kitay material i västar.
Även sämskat skinn anges som material i livstyc
ken och västar. Livstycket var alltid ett ärmlöst
plagg, medan västen ibland uppges ha ärmar. En bit
in på 1800-talet försvinner benämningen livstycke
helt ur bouppteckningarna. Västbyxa och ibland
jacka görs då ofta i samma material och vi har fått
de första kostymerna.
I Magasin för Konst, Nyheter och Moder 1832
framgår av beskrivningen till en plansch att man
nen bär en »med guld ivirkad vest, jem te undervest
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af casimir». Den undre västen är synlig som ett
smalt m önstrat band innanför den yttre västens
schalkrage. Utanpå de båda västarna bär han frack.
Kanske avspeglar detta mode ett bruk som också
tidigare kan ha praktiserats och m edfört att både
de äldre livstyckena och de nyare västarna använts

U ngbonnväst. Av (k ö p t) y llety g m ed broscherade m önster i
silke. Buren av Carl Johan Bäcklund, f 1 8 3 3 , ö rsb ä ck , Nordm aling. På b röllop ets andra dag (1 8 7 0 ) bar de unga nygifta
helgdagskläder, uppsydda för denna dag.

T eckningen t v o c h bilden o v a n : Väst. F ram stycken virkade av
ullgarn m ed längsgående ränder i m ellanblått, brunt, ljusbrunt,
beige och ljusblått. Kantad m ed beigefärgat halvylletyg. Dubbelknäppt. Baksida o ch foder av o b lek t bom ullslärft. Handsydd. Har tillhört doktor W aldenström , Um eå. Västerb mus.

samtidigt. Västen var bland landsbygdsbefolkning
en ett plagg som man bar också utan tröja eller
jacka utanpå. De av modet påverkade västarna har
enklare fodertyg i ryggen. Livstycke och väst följer
i tillskärningen tröjans, jackans och rockens. Skör
ten försvinner under empiren, då västen blir kort i
livet. Knäppningen med hyska och hake byts ut
mot knappar. De låga ståndkragarna blir högre och
därefter blir den nerliggande och får en djupare ur
ringning.
De äldre västar som kan studeras i våra museer
och samlingar, är troligen från 1800-talets m itt. De
har små nervikta kragar och är knäppta högt under
halsen. Ryggarna är helt utan sömmar och gjorda
av enkla fodertyger. En virkad väst är dubbelknäppt med svagt snedställda knapprader, de övri
ga har en enkel knapprad m itt fram. Tygerna är av
randigt fint ylle med inslag av silke, eller av kläde,
som är köpta. De ansluter nära till tidens rådande
mode. Västarna är alla fodrade och har någon gång
en bomullsvaddering i rygg och framsida. Den är
så tunn att den ofta inte är märkbar vid en ytlig
granskning.

U ngbonnväst. Fram stycken av randigt halvsiden, baksida av
m örkbrunt, vaxat b om u llstyg. Fodrad med o b lek t b om u lls
lärft. Fram stycket vadderat m ed bom ullsvadd. L 4 9 cm i
rygg. Från D orotea. V ästerbottens m useum .
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S torväst. Av grå vadm al, fodrad med svart o ch vitt fårskinn.
Sydd av fru A nna Johansson, (1 8 8 7 -1 9 6 3 ), Ersmark, Umeå.
Hon sydde fällar, pälsar, storvästar o ch b y x o r av vadmal för
användning i tim m erskogen.

Väst. A v svart kläde m ed baksida av svart tu sk aftat bom u lls
ty g . Fodrad m ed vitt bom u llstyg. L 55 cm i rygg. Från L öv
sele, Lövånger. Skellefteå m useum .

De stora vadderade eller fårskinnsfodrade stor
västarna skall på många håll ha kommit i bruk un
der 1870-80-talen i samband med järnvägsbyggandet. (E Westerlund.) Rallarna använde gärna detta
varma arbetsplagg, som man på gamla fotografier
också ofta ser t ex anläggningsarbetare, skogskörare
och vissa industriarbetare bära och som lasskörare
kunde ha utanpå bussaroner eller ylleskjortor. Plag
get kunde bara användas då arbetet inte höll arbe
tarna i sådan rörelse att det blev för varmt. 11 ex
skogsarbete var det bara körarna som kunde ha
storväst, inte huggarna. Storvästarna är raka och
högknäppta ofta med två knapprader. De gjordes i
vadmal, men har också köpts färdiga i t ex skinn,
manchester eller andra kraftiga tyger.
På gamla fotografier av finklädda herrar från
Västerbottens landsbygd från 1870-80-90-talen ser
man att äldre män ofta har högknäppta västar, me
dan yngre eller elegantare klädda män har allt mer
djupt urringade västar med schalkrage som modet
föreskrev.
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B onden Pehr N ilsson (1 8 0 4 -1 8 8 1 ), S pöland, Vännäs.
Iklädd k o sty m m ed högknäppt väst.

Bussaron, mäcka, kolt
Bussarong eller ’bussaron’ är ett franskt lånord
som får fotfäste i svenskan under 1 700-talet.
Ordet med kortform en ’rona' finns i väster
bottniska dialekter som beteckning på en midjelång arbetsblus, det utan gensägelse domine
rande manliga arbetsplagget. J V Lindgren be
skriver bussaronen som ett ’skjortliknande y t
terplagg (blus) ofta av blått tyg som karlar ha
utanpå västen. Brukas icke i Burträsk, men
väl i grannsocknarna. ’ ’Mäcka ’ i betydelsen
’ylleskjorta ’ förtecknas i R ie tz ’ dialektlexikon
från Västerbotten med belägg från Lycksele.
Troligen är det bildat på finskans ’m e k k o ’, ar
betares överrock. Ordet förefaller vanligtvis
avse samma plagg som bussaron.
Man i bussaron, överk lin ten , Bygdeå, 193 0 -ta let.
Lindholm -sam lingen, V ästerbottens m useum .

I bouppteckningarna uppträder ordet bussaron spo
radiskt under 1700-talet och i början av 1800-talet.
Antingen förekommer det ensamt (1795) eller i
kombinationer som bussaronsbyxor (1800), bussaronströja (1801) och bussaronsklädning (1802).
Materialet i bussaronerna och bussaronsbyxorna
är inte omtalat, däremot uppges en bussaronskläd
ning vara av taft 1802 och en annan av grå- och blårandigt bomullstyg 1803. Man får ett intryck av att
det i senare fallet rör sig om ett modeplagg snarare
än om ett på landet använt ytterplagg av den typ
som främst användes i arbete.
Bussaronger är i rikssvenskt språkbruk enligt
Hellqvist »ett slags sjömansblus (1797), vida och
långa sjömansbyxor (1769)», eller enligt Nordisk
familjebok »en kort sjömansskjorta eller ett slags
blus, vanligtvis af hvitt eller blått bomullstyg;
stundom benämning på ett slags vida sjömans
byxor.»
Är 1800 ägde en nybyggare i Lycksele tingslag
tre par bussaronsbyxor. Till två av dem hörde jac
kor. De var alla grå. Hans bouppteckning ger inte
intryck av något överflöd, utom att han äger en
sjöskumspipa, som tas upp efter kläderna. Kanske
var han, innan han blev nybyggare, till sjöss eller
levde i en miljö där sjömanskläder varit i bruk.
Bussaronströjan, bussaronerna och ronorna som
senare återfinns i bouppteckningarna står upptagna
tillsammans med skjortorna eller m ot slutet av lis
torna på uppräknade persedlar. De har åsatts myc
ket ringa värden, i ett fall 1/4 av värdet på en grov
lärftsskjorta i inlandet och vid kusten 1/4 av ett par
svarta strumpor. Man kan sluta sig till att det rör
sig om enkla arbetsplagg, kanske av en ty p som va
rit i bruk fram i modern tid åtminstone vad funk
tionen beträffar.
De bussaroner som använts i senare tid har sam
ma grundmönster som en skjorta, men många särf or mer har utvecklats i detaljerna. Gemensamt för
alla ronor är att fram- och bakstyckena är raka vå
der på hela tygets bredd. Ärmarna har spjäll och
linning. Halsöppningen har i många modeller en li
ten kant, men i nyare modeller förekommer också
nervikt krage, öppning och knäppning har många
varianter, t ex sprund fram med en eller några få
knappar, knäppning hela vägen fram och slutligen
knäppning på axeln. Det senare har betraktats som
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Bussaron. Av halvylle. Med »förslag». R ö d . 3 knappar, varav
2 för knäppning. M askinsydd. Fem små rynkor m itt bak vid
halskanten. Sprund i sidorna. L 69 cm . Se sid 2 5 1 . Från
Degerfors. V ästerbottens m useum .

