Blå kjol från Dädesjö

Kjolen ingår nu i Smålands museums samlingar och
finns på Kulturarvscentrum

I samband med att
Växjöortens Folkdanslag
för några år sedan skulle
flytta sina inventarier till
ett mindre förråd gjordes
en genomgång av lagets
dräktbestånd. En ansenlig
mängd dräkter och
klädesplagg hade under
årens lopp anskaffats
eller tagits emot som
gåva och en hel del
scenkläder och rekvisita
fanns kvar från lagets
olika teateruppsättningar.
Bland plaggen fanns en
blå, lite sliten kjol som
verkade vara gammal.
Den var av hemvävt tyg
och den var tillskuren
och sydd som ett folkligt
plagg. Kjolen var så
speciell att vi beslöt att
visa upp den på
Kulturarvscentrum för att
få veta om den var
intressant nog att bevaras
i Smålands museums
samlingar. Intresse fanns
eftersom ganska få kjolar
av folklig karaktär finns
bevarade, de tygrika
kjolarna blev ofta
återbrukade som foder i nya plagg eller syddes om till barnkläder. Men, fick vi veta,
för att vara riktigt intressant borde det finnas uppgifter om plaggets ursprung.
Ulla Nilsson visste att kjolen var skänkt till laget av en tidigare medlem, Eva
Löfkvist. Hon hade fått den av sin mor som berättat att kjolen hade tillhört en äldre
släkting, vilken själv hade vävt tyget. Med ledning av kjolens material och modell
borde den personen varit född någon gång under 1800-talets första hälft. Eftersom
jag är road av släktforskning antog jag utmaningen att försöka leta upp en möjlig
ägare. Hjälp i sökandet fick jag av Sigge Jacopson, Skårtaryd, infödd Dädesjöbo
som känner sin hembygd väl.
Evas mor Anna var född i Dädesjö socken 1910. Hennes föräldrar Klas Daniel
Johansson och Ingrid Kristina Svensdotter, och före dem hennes morföräldrar Sven
Johan Pettersson och Sara Kristina Karlsdotter,

brukade Stora Boldö i Dädesjö. Sven Johans syster Maria Pettersdotter född 1838,
som en tid var bosatt hos brodern i Boldö, arbetade mycket med att spinna och
väva. Mormodern Sara Kristina, född 1835 i Kroken, Skårtaryd kom även hon från
en textilkunnig familj, om det
vittnar många textilier i
Dädesjö hembygdsförenings
samlingar. Anna vistades
mycket i Kroken hos sin mors
kusiner. Det finns alltså goda
skäl att tro att någon av
kvinnorna i släkten varit den
ursprungliga ägaren.
Tyget i kjolen är vävt i tuskaft
med blått ylleinslag på beige
bomullsvarp, en halvyllekvalité
som i folkmun kallades verken.
Kjolen är lång och ganska vid,
sydd av fyra och en halv–drygt 60 cm breda våder. Mitt fram har den några lagda
veck, resten av tyget är rynkat i ett brett parti av parallella rynkor mot en smal
linning. Kjolfållen har tidigare varit skodd med en ca 10 cm bred skoning att döma
av stygnrester och blekning. Kjolen är delvis handsydd, delvis sydd på symaskin,
kanske vid en senare renovering.
Personuppgifterna är hämtade ur: Skårtaryds by i Dädesjö socken och Ramnåsa
Skogelag utgivna av Dädesjö hembygdsförening samt Dädesjö sockens
kyrkobokföring i ArkivDigital.
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