
Högtidsdräkt för bondesläkt
Forskning belägger ursprung i Virestad och Örkened

I Nordiska museets samlingar finns en kvinnlig högtidsdräkt som är inköpt i Örkeneds 
socken i Östra Göinge härad i Skåne men som anges ursprungligen komma från Virestads 
socken i Allbo härad i Småland. P. G. Wistrand, amanuens på Nordiska museet, köpte 
dräkten på en av sina insamlingsresor av hemmansägare Jöns Persson i Lönsboda 1884. 
Dräkten, som är en så kallad opplötakjortel med liv och kjol sammansydda, är mycket 
påkostad. Sådana högtidsdräkter bars under 1700-talet och tidigt 1800-tal av de mest 
välbärgade bondhustrurna i sydvästra Småland och i angränsande delar av norra Skåne och 
västra Blekinge. Troligen är det denna dräkt som varit inspiration till 1900-talets 
Värendsdräkt. På 1970-talet konstruerades sömnadsmönster med originalplaggens 
tillskärning och tyger togs fram i samma utförande som i de gamla plaggen. Kopior av den 
gamla dräkten har sedan dess kunnat sys.

Dräkten består av tre delar:
1. Livkjol med liv av röd pressad ylleplysch i stort blommönster med sex par silvermaljor 
framtill sammansytt med en mellanblå kjol av tjockt, ruggat ylletyg.
2. Mörkblått raskförkläde med bård nertill som är indelad i åtta rektangulära fält med 
sammetsband och silverband, i varje ruta ett silkebroderat växtmotiv.
3. Lista av rött kläde kantad med gröna sidenband med liknande broderi som i 
förklädesbården, korslagda silverband och silkefrans på ändarna.För att stärka eller ibland 
dementera uppgifter som lämnats om folkliga dräktplaggs proveniens bör man om möjligt 
kontrollera dem. Personuppgifter kan med dagens teknik enkelt sökas i kyrkobokföringen.  
Med utgångspunkt från listan, som är märkt MGS GJD 1799, började sökandet i 
Kronobergs Genealogiska Förenings databas efter möjliga par med dessa initialer. Sökandet 
gav ingen rimlig träff varken under vigde eller under födde.  I Örkeneds socken vigdes 
däremot en Måns Gummesson med Gunnil Jönsdotter den 8 februari 1800.  Båda är födda i 
socknen, Måns 1778 i Komålen och Gunnil 1779 i Lilla Ekön. De bosatte sig i 
Kvarnatorpet. 

Måns föräldrar Gumme 
Håkansson och Bengta 
Jonsdotter flyttade till Komålen i 
Örkeneds socken från Peppanäs i 
Virestads socken.  Bengta, som 
troligen var från Hormeshult, 
blev som 17-åring gift med Sven 
Persson från Peppanäs. I 
äktenskapet föddes två döttrar   

.

T.h. Kopia efter opplötakjortel 
med ursprung från Virestad 
socken, lista från Örkeneds 
socken. T.h. Kopia efter 
opplötakjortel från samma 
dräktområde. Originalplaggen 
finns på Nordiska museet



Efter fem år avled Sven i en olyckshändelse, 
"ihjälslagen av en sten". 1765 gifte Bengta om sig med 
Gumme Håkansson från Svinhult. Efter femte barnets 
födelse 1775 flyttade familjen från Peppanäs till 
Örkened, där föddes Måns och ytterligare två barn 

Måns och Gunnil fick flera barn men endast dottern 
Ingier Månsdotter nådde vuxen ålder. Hon gifte sig 1822 
med rusthållaresonen Sven Olsson från Lönsboda och 
de bosatte sig i hennes föräldrahem Kvarnatorpet. Svens 
syster Gunnil Olsdotter, gift med Per Månsson, blev 
kvar på rusthållet Lönsboda. Deras son Jöns Persson 
född 1835 övertog Lönsboda efter föräldrarna, förblev 
ogift men bodde där fram till sin död 1907. Jöns var 
troligen en ganska ansedd man i socknen, han var bland 
annat kyrkvärd, och tillsamman med sin syster skänkte 
han två vinkannor till Örkeneds kyrka. Säkerligen är 
detta samme Jöns Persson i Lönsboda som 1884 sålde 
dräkten till Nordiska museet. Måns Gummesson och 
Gunnil Jönsdotter var alltså Jöns Perssons morbrors 
svärföräldrar.

Släktskapet styrker uppgiften om att opplötakjorteln  
ursprungligen kommer från Virestad. Utan tvivel 
härstammar den från 1700-talet och har förmodligen 
brukats både i Virestad och i Örkened av släkten från 
Peppanäs. En så här påkostad högtidsdräkt gick i arv i 
flera generationer.

Förmodligen bar Måns blivande hustru släktens opplötakjortel vid bröllopet tillsammans 
med förklädet och listan som troligen syddes till deras trolovning. En väl dokumenterad 
sed var att mannen gav dessa plagg som trolovningsgåva. Listan är daterad 1799 men 
bröllopet ägde rum den 8 februari nästkommande år. Det breda förklädet och broderierna 
på listan och förklädet vittnar om att de kommit till då. Flera bevarade listor med i stort sett 
samma eller snarlikt broderi är daterade åren kring sekelskiftet 1800. 

En bekräftande källa är även bouppteckningen efter Gunnil Jönsdotter 1873. Bland de 
uppräknade gångkläderna återfinns bland annat en filtakjortel och två röda listor och det 
broderade raskförklädet är troligen ett av de sju efterlämnade förklädena. Vid hennes död 
hade opplötakjortlar varit ur bruk sedan länge. I Virestads socken började dräkten läggas 
bort redan på 1790-talet medan den i angränsande socknar i Skåne dröjde kvar ännu några 
årtionden. 
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