ett mode, som vann insteg så sent som 1910-15, en
ligt en meddelare till Nordiska museet. Nertill kan
ronan vara rakt avskuren ofta med små slitsar i sid
sömmarna. Modeller med blusat liv, d v s med en
midjelinning, betraktas som yngre än de raka mo
dellerna. E tt ungt tillskott anses också slejf i ryg
gen vara.
Materialet i de bevarade ronorna är så gott som
alltid halvylle eller bomull. Varpen är av t ex blått,
grått, vitt, brunt bomullsgarn och inslaget av hemspunnet entrådigt ullgarn, mycket ofta s k lump
garn. De allra flesta ronorna är grå som lumpyllet,
ibland med smala röda ränder i varpen, eller blå
och röda.
Ronan bars, som dialektordböckema säger, utan
på skjorta och väst, men under en eventuell stor
väst. Den användes både sommar- och vintertid.
Skogsarbetarna hade den i skogen, många av dem
hade slejf i ryggen, där lyftkroken gärna hängdes.
På landsbygden var det under åtminstone senare de
len av 1800-talet och i böijan av 1900-talet det van
liga ytterplagget i vardagsarbetet. Även industriar
betarna, t ex vid sågverk och massafabriker, använ
de ronor som arbetsplagg. Men i regel kallas den
vid industrin för »blus», arbetsblus. Från 1800, då
Åhlen & Holms första postorderkatalog kommer
ut, sprids arbetsblusen som konfektionsprodukt
och »benämningen blus blev den gängse använda
för arbetarnas plagg» skriver Anna-Maja Nylén.
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Bland bönderna, som hade hemvävda och hemsydda blusar, levde dock den äldre beteckningen »rona»
kvar. »Själva plagget är, åtminstone i de många for
mer som vi finner hos svensk allmoge, ett äldre in
hemskt plagg med förhistoriska anor», skriver AnnaMaja Nylén i sin artikel om blåblusen och andra
blusar i Fataburen 1967.
Busserund kallas på Öland en långtröja, medan
bussaron i t ex Östergötland liksom i Västerbotten
är nam net på en kort skjorta som dras över andra
kläder.
Bussaronen är alltså normalt ett vardags- och
arbetsplagg. Flera uppgifter finns dock, som vittnar
om att ronan också användes på söndagarna. Helst
ville man då ha en ny blå- eller röd-rona. D etta av
speglar ett omlopp i bruket av kläder, som man
m öter ganska ofta. De som inte hade tillräckligt
med kläder eller råd att hålla sig med särskilda helg
dagskläder, använde nyanskaffade plagg till helg
dags och äldre till vardags. Då vardagsplaggen var
utslitna, togs helgdagsplaggen i bruk i hopp om att
man skulle kunna skaffa nya kläder att visa sig ute
i. Det som var helgdags ett år var vardags och utsli
te t kanske redan året därpå.
Få plagg är så slitna och lappade som gamla bussaroner och arbetsbyxor i vadmal — det skulle i så
fall vara gamla underkläder, som ingen utom ståen
de behövde ha vetskap om hur de såg ut.

Bussaron. Av halvylle, kypertvävd. Grå. Med knäppning på
axeln. L 68 cm . Okänd härkom st. V ästerbottens m useum .

»Mäcka» förekommer i bouppteckningar från Sorselebyarna Granträsk och örnäs 1817 och 1818.
De är upptagna bland kvinnokläder, i ena fallet sist
mellan lintyg och halsdukar. Mäckan från Gran
träsk uppges vara gjord av vadmal.
Som beteckning på kvinnoplagg finns mäcka be
lagt från senare tid i Bäsksele och Tresund, där
Signe Kristoffersson, f 1888, och Betty Mårtensson,
född på 1890-talet, beskriver en mäcka som en
skjorta eller särk av hemvävt ylletyg med armbågslånga ärmar, urringad i halsen och försedd med
sprund som knäpps. Den syddes lång, så att den
gick ner på benen för värmens skull (upptecknat av
Katarina Johansson).
Även från Malå, Norsjö, Sorsele, Tärna, Åsele
och Degerfors i Västerbottens inland finns mäckan
belagd i betydelsen skjorta, men då för män. Mecka i betydelsen underskjorta (av grått halvylle)
finns noterad av Ernst Westerlund. Den gjordes av
ylle och har karakteriserats som ett överplagg, en
»överskjorta av grovt tyg». Beskrivningen passar
mycket väl till det plagg som i Västerbotten vanli
gen kallas »bussaron» eller »rona». I Åsele och Lyck
sele har nam net också förknippats med den ofodra
de öppna livtröjan.

Vid sidan av pjäxorna är mäckan ett exempel på
hur finska nybyggare påverkat språkbruk och kan
ske även bidragit med nya plagg till det västerbott
niska inlandets nybyggare.
I bouppteckningarna förekommer också ett klä
desplagg, kolt, i sju av männens bouppteckningar.
Bönder, nybyggare, men också en styrman 1801
och en skogvaktare 1799 är ägare till dem. De är
alla — utom en — av grått vadmal. Den avvikande
är av blått kläde.
Anna-Maja Nylén definierar »kolt» som ett »ärmförsett, slutet plagg med urringning. Längden varie
rar mellan fotsid och knäsid. Den fortlevde länge i
barndräkten, men förekom under medeltiden både
i mans- och kvinnodräkten.»
Det vi i dag kallar lappkolt heter i bouppteckningsmaterialet alltid kjortel eller kofta, aldrig kolt.
(Se VÄSTERBOTTEN 1977/3.)

Läs mer i
ANN A-M A JA N Y L É N Blåblusen o ch andra blusar.
I: Fataburen 1 9 6 7 .
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Tröja, livtröja, jacka
I vanligt språkbruk är ’tröja' numera ett stic
kat överplagg med hel framsida. A tt tröjan
tidigare betecknat något annat framgår bl a
av den i dialekten vanliga sammansättningen
'sticketröja ’, som skiljer ut de stickade plag
gen från andra och av sidobetydelsen ’kavaj’
Tröjan kan vara öppen eller sluten framtill,
den kan vara livskuren ( ’livtröja’) eller rak,
sluta vid midjan eller vara höftlång. Orden
vandrar mellan plaggen, fäster sig ibland me
ra vid användningen än speglar en ny form.
Man iklädd tröja, gördel och jacka. Oljemålning fö r e
ställande handlanden M ichael D yhr, U m eå, f 1 7 5 4 .

Jacka. Av svart kläde. Fodrad i fram- o ch bakstycke med
biåsvart h alvylletyg, i ärmarna m ed o b lek t linne. Vadderad
på rygg och bröst. Handsydd. Knäpps m ed knappar av gul
m etall. L 37 cm i rygg. Från Bureå. S k ellefteå m useum .

