Folklig dräkt eller folkdräkt
Begreppen folkdräkt, folkdans och folkmusik är termer som har skapats i modern
tid. De är ord som beskriver traditioner från allmogekulturen i vilken vi alla har våra
rötter. Med uttrycket folklig dräkt menas de kläder som har burits av allmogen, det
vill säga människorna som bodde och verkade i det gamla bondesamhället och som
utgjorde större delen Sveriges befolkning till långt in på 1800-talet. Modet har
påverkat allmogekläderna i en ständigt pågående förändring. Så gott som hela
landets bondebefolkning följde det borgerliga modet, visserligen i en eftersläpande
takt och inte till alla delar, men modeepokerna går att spåra i klädernas snitt.
Rokokotidens mode återspeglas i de långa skörten i livstycken och västar, i de långa
rockarna och i männens knäkorta åtsittande byxor. 1700-talets modetyger,
bredrandiga ylle- och halvylletyger i många färger och tryckta bomullstyger så
kallade kattuner, förekom allmänt. Männens kläder påverkades också i hög grad av
soldatuniformen.
Empiremodet, som kom vid sekelskiftet 1800 med sitt korta liv och omarkerade
midja, fick också stor genomslagskraft i allmogens kläder. Ett par årtionden in på
1800-talet var kvinnornas livstycken och männens västar så korta att de knappt
täckte bröstkorgen.
Olikheter i många av de folkliga dräkter vi bär idag vittnar snarare om från vilken
tid originalplaggen är, än om skillnader i hur folket klädde sig i olika bygder.
Kvinnodräkter från Sunnerbo härad och mansdräkter från Dädesjö socken är
exempel på dräkter med tydliga drag av empiremodet, medan dräkter från Unnaryd
och mansdräkten från S. Möre har modedrag från rokokon.
Definitionen på begreppet folkdräkt står för kläder som bars av bondebefolkningen
och som i vissa bygder, under vissa förhållanden, utvecklade lokala särdrag. Det vill
säga skiljde sig från hur bönderna i omkringliggande bygder klädde sig vid samma
tid. Det har funnits ganska få områden med särpräglade dräkter i vårt land.
Sydvästra delen av Kronobergs län, nordöstra Skåne och västra Blekinge bildar ett
sådant traditionsbundet område där dräkter burits under lång tid utan att nämnvärt
förändras. Ända fram till slutet av 1700-talet bar förmögna bondkvinnor här
högtidsdräkter, med stildrag från medeltid och renässans. Av bouppteckningar från
Kronobergs län framgår att dessa högtidsdräkter förekom i ett 10-tal socknar i södra
delen av Kinnevalds, Allbo och Sunnerbo härader. Dessa mycket påkostade dräkter,
som kallades opplötakjortlar, hade sammet eller brokader i liven, exklusiva
importerade tyger i varierande kvalitéer och färger och enfärgade fina ylletyger i
kjolarna. Kläderna noterades noggrant i bouppteckningarna, särskilt under 1700talet, med uppgifter om plaggens lokala benämning, färg, material och värde.
Den standardiserade kvinnliga högtidsdräkten, som blev så allmän när dräkter åter
togs upp under 1900-talet, kom att vilseledande kallas Värendsdräkten, vilket har
uppfattats som att dräkten burits i större delen av Kronobergs län. Dokumenten ger
en helt annan bild. Dräkten skapades omkring sekelskiftet 1900, vid en tid då man
inte använde äldre plagg som förlagor. Man hade foton eller planscher som förebild
och använde moderna material och moderna metoder när man sydde dräkterna.

Alla dräkter syddes efter ett och samma mönster. Så småningom standardiseras
också tyger, färger och broderier. Dräkten blev uniform, vilket inte förekommit i det
gamla bondesamhället.
Först under 1900-talets senare del kom efterfrågan på dräkter som var tidstrogna
originalplaggen, både i tillskärning, material och tillverkning. Under 1960-1970talen mättes en mängd originalplagg upp och mönsterritades, för att tillgodose den
stora efterfrågan på mönster till folkliga dräkter som syddes då. Inom
Ungdomsringen arbetades det på olika nivåer med utbildning och kursverksamhet.
Medlemmar i Växjöortens folkdanslag började tidigt att ta fram material och
mönster till tidstrogna kvinno- och mansdräkter från bygden.
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Folkliga dräkter från
1800-talets första hälft
tydligt påverkade av
empiremodet. Mansdräkter
till vänster från Dädesjö
socken, kvinnodräkter sommardräkt från Sunnerbo,
mansdräkten till höger från
Sunnerbo.

Högtidsdräkter med lokala
särdrag. Två varianter av
opplötakjortlar från
sydvästra Småland.
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