I bouppteckningar förekommer tröjor och jackor
samtidigt m ot slutet av 1700-talet och början av
1800-talet. Förhållandet mellan dem påminner om
förhållandet livstycke—väst, där också en äldre och
en yngre benämning lever sida vid sida.
Tröjorna är sydda av grå, blå eller vit vadmal,
och någon gång av kläde. Tryckt lärft är exempel
på lättare material. Mestadels uppges bara, att trö 
jan är röd, blå eller randig. En tröja är fårskinnsfodrad. Jackorna, som är många fler till antalet, är
sydda av vadmal, kläde, någon enda gång kamlot.
De är grå, svarta, blå, bruna, vita. 1802 omtalas en
vadmalsjacka utan ärmar, och det är oklart på vil
ket sätt denna skilde sig från en väst.
Jackorna är ibland sydda av samma tyg som väs
ten, eller upptas tillsammans med både byxor och
väst i samma material. Vi har då fått de första kos
tymerna, som i bouppteckningsmaterialet vid den
här tiden kallas »klädning». Av äldre tröjor och jac
kor är mycket få bevarade.
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I Skellefteå museum finns en kort svart klädes
jacka från Bureå. Den är troligen från förra hälften
av 1800-talet. De unga män Lars Larsson avbildar i
sina akvareller från sekelskiftet 1800 har alla trånga
åtsittande jackor i svart eller grönt med den för den
tiden karakteristiska höga ståndkragen. Jackan från
Bureå har nervikt krage, vilket blir vanligt i mode
dräkter en bit in på 1800-talet.
Benämningen livtröja har in i sen tid i Åsele lapp
mark använts om en kort ofodrad jacka i helylle,
som använts i Åsele och Vilhelmina ännu i början
av seklet. Ibland kallas detta plagg också mäcka.
En sådan livtröja syddes, till skillnad från den lika
så ofodrade bussaronen, med isydd ärm utan spjäll
och med mittsöm i ryggen. Den har svagt insvängt
liv. Den knäpps framtill med en rad knappar. På
ömse sidor om denna knapprad finns på maskin
sydda vågliknande dekorationssömmar.

L ivtröja. »Mäcka» av h elylle. Krappröd m ed vita
m askinstickningar längs hals, fram kanter, ärmlinningar o ch m ittsöm bak. M askinsydd. L 62 cm i
rygg. Se sid 2 5 1 . Från Risträsk, V ilhelm ina. Väs
terb otten s m useum .

Klädning, kostym
’Klädesvarv’ är i södra Västerbotten det vanliga
uttrycket för ’k o s ty m ’ — en uppsättning (ytter)
plagg — rock, väst, byxor — gjorda av samma
tyg enligt det senare 1800-talets borgerlia m o
de. H ögtidskostym var ’klesklea’, kläderna syd
da av kläde, gjorda ofta för bröllopet, sedan an
vända vid alla högtidliga tillfällen. ’Klänning’,
skriver Evert Larsson från Hössjö, 'har i äldre
umemål använts också i betydelsen mansplagg:
ja ska lätta jöra n oil n klening. ’
B onde i Brån, Vännäs. Iklädd vadm alskostym m ed
högknäppt väst. V isitkort från sek elsk iftet.

Bilderna på d etta u p p slag:
K o s ty m : ro ck och långbyxor. Av svart kläde m ed svarta
bandkanter. R ock en fodrad m ed tryck t flanellfoder, b y x
orna m ed vitt linne (ej h elt). B yxorna har lillucka, två fic
kor o ch k lock fick a, svarta lackerade knappar. R o ck en s
längd 85 cm i rygg, byxornas 1 1 2 cm . Från Flurkmark,
Um eå. V ästerbottens m useum .
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Från sekelskiftet 1800 börjar i bouppteckningarna
förekomma, att jacka och väst upptas tillsammans.
De är då i samma material, i regel vadmal eller
grovt kläde, svart eller blått. Vid samma tid före
kommer också en kombination av byxor, väst och
jacka, allt i samma material. Kombinationen går
under benämningen »klädning». Också i klädningen
dominerar material som vadmal och kläde i grått
och svart. Inom Nordmaling förekommer också
»klädningar» av bomull. En grå resp blårandig sådan
antecknas 1803 efter en gästgivare, som också har
en »ridklädning» och dessutom en »underklädning»
av kitay. En annan man efterlämnar 1804 en »gångklädning». Hur de två »busarångskledningar» sett ut,
som förekommer, den ena av ta ft 1802 i Ytterboda,
Sävar, och den andra 1804 i Nordmaling, är svårt
att föreställa sig. Eventuellt kan de vara sydda som
sjömanskostymer, eftersom man inom marinen ta 
lade både om bussaronsbyxor och bussaroner, där
det senare var ett överplagg buret till byxorna.
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Rock
Den äldre svenska traditionen med en ’långtröja’
korsas under 1600-talets senare del med det
franska modets ’justaucorps’, en åtsittande lång
livrock. Den karolinska uniformsrocken är en
sådan, som genom indelningsverket får stor
spridning och påverkar dräktformerna i många
bygder. Ur livrocken utvecklas så småningom
’fracken’och ’bonjouren’, då livrockens skört
får en ny skärning. ’S yrtu ten ’ är en långrock,
en överrock (sur tout), med rakare skärning.
Man i långrock på visitkort från S k ellefteå, 1 890-talet.

B onjour. Av grönt kyprat y lle, kantad m ed svarta band.
Svarta överklädda knappar av satin. Fodrad m ed svart satin.
L 8 8 cm . Från Bureå. S k ellefteå m useum .
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Rocken och livrocken finns i bouppteckningarna
från 1700-talets slut och 1800-talets början. De är
av vadmal eller kläde, grå, svarta eller blå till färgen.
Dessa rockar kan ha haft en tillskärning liknande
uniformsrocken, som starkt påverkade m odet allt
ifrån senare delen av 1600-talet.
Kapprocken var till skillnad från livrocken en
vid rock med en cape-liknande kappa som hängde
löst ner över axlarna. Också dessa är sydda i vad
mal och kläde, men även det dyrbarare ylletyget
fris har kommit till användning.
Syrtuten är ett vanligt överplagg under hela den
tid våra bouppteckningar omfattar. Också den syd
des i vadmal och kläde. Någon gång talas om uniformssyrtut. Även kombinationen fracksyrtut av
vadmal förekommer 1801. Enbart frack i kläde
böljar förekomma strax efter sekelskiftet 1800.
På Lars Larssons akvarell av bröllopsfolk är en

av männen klädd i en rock som troligen skulle ha
kallats syrtut, medan mannen till vänster har roc
kens skört sneddade på det sätt som var karakteris
tiskt för fracken.
Skellefteå museum äger en livrock av svart klä
de, vars ursprung dock inte är känt.
K apott förekommer i bouppteckning efter en
bonde 1823. Namnet betecknar en lång kappa med
kapuschong, soldatkappa.
Fracken med utskurna rockskört uppkom under
franska revolutionen. Ordet användes också tidiga
re med betydelsen överrock. Fracken utvecklades
under napoleontiden ur justaucorpsen till den form
den sedan kom att ha. Då fracken börjar uppträda
i västerbottniska bouppteckningar, första gången
1802, sedan ett flertal gånger under 1810-talet, är
det sannolikt fråga om frack i ordets nuvarande be
tydelse. De är gjorda av blått och svart kläde.

Långrock. Av tjock t svart kläde, kan
tad m ed svarta ylleband. Dubbelknäppt. Fodrad m ed randigt y lletyg,
ärmarna m ed svart satin. L 1 3 0 cm .
Från Fjälbyn, Lövånger. S kell mus.
D etaljbild av fod ret.
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18D1 förekommer sammansättningen »fracksyrtut». Den är tillverkad av vadmal.
En bonjourrock omtalas i Västerbotten första
gången 1812.
Bonjouren uttränger under 1830-40-talen frac
ken som modedräkt. Fracken blir därefter ett festoch ceremoniplagg.
I museernas samlingar finns endast sådana högtidsplagg och uniformsfrackar bevarade från senare
delen av 1800-talet eller 1900-talet. I Lars Larssons
akvarell av ungdomar som roar sig, förekommer en
lång rad olika mansplagg, bl a ett exempel på frack.
På porträttfotografier från 1870-talet kan man
ibland få se att landsbor, som kommit till stan i fin
kläder, ännu använder fracken.

Bland Lars Larssons b röllops
folk på akvarellen i Sk ellefteå
m useum fin n s två män med
långrockar, den ena skuren
som frack.
Nedan två visitkort från
1 8 00-talets slut m ed perso
ner i frackrock, t v från L öv
ånger, t h från Å sele.

Mössa, hatt
Skinnmössor av olika slag var naturligtvis den
viktigaste huvudbonaden för a tt skydda m ot
vinterkylan. Sommartid användes mössor av
olika slag, tovade hattar förekom , men var
knappast vanliga. Mössorna förefaller ha varit
stickade eller virkade. En ’p åtem yss’ skriver
Evert Larsson, ’var en plattkulla luva, med en
tofs som hängde vid sidan. Upphörde a tt an
vändas cirka 1900. ’Kasketten (av franskans
casquette, liten hjälm) eller som den i dialek
ten kallades ’kasjett', var enligt J V Lindgren
i Burträsk 'en högtids-manshuvudbonad, gjord
av grönt saffian, med skärm av samma sort,
hade formen av en båt, kunde vikas ihop i tre
delar; till vardags brukades det enklare kalv
skinnet; för länge sedan avlagda. Kvar i ut
trycket ’trang n kasjett ’, klen begåvning. ’

Hemmansägare O V esterlund, ö v erk lin ten , B ygdeå, i
hög hatt. Visitkort»från sek elsk iftet.

4
H a tt. F iltad, brun. Troligen från 1 6 0 0 -ta let. Jordfynd 1 9 38
i L appvattnet, Burträsk. Märken efter sniljeband runt kul
len. V ästerbottens m useum .

Männens mest representativa huvudbonad är hat
ten, som många äger både en och två utav redan vid
sekelskiftet 1 8 0 0 .1 regel står ingen färg angiven i
bouppteckningarna och förmodligen är då flertalet
svarta. Någon enda gång anges att hatten är grå el
ler blå. Ibland är den försedd med band och spänne.
År 1820 omtalas en svart filthatt och 1804 omtalas
en »tofhatt».
Hattar gjordes av städernas hattmakare. I Umeå
fanns under 1700-talets senare del en hattmakare,
som var känd för att göra bra och prisvärda hattar
av bäverhår. Men han var dyrare på hattar av fårull
än vad man var i Stockholm. Från 1800-talets bör
jan gjordes hattar av silkesfälb med styvnad av
papp inuti. Hattar av detta material finns bevarade
i flera olika modeller, ibland med tillhörande h att
askar av blåmarmorerad papp. De har ofta köpts i
Stockholm, av invändiga etiketter att döma.
Evert Larsson skriver från Hössjö, Umeå, att
»hattmakare vandrade omkring här och gjorde hat
tar av tovad ull». Också Ernst Westerlund har i
skelleftebygden upptecknat uppgifter om tillverk
ning av tovade manshattar gjorda utanför staden.
Förekomsten av en tovad hatt i en bouppteckning
från 1804 antyder att detta redan då förekom. I
Rusksele hembygdsgård finns två hattar bevarade,
gjorda och använda av en bonde från Sävar i början
av 1900-talet.
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'Jäst

V irkade m össor. Målare Sandström , Sörfors, U m eå, m ed sina medhjälpare iklädda virkade m össor.

Den allra vanligaste vinterhuvudbonaden ser ut
a tt ha varit hundskinnsmössa. Ofta äger samma per
son två sådana. De kan ha röd kulle av kläde eller
kam lott. Någon sådan hundskinnsmössa finns inte
kvar och inte heller någon mössa med »hillerskinnsbräm», utterskinnsmössa, bäverskinnsmössa, rävskinnsmössa eller kalvskinnsmössa.
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Vanliga var också filtmössor. De var i regel röda
— liksom nattmössorna. I lappmarken talas om en
röd »norsk mössa». De blir vanliga efter 1799, året
för franska revolutionen, och kan ha samband med
den röda frygiska mössa som bars av revolutionens
män. Från Norge köptes stickade och filtade röda
toppluvor, som blev vanliga i vissa delar av Dalarna,

ö v re raden fr v . K a sk ett. Av m örkbrunt skinn.
Kullen m ed uppvikt kant runt o m , snörning
fram till. F oder av o b lek t grovt linne. Från
H össjö, Um eå. V M .
K a sk ett. Av grönt saffian m ed inpressat m önster.
Skärm både bak o ch fram . Från U m eå. V M .
K a sk ett. Av brunt skinn. Okänd härkom st, V äs
terb otten . I Nordiska m useet.
Nedre raden fr v .H a tt. Tovad av fårull, brun.
Tillverkad o c h använd av ö s te n O lofsson, Sävar.
R usksele hem bygdsgård.
H att. Tovad av fårull, brun. Kantning o ch band
av bom ull. Tillverkad o c h använd av ö s te n O lofs
son , Sävar. R usksele hem bygdsgård.

Hälsingland och Jämtland. Inte heller någon röd
filtmössa finns bevarad i Västerbotten.
Det förekommer också vita stickade mössor i
bouppteckningarna, vita ullmössor. Tekniskt ålder
domligare än de stickade mössorna är de sömmade
mössor, också de av vitt ylle, som förekommer i
bouppteckningar 1765, 1801, 1809. En »vantmyssa» omtalas 1809. De sömmade mössorna bör ha
varit gjorda i nålbindningsteknik, som ibland också
kallas »vantsöm». Nålbindning finns belagd i Väster
botten in i sen tid, både i form av redskap, nål
bundna vantar och som levande kunskap, om än
med ytterst få utövare. I senare tid har liksom förr
stickade och nålbundna plagg i regel tovats för att
bli tjocka och varma.
Kaskett blev en bit in på 1800-talet en mycket
använd huvudbonad också på svensk landsbygd.
Den finns upptagen i en gästgivares bouppteckning
redan 1803 och finns sedan hos en prästson 1810.
Senare blir de vanligare. En kaskett är avbildad på
en teckning av F Sundling som återges i nästa häfte.
Flera bevarade kasketter finns. En i Nordiska mu
seet, liksom en annan i Västerbottens museum, är
gjord av brunt, ganska hårt skinn. I Västerbottens
museum finns också en liten kaskett av mjuk, grön
mönstrad saffian. Den kan vikas ihop så a tt den
blir helt platt då den inte används.

O lof Johansson, H össjö, fotograferad i slu tet av
1 800-talet.
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Barm skinn

Man i rona och barmskinn, överk lin ten , Bygdeå.
1920-talet.

Barm skinn. 7 9 x 6 7 cm . Midjeremmarna skurna ur samma
stycke avslutas m ed spänne. V ästerbottens m useum .

Barmskinn tillhör männens arbetsplagg och före
kommer mycket sällan i bouppteckningar. E tt ex
empel finns dock från år 1800.
I muntlig tradition omtalas förskinn som vanliga
i äldre tid. De gjordes huvudsakligen av fårskinn.
Av gamla fotografier framgår att förskinn länge
använts i tunga arbeten som frestar hårt på kläder
na, t ex stenarbete vid brobyggen, grundläggningsoch anläggningsarbeten. Vissa hantverkare, t ex
skomakare och smeder, använde förskinn, liksom
garvarna. Dessa hade ibland förskinn med håren
kvarsittande, kanske för värmens skull. E tt sådant
av kalvskinn har förvärvats av länsmuseet. Men det
finns också bilder som visar att gamla män bär för
skinn i vardagslag, även då de är ute på byvägen.
Ernst Westerlund har antecknat bruket av för
skinn i Kåddis, där det varit ett allmänt arbetsplagg,
liksom på många ställen i umetrakten. Även barnen
hade förr förskinn vilka var gjorda av fårskinn, me
dan männens var av kalvskinn. »Sedvänjan är allde
les okänd i norra länsdelen», skriver han.
Endast några få barmskinn finns bevarade.
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Byggarbetslag. Murarna iklädda barmskinn,

KLÄDER FÖR LIVETS NÖDTORFT?
E tt fö d o rä d sk o n tra k t in ta g et i L övångers d o m b o k h östetin g et 1 8 4 8 ger följan de ova n lig t detaljerade u ppräkning
av vad födorådstagarna k rävde av klädespersedlar.

man, allt m ed fod er, sam t en wäst af w allm an eller b o m 
ullstyg äfw en m ed foder; Och sluteligen hwart F em te år
Ett par förswarliga stöflor o c h en bättre bom ullshalsduk.

För mannen:

En randig halvylle kjortel o m m inst Fem alnars w idd,
F em alnar finare och F em alnar gröfre lärft, deraf Å b o 
erne äfw en låta förfärdiga T w enne lin tyg, sam t ett par
förfärdigade, w äl sm orda, ordenteliga kängskor o c h En
hwardagsbom ulls halsduk allt årligen. Hwart Tredje år en
tröja af grått tofw ad w allm an m ed foder, en bättre halfylle, eller bom ullsklänning af förutnäm nda w id d , ett fö r 
kläde af lika slag och en bättre sam t större bom ullshals
duk. Och ändteligen hwart F em te år ett par ordentliga
R em k änger.

E tt par byxor af grådt, tofw ad t w allm an, fem alnar fina
re och fem alnar gröfre lärft, deraf åboerne låta förfärdiga
T venne skjortor, en mindre bom ullshalsduk, T w enne par
förfärdigade, w äl sm orda, ordentliga kängskor, så länge
m annen förmår och w ill m ed arbete biträda Åboerne;
m en om någodt arbete icke göres allenast ett par skor
samt ett par handskar af barkadt o ch sm ordt k alf eller
skälskin allt årligen. Hwart tredje år lem nas E tt par b y x 
or och tröjor, eller i stället en råck af lika beskaffadt w all

För hustrun:

Strumpor

M ansstrum pa. Av
mörkgrått ullgarn,
m askinstickad. F o 
ten lappad flera
gånger. Västerb
m useum .

B ru dgu m sstru m por. Stickade m ed grått ullgarn m ed m ön s
ter — ränder o ch stjärnor — i rött o ch ljusblått. L 43 cm.
Från 1 8 7 0 -ta let. Gum mark, Skellefteå. Skell mus.

I bouppteckningarna förekommer strum por i en
rad olika material och utföranden. Ålderdomliga är
strumporna av tyg. De är gjorda av vadmal eller
blaggarn. Möjligen betecknar »kilstrumpor» just
sydda tygstrumpor.
Allra vanligast är dock stickade strumpor. Då
ingenting annat sägs om tekniken, rör det sig därför
sannolikt om stickade plagg. De är oftast av ull,
men också av bomull eller det fina redgarnet, och
någon enda gång av silke. De är vita, grå och svarta
till färgen. Även randiga strumpor förekommer.
På 1790-talet förekommer ännu »stubbstrumpor»
och strumpor utan läst, vilket är detsamma. Huru
vida »halvstrumpor» avser samma sak då som nu är
ovisst.
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Sockar. Tovade av grå ull, sydda m ed svart ullgarn. Sprund
fram till. Från Um eå. V ästerbottens m useum .

Strum pa. Sydd av två styck en av grovt ob lek t linne. Tillvara
tagen i tim m erfog i hus från L jusvattnet, Burträsk. V äster
b o tten s m useum .

En prästson äger 1810 ett par svarta patent
strumpor. Hur dessa såg u t är också ovisst.
Mannens strum por hölls liksom kvinnornas uppe
med band, som knöts under knät. Någon gång upp
tas strum por med band, ibland förtecknas banden
särskilt efter strumporna.
I bouppteckningarna förekommer också sockar.
Återigen är det svårt att avgöra om ordet avser sam
ma företeelse som idag. I de västerbottniska dialekt
ordböckerna står den moderna betydelsen.
Till de allra äldsta bevarade fotbeklädnaderna
hör en sydd socka av blaggarn. Den har hittats som
väggtätning i ett gammalt timmerhus. I Skellefteå
museum finns ett par brudgumsstrumpor från
Gummark, Skellefteå, stickade av grått ullgarn med

mönsterränder och stjärnor i rö tt och blått. Det är
annars sällan man får se gamla strumpor. Sedan
knäbyxorna gick ur bruk i böljan av 1800-talet har
mansstrumporna inte burits synliga och därför sä
kert inte heller varit särskilt påkostade.
Sockor av hårgarn användes i »tunnkängor»,
kängskor, berättar Ester Mannberg i överboda,
Umeå. De var låga, gick just över fotknölen. I en
gård i byn, där familjen kom från Rödå, användes
»nålade», d v s nålbundna, sockor, »dom blev som
skor». I vissa gårdar användes också tovesockar av
filtad ull.
Mycket länge fortlevde också bruket av fotlap
par, trasor att linda om fotterna. Likaså spelade sko
höet länge en viktig roll framförallt i lappmarken.
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Hällmålningen vid Sämsjön •
A tt stå framför en hällmålning är något av det mest
fascinerande som går att uppleva då man är ute och
tittar på fornlämningar. Målningen är en direktkon
tak t med de människor som en gång, för kanske
3—4.000 år sedan, stod på samma plats och målade
sina bilder. Mer eller mindre av en slump har bilder
na bevarats så att vi kan bese dem idag.
En sådan här hällmålning finns i Åsele på gränsen
till Dorotea. Den finns på en berghäll högt över
Sämsjön och det är möjligt att besöka den, efter
som den vårdas genom Västerbottens museums och
Skogsvårdsstyrelsens försorg.
A tt målningen vid Sämsjön existerade, anmäldes
av en privatperson 1975. Länsmuseet dokum entera
de målningen 1980 i samband med att röjningsarbe
ten gjordes på platsen. En märkt stig leder nu upp
för det branta berget till klippan med målningen.
Klippan är orienterad m ot sydsydväst och man har
en fin utsikt över dalen nedanför med Sämsjön lite
längre bort.
Hällmålningar är en ovanligt typ av fornlämning
ar. I Sverige var 1975 endast nio lokaler kända, in
klusive Sämsjömålningen. Sedan dess har ytterliga
re ett par påträffats, bland annat en i Fjällsjö i
Ångermanland. De flesta finns i Jäm tland och Här
jedalen. Mest känd är den intressanta målningen
vid Flatruet i Häijedalen, som föreställer flera älgar,
men även en björn, en ren och fem människofigurer. Den sydligaste kända målningen upptäcktes
1974 utanför Göteborg och visar bland annat en
hjort och två fiskar. Det vanligaste motivet är äl
gar, men på flera av målningarna finns också enkla
bilder av människor. Trots att det rör sig om enkla
streckfigurer, kan de ibland identifieras som män
eller kvinnor. E tt annat motiv är komplicerade nät
figurer vilkas innebörd är oklar. Flera målningar är
kända även i Norge och Finland. De har ungefär
samma bildtyper som de svenska.
Sämsjömålningen har samma motiv som de övri
ga svenska. På den 12 meter breda och 7 meter hö
ga klipphällen finns på dess nedre del fyra älgar, en
liten djurfigur, troligen hund, en mycket osäker
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djurfigur samt en nätfigur och ett stort område
med färgfläckar. Dessutom finns enstaka färgfläc
kar invid de olika djuren.
Alla målningarna är mer eller mindre skadade av
vittring. Delar av djuren har således fallit bort från
bergväggen och det är möjligt att det kan ha fun
nits fler målningar tidigare.
Tre av de fyra älgarna har huvudet m ot öster. De
är ganska lika till utseendet med den karaktäristis
ka ryggpuckeln, mulen och de upprättstående öro
nen. En intressant skillnad är att den tredje från
vänster är avbildad med horn, vilket inte någon av
de andra har. Älgar med horn förekommer även på
andra målningar och man har tolkat dem som tju
rar. De utan horn bör då vara älgkor, vilket innebär,
att det finns tre kor på Sämsjömålningen. Den and
ra älgen från vänster, som är avbildad med huvudet
m ot väster, skiljer sig från de andra genom att vara
enbart konturmålad. De övriga är målade med helt
täckande färg. Denna konturmålade älg är också
den bäst bevarade. Endast en liten bit av frambe
nen är bortvittrad.
Framför den västligaste älgen finns en figur som
troligen är en avbildning av en hund. Om tolkning
en är riktig, är bilden unik. Hundens position fram
för älgen kan antas visa, att den står på ståndskall.
De människor som gjort målningen har alltså u t
nyttjat hunden som hjälpmedel i jakten. Målningar
av hundar har ej påträffats förr i Norrland. Där
emot finns ett par hundar på hällristningarna vid
Nämforsen, Ångermanland. A tt man använt älg
hund är knappast överraskande med tanke på de
fördelar en väl tränad jakthund ger. Det unika är
att hunden avbildats och att man valt att göra det
Här finns mer att läsa:
BA U D O U , E 1 9 7 7 . V ästem orrlands förhistoria.
Motala.
HALLSTRÖM , G 1 9 6 0 . M onum ental Art o f N orth 
ern Sw eden from th e S ton e A ge. S tock h olm .
JA N SO N , S—LU N D BER G , E B (red) 1 9 8 0 . Med ar
keologen Sverige runt. Uddevalla.

1
2
3
4
5
6
7
8

älg+hund+div fläckar
älg+fläck
nätfigur
älg+fläck
djur?
älg+fläck
om råde m ed fläckar
sprickor

Skala ca 1 :100.
På sid 258 finn s färgbilder
av berghällen i sin helhet o ch
av älgen längst till vänster (1).

vid det viktiga moment i jakten, då hunden ställer
älgen.
Den stora nätfiguren som finns direkt öster om
de båda första älgärna är av en typ som finns såväl
i Norge, Finland som på målningen utanför Göte
borg. Vad de föreställer är oklart men det måste va
ra fråga om ett centralt tem a i jägarnas liv och före
ställningsvärld. Även området med färgfläckar in
till nätfiguren kan ha varit en eller flera nätfigurer.
Det brukar anses att hällmålningarna har utförts
för att förbättra jaktlyckan på magisk väg. Dalen
nedanför hällmålningen har varit bra jaktmarker
för älg, vilket även visas av att det där finns ett
fångstgropssystem. Dalen har varit och är lätt fram
komlig för älgar som tar sig ned till Sämsjön för att
dricka och beta vid strandkanten. Därför har jägare
vid olika tidpunkter valt att förlägga sin jakt hit.
De som gjorde hällmålningarna ville kanske vara
extra säkra på att det skulle komma älg genom da
len. De målade älgarna skulle därför locka till sig
de levande. Älgen med hunden visar med detta re
sonemang på de förhoppningar man ställde på hun
dens skicklighet. Det är för övrigt möjligt, att älgar
na målats vid olika tillfällen, då de trots likheterna
skiftar något i utförande. De är dessutom placerade

utan något synbart inbördes sammanhang på hällen.
Flera j ägargrupper kan således ha använt samma
plats för att försöka påverka sin jaktlycka.
För att få reda på om det fanns några andra spår
efter de människor som gjort målningarna gjordes
en mindre utgrävning på platsen. De provgropar
som togs upp, visade inte några rester efter annan
verksamhet på platsen. Inga avslag efter redskapstillverkning fanns, varken på avsatsen framför mål
ningen eller på en intilliggande avsats. Inte heller
några andra spår kunde iakttas i provgroparna. Av
satserna är smala och man har knappast kunnat bo
på dem. Jägarna har b o tt på annat håll i dalen eller
kanske vid Sämsjön. Det är ju vid sjöarna som vi
vanligen hittar de förhistoriska boplatserna. Det
hindrar inte att människor har sökt sina lägerplat
ser på lämpliga ställen invid bäckar eller myrar.
Hällmålningen vid Sämsjön är den första som på
träffats i Västerbotten. Det är inte uteslutet att det
finns fler, men de kan vara svåra att hitta. Gemen
samt för de målningar som påträffats i Sverige är
läget på otillgängliga platser, oftast på branta klipp
hällar. Därför är det vanligen en slump om någon
går förbi en hällmålning och får syn på den.
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Tygsorter - en ordlista från arm osin till västgötatyg
Efterföljande ordlista förtecknar och förklarar några av de materialbeteckningar som
m öter vid läsningen av äldre (västerbottniska) bouppteckningar. Huvudkälla för för
klaringarna är SAOB, Svenska Akademiens ordbok, men också E lo f Hellquists Svensk
etymologisk ordbok och Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid har använts.
Sven T Kjellbergs arbete Ull och Ylle (1943) innehåller en nyttig lista på 1 700-talets
ylletyger. För orden m ot alfabetets slut, dit SAOB ännu inte hunnit, har också en
del äldre ordböcker varit till hjälp — t ex F A Dahlgrens Glossarium över föråldrade
ord och talesätt i svenska språket, Gustaf Dalins Främmande ord i svenska språket.
Armosin (1648) 1779. E tt taftartat sidentyg. Har möjligen
sitt namn efter den persiska
staden Ormuz. Tyget im porte
rades från Italien och Avignon
i Frankrike.
Barége (1823) ylle-baresch 1877.
Gles, okyprad vävnad av silke
eller ylle. Benämns efter byn
Barege i Pyrenéerna, där tyget
först började tillverkas.
Bast (1 7 3 0 )1772, bombas 1840.
E tt enfärgat eller randigt halv
sidentyg av silke eller kamel
hår, som merendels brukades
till underfoder. Kom ursprung
ligen från Indien och gjordes
av »berett trädbast». Förekom
under beteckningarna bastsi
den, basttyg, sidenbast, baste
bom, bombast.
Blaggarn (1530) blångarn 1800.
E tt mycket grovt i allmänhet
tuskaft-tyg av blånor, d v s
garn spunnet av de grövre och
kortare tågor som avskiljdes
när lin och hampa häcklades.
Bordalu (1738) burdaluns 1801,
bourdaloue. E tt slags enkelt
grått tyg. Har sitt namn efter
den franske jesuitprästen L
Bo ur dalo u, som ivrade m ot
lyx i klädedräkten.
Buldan (1556) bälldan 1801,
bulldan. Grov tuskaftväv av
lin- eller hampgarn, som an
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vänts till säckar och segel, även
till enklare kläder, då den bru
kat vara randig. Ordet sanno
likt lånat från holländskan.
Challons — se Schalång
Changeant — se Skiftstyg
Damast (1548) damask 1759,
hållansk dammask 1795, damesk 1802. Betecknade ur
sprungligen ett sidentyg från
Damaskus. Senare fick det en
teknisk betydelse: mönstrade,
vanligen enfärgade vävnader i
satin eller kypert, oftast i lin
ne.
Doffel (1648) 1877. Starkt valkat och ruggat ylletyg, vävt i
tuskaft eller fyrskaft, vanligt
vis använt i ytterplagg. Det är
ett holländskt ord, som har
fått sitt namn av staden Duffel
i Brabant.
Domestik (1845) 1801. E tt en
kelt bomullstyg. Lånat från
engelskans domestic, ett hem
vävt bomullstyg.
Dräll (1548) 1783. Betecknar
olika varianter av bindningsmönstrade enfärgade vävnader,
både enkla 4-skafts- och rika
kypertvarianter. Oftast är ma
terialet linne. Möjligen kom
mer ordet från äldre tyska,
där drelle betyder treskäftat
linneväv.

Artalet i parentes efter
huvudordet anger det
äldsta svenska belägget
enligt SAOB. D et f ö l
jande kursiva årtalet
anger d et tidigaste b e
lägget i våra b o u p p 
teckningar. Ord i ku r
siv exem plifierar stav
ningsvarianter i b o 
uppteckningarna.

Etamin (1739) etami 1799. E tt
tu n t, glest ylletyg i stramaljväv
nad, ibland med inslag av silke.
Senare om dylik vävnad obero
ende av material. Av franska
etaim, yllegarn.
Flaggduk (1687) 1800. E tt fint
och glest ylletyg avsett till flag
gor, även använt till klädes
plagg, exempelvis skärp.
Flanell (1728) franell 1 765. Ett
lätt och m jukt luddigt tyg av
ylle, i senare tid även bomull
eller halvylle. Kommer av fornfranskans flaine, ylletyg, vilket
i sin tur återgår på e tt keltiskt
ord för ull.
Flor (1633) 1765. E tt fint, tu n t
tyg, använt bl a i florshuvor
och halsdukar. Ursprunget om
stritt, kan ha med franskans
velours, sammet, eller fleur,
blomma, att göra.
Fris (1627) 1801. Grov, enfärgad,
vanligtvis röd eller grön, lång
hårig yllevävnad, ibland med
inspunnet nöthår i inslaget.
Härleds ur frisera, krusa, eller
Frisland, ett område där ylle
tyger tillverkats.
Fälb (1648) felf, velp, felp. E tt
sammetsliknande, m ycket lång
hårigt vävt stoff, slätt eller
m önstrat, av skiftande mate
rial. Företrädesvis använt som
foder, eller som material i muf
far. Av ital. felpa, yllesammet.
Kalmink (1704) calmink 1766,
kalaminck, kaleminck. Täta,
atlasliknande ylletyger, använ
da till kläder. Enfärgade och
släta eller flerfärgade randiga,
rutiga eller blommiga. Ibland
används ordet om liknande ty 
ger av bomull med tryckta
mönster. I varulexikon från
förra delen av 1800-talet upp
ges också betydelsen »ett slags

ryskt tuskafts lärft av linne»
eller »grov rysk dräll av hampa
med eller utan inblandning av
bomull».
Kambrik (1669) camfris 1811,
kamris, kambric, kambic. Fint
tuskaftslinne eller — i sen tid —
bomullsväv. Benämns efter sta
den Kamerijk, där stoffet ur
sprungligen skall ha tillverkats.
K am lott (1563) camlot, kamlåt
1766. Ursprungligen namnet
på ett kostbart, sannolikt av
kamelgarn (därav ordet) tillver
kat tyg från levanten. Sederme
ra kom det a tt avse e tt glansigt,
ibland vattrat eller mönstrat
tyg, vanligen tuskaft av kamel
garn, kamelgarn och silke, eller
hårt tvinnat kamgarn, ibland
blandat med silke, bomullseller linnegarn.
Kammarduk (1563) cammarduk
1799. En fin tuskafts linneväv,
som använts i vissa mindre
plagg och näsdukar. Kvalitetsmässigt nära batist och kam
brik. Liksom det senare ordet
anses kammarduk anspela på
det holländska Kamerijk.
Karmosin (1543) carmosin 1803.
E tt tyg, vanligtvis av karmosinröd (därav beteckningen) färg.
K attun (1659) kartun, cattun
1765. E tt slags tä tt vävt, tu 
skafts, vanligen glättat bom 
ullstyg som oftast förekommer
med tryckta färgmönster. Sam
ma ord som engelskans cotton,
franskans coton och tyskans
K attun, vilka alla återgår på
ett arabiskt ord för bomull.
Kitaj (1721) kitay, kittaj 1801,
chitai 1817. Vissa lärftsliknande, vanligen enfärgade och slä
ta, bomulls- och sidentyger.
Ursprungligen tillverkade i
Kina, som under medeltiden
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och in på 1600-talet kallades
Katay.
Kläde (medeltida) 1765. Kläde
är det fina, ursprungligen från
nordvästra Europa im portera
de ylletyget, medan vadmal
var det hemtillverkade yllety
get. Kläde var den viktigaste
produkten i den medeltida
europeiska textilindustrin och
benämndes efter sin tillverk
ningsort. Klädet var vävt i tu 
skaft eller kypert, valkat och
överskuret.
Korderoj (1815) 1862. E tt eng
elskt tyg (Corduroy, med om
tvistat ursprung) av hel- eller
halvylle, ofta flerfärgat. E tt
enklare kostymtyg. Ordet be
tecknade från böqan oskuren
bomullssammet med upphöjda
ränder.
Lärft (medeltida) hamplärft
1765, linnelärft, bomullslärft.
E tt slätt tyg, vävt i tuskaft av
lin, blekt eller oblekt. Som
framgår av sammansättningar
na vävdes lärft också — senare —
av andra fibrer.
Manchester (1774) manskjester
1809. En räfflad varp-sammetsvävnad av bomull. Ursprungli
gen tillverkades den i staden
Manchester.
Moal, moar (1644) moer 1801,
moares. E tt siden- eller ylletyg
med vattrad ytmönstring, som
framställts genom varmpress
ning eller varmmangling. Ordet
har franskt ursprung, verbet
moirer betyder »vattra ett tyg».
Jäm för moaré-siden!
Musslin (1712) 1877. E tt orienta
liskt lätt och glest, något lud
digt tyg vävt i tuskaft av fint
bomullsgarn. Även använt om
motsvarande kvalitet i linne
eller ylle. Ordet har via itali

enska och franska komm it av
ett arabiskt ord som betyder
(tyg) från (staden) Mosul.
Nankin (1751) 1810. E tt från
Kina (Nanking var den ur
sprungliga utskeppningshamnen) im porterat, vanligtvis rödgult bomullstyg vävt som lärft.
Imitationer i form av gulfärgad
do mestik var vanliga.
Nopkin (1637) nappkin 1 765,
nopptyg, nappskin. Noppigt
tyg av ylle, linne eller bomull.
Ordet av holländskt ursprung.
Nättelduk (1672) 1773. Egentli
gen en mycket fin lärftliknande vävnad av nässelfibrer.
Oegentligt används beteck
ningen också om fina linneeller bomullsvävnader.
Parkum (1602) parkåm 1765.
E tt grövre eller finare kyprat
tyg av ylle, linne eller bomull
eller en kombination av dem,
använt till underkläder, foder
eller sängklädesvaror. Kommer
av ett medeltidslatinskt ord
med betydelsen »tyg».
Rask (1599) raskesins 1765, rass,
rasch. E tt jämförelsevis tunt,
ofta kyprat och på ena sidan
glättat ylletyg (vanligen av
kamgarn), ofta med stark apappretur. Påminner om siden
eller halvsidentyg till utseen
det. Härleds ur franskans ras,
tyg (sars) med slät yta. Ibland
träffar man på sammansatta
ord, raskesins, rastesil, som
kan härledas ur franska be
nämningar på speciella siden
tyger — ras de Cypre, ras de
Sicile, ras de Maur.
Redgarn (1540) regarn, rigarn
1765. Glansigt, strävt kam
garn, i synnerhet använt till
broderier och prydnadssöm.

Sammet (1536) 1765. Beteckna
de under medeltiden ett slags
tjockt sidentyg. Ordet betyder
egentligen »6-trådigt». Kom se
nare att få sin nuvarande bety
delse, tyg med rak upprättstående, tät och kort lugg.
Sars, serge (1613) sinsars 1772.
E tt franskt ord för siden, som
under olika tider betecknat
tyg av olika utföranden, i regel
tillverkade av silke eller ylle.
Liksom i fråga om rask anges
ofta speciella kvaliteter — sars
de dames, sars de soie — eller
tillverkningsorter — sars de
Nimes, sars de Rome.
Satäng (1627) satin 1765, sartin,
sertin. På rätsidan slätt och
glänsande tyg av siden eller
halvsiden, vävt i atlasbindning.
Senare beteckning på liknande
kvaliteter vävda av ylle, bom
ull eller linne. Ordet härleds
via italienska till det arabiska
ordet zaitann, siden från
Chuanchow (arab Zaitun),
stad i provinsen Fukien i syd
östra Kina, varifrån tyget en
gång exporterades.
Saxony (1845) saxoni 1862. Fint
ylletyg av kamgarn spunnet av
merinoull, med en något lud
dig flanelliknande yta. Ordet
övertaget från engelskan, där
det betyder »saxiskt tyg».
Evert Larsson har upptecknat
ordet i Hössjö med betydelsen
»svart tyg, förr använt i bättrety gsklänningar». I burträskmå
let anges betydelsen »svart,
strävt klänningstyg».
Schagg (1707) jagg, sjagg 1 776.
Sammetsartat ylletyg med
lång, grov och jämförelsevis
gles lugg. Av det engelska or
det shag, »lugg».

Schalång (1719) shalång 1776.
Kyprat, på ena sidan glänsan
de ylletyg, liknande rask, an
vänt bl a till foder. E tt franskt
ord, avlett av stadsnamnet
Chalons sur Marne, ett textil
centrum.
Siden (1525) sien, siin, sinsroiel
1765. Vävnad helt eller delvis
bestående av silke. Till svens
kan har ordet komm it via låg
tyskan, det anses gå tillbaka
på ett romanskt ord »seda»,
som i franskan blivit soie, och
som avletts av det latinska
»saeta», hår, borst.
Skiftstyg 1776, skifta ty g. Ordet
är vanligt i bouppteckningar
och betecknar sannolikt tyger
med »skiftande» färger, flamfärgade tyger och liknande.
Jäm för »changeant», sideneller ylletyg som skiftar i olika
färger.
Skottyg 1776. Enligt Dalins ord
bok, ett slags grått, grovt ylle
tygStrig 1795. Blångarnsväv, alltså
en väv vari striggarn av lineller hampblånor använts. E tt
gemensamt nordiskt ord.
Taft (1566) 1801. Glatt helsidenvävnad. Antagligen lånat från
italienskan, ytterst från det
persiska ordet tafta, vävt,
Samma ord anses ingå i vårt
»tapet».
Triumfant 1765. E tt taftartat si
den med blommigt mönster,
ansett som synnerligen dyr
bart.

forts nästa sida
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Vadmal walmar 1765. Det tradi
tionella, nordiska hemvävda
ylletyget. Betyder egentligen
»ett m ått (mål) tyg (våd)». E tt
stycke ylleväv hade alltså ett
fixerat värde och kunde använ
das som betalningsmedel.
Västgötatyg 1766. Ordet beteck
nar ett tyg köpt av vandrande

västgötaknallar. Tygets beskaf
fenhet växlade under olika ti
der — från att handla med
ylle- och linnetyger under
1600-talet, övergick knallarna
till att under 1700-talet i allt
större utsträckning saluföra
bomullsprodukter.

U ppgifterna har
sam m anställts av
Per-Uno Ågren.

Museets öppethållande under helgerna:
julafton
juldagen
annandagen
nyårsafton
nyårsdagen
trettondagsafton
trettondagen

stängt
12—17
12—17
stängt
12—17
stängt
12—17

F o to ur Olle Öberg-samlingen.
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• H ANS KRONDAHL. Formgivare och vävare.
Textilt arbete förknippas genom traditionens infly
tande oftast med kvinnligt slöjdande. Med början
på 1950-talet och med accelererande tempo har
textila arbeten dock allt mer och mer få tt fotfäste
och vunnit accepterande inom de s k sköna kons
ternas område. I samband härmed har banden med
traditionella tekniker och mönster ofta skurits av,
omväxlande med att vissa traditionellt förankrade
kvaliteter återupptagits i ett n y tt och överraskande
sammanhang.
Kanske är det nödvändigt a tt ett par av de stora
namnen inom svensk textilkonst i dag fa ktiskt är
manliga? För att bryta en arbetstradition förm ed
lad från mor till dotter i en lång kedja av generatio
ner bakåt är det nog en fördel a tt vara av det andra
könet för a tt fri från den inlärningsprocessen kunna
se på ett materials möjligheter med nya ögon.
Från Lucia-helgen och in i nästa år (12/12—23/1)
visas en stor retrospektiv utställning med vävnader,
broderier, tygtryck och skisser av Hans Krondahl.
E tt citat av Hans Krondahl ger en antydan om
hans textilkonst:
»Jag tar kanske inte ordet gud i min mun — men
jag söker e tt tillstånd — e tt skratt. E tt solskimmer
är ett sånt naturens lilla skratt. Det vill jag arbeta
med.»

• SVE N SK T LAN D SKAPSM ÄLERI UNDER
1800-TALET
En antologi över landskapsmåleriets utveckling un
der 1800-talet, sammanställd med material från
Nationalmuseum.
• BILDER F R Å N PALESTIN SK A F L Y K TIN G 
LÄG ER av Leena Saraste
I Libanon har fotografen Leena Saraste från Hel
singfors under de senaste åren med kamerans hjälp
sökt skildra och fixera vad som hänt och händer i
de palestinska flyktinglägren.
I Galleriet, 1 tr ner i museet, visas ett antal av
Leenas fotografier, som berättar om dagens verklig
het för många palestinier — en verklighet i bjärt
kontrast till vårt julfirande, som motiveras av något
som sägs ha hänt för omkring 2.000 år sedan pä en
plats, i e tt land, kallat »Palestina».
• Basutställningarna VÄSTERBO TTEN FÖ RR
Museets stora basutställningar kan ni naturligtvis
också se i jul — se öppettiderna på förra sidan.
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En tid sk rift o m liv och arbete förr och nyss,
o m natur och kultur, o m m änniskor och djur.

Prenumeration:

årets häften
häften i en bok
häften och bok
lösnummer
(detta nummer

40:45:65:15:2 0 :-)

Rekvisitioner och prenum eration:
Västerbottens läns hembygdsförening,
Pg 6 26 22 - 6.

T idskriften utkom m er m ed fyra num m er per år.
R edigeras av tjänstem ännen vid V ästerbottens m useum och
Sk ellefteå m useum .
Ansvarig utgivare: A nders Huggert.
R ed a k tö r: Per-Uno Ågren.
Grafisk form : Göran Carlsson o ch Petter Perstrand.
R edaktion ens adress: V ästerbottens m useum , 9 0 2 34 Um eå.
T el 0 9 0 /1 1 8 6 35.
O ffsettry ck : UTA B, U m eå 1 9 8 2 . ISSN 0 3 4 6 -4 9 3 8 .

Västerbottens läns hembygdsförening;

