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Dräkten som ä r en

RIKSKLENOD

VINGÅKER, ÖSTERÅKER
I SEVÄRD DRÄKTPARAD
Höstens studieprogram har kommit. Nästan varje studieförbund med självaktning har en eller flera cirklar i studier och sömnad av våra folkdräkter. I höst har
alla dessa cirklar ett givet mål för en studieresa. Självklart bör man åka till Nyköping och hos Södermanlands museum titta på utställningen "Fästpigor och
färdbönder". En utställning som helt bygger på våra vackra folkdräkter från
Västra Vingåker och Österåker med dess många variationer. Utställningen öppnades i början på juli — främst för turisterna — men nu ska den stå kvar ända
till 26 november, just med tanke på det stora intresset för folkdräkter och de
många studiecirklarna.

Det är museet som ordnar utställningen i samarbete
med länets hemslöjdsförening och som främsta ansvariga för utformningen står Christer Järlgren, som är
Y^itr&dLaxvdLc* Vä.TvsTrvws.^io.VvG.t, oc\v "LA\\e*nor Boman vid Y\emsiöjden. Utställningen har föregåtts av en dräktinventering.

Har lånats

Föremålen har lånats av Nordiska museet, Västra
Vingåkers hembygdsmuseum och från privata. Åtskilligt tillhör Södermanlands museum.
Ingen möda har sparts när det gällt att göra utställningen autentisk, och resultatet har verkligen blivit sevärt. Det har c:a 3.000 besökare hittills kunnat konstatera.
Utställningen är uppbyggd kring ett antal montrar, som
senare ska bli vandringsutställning. Därtill har man
tillverkat några miljöer och placerat in folkdräktsklädda
män och kvinnor i deras rätta sammanhang.

På kyrkbacken i Vingåker (på kyrkan ses att
det var före den stora
branden). Från vänster
högtidsklädd gift kvinna
från Vingåker, sorgklädd kvinna från Österåker,
helgdagsklädd
man från Vingåker och i
kanten skymtar högtidsklädd fästpiga från
Österåker.

Hur detaljerna tillverkades får man även en inblick i,
då man visar en del större och mindre verktyg, bl.a. för
tillverkning av bälten.
De sömnaäsintresseYade lår genom hemslöi^ten praK*
tiska råd och tips inför arbetet med sina dräkter, och en
nyproducerad högtidsdräkt från Österåker visar vad
man i dag kan åstadkomma.

Vardagsdräkter

Intressant att notera är att många ungdomar, exempelvis i Ungdomsringen, vill tillverka vardagsdräkter
istället för den färggranna dräkt, som man vanligast kallar Vingåkers- eller österåkersdräkt. Vardagsdräkterna
för sommarbruk är lättare och mer praktiska att dansa i.
Lagom till utställningen har Anna-Maja Nyléns efterfrågade och länge slutsålda avhandling om
Vingåkers- och Österåkersdräkten kommit ut i ny upplaga.
Till utställningen hör också ett stort antal fina bilder
Med hödoft...
från början på 1900-talet, visande Vingåkers- och.
Där hittar man färdbonden klädd för avresa i gammal- Österåkersbor i folkdräkter.
dags släde, i samtal med en vardagsklädd kvinna i vinterdräkt. En rödtimrad vägg har byggts upp för att göra
Till Vingåker
det hela äkta. Lika äkta är en mysig stuginteriör med
människor i vardags- och högtidsdräkter.
Det är alltså meningen att den här utställningen, till en
En arbetsscen från höbärgningen vill visa att folk- del, senare ska bli vandringsutställning. Som sig bör blir
dräkterna minsann inte bara var högtidskläder. Det premiären i Vingåker! Förmodligen på förvintern när
fanns även vardags- o. arbetsdräkter av olika slag. En nya bibliotekslokaler invigs.
höhässja ger inte bara miljö åt det hela utan sprider ockDe som vill se hela utställningen under sakkunnig guidså en behaglig sommarlukt över hela utställningen...
ning bör dock resa till Nyköping, gärna i studiegrupper.
En scen på kyrkbacken i Vingåker visar högtidsdräk- Museilektor Anna-Lena Bergström tar emot anmälningter och sorgkläder från Vingåker och Österåker.
ar och bokar in tider.
''Fästpigor och färdbönder" är en utställning som man
Variationer
vid länsmuseet är stolt över. Christer Järlgren säger att
Därtill kommer en rad detaljer i montrarna, visande dräkterna från Vingåker och Österåker inte bara är univariationer efter både olika tidsepoker, olika årstider och ka för länet. De är finare än så!
i någon mån mellan de båda socknarna.
— Det är en riksklenod vi har i Sörmland, säger han.

Därför har å
kunnat besti
många århm
Varför har Västra Vingåker och Österåker i motsats
till andra socknar kunnat
bevara ett dräktskick under
flera århundraden? Den frågan söker man svar på i programhäftet till "Fästpigor
och färdbönder" och förmodar att det ligger till så här:
I både Vingåker och
Österåker har alltid funnits
en medveten, självägande
bondeklass, som socialt väl
hävdade sig mot adeln och
markant höjde sig över de
bönder som inte var jordägare. Byarnas isolerade läge
i en stor skogsbygd har också
spelat en roll. Modeväxlingar tycks i högre grad ha
påverkat andra socknar, så
att någon speciell folkdräkt
inte kunnat utvecklas där.
Vissa dräktdetaljer i Vingåker och Österåker sägs ha
förhistoriska anor. I slutet
på 1500-talet noteras dräkten
som något märkligt. Mycket
av det som man i dag vet om
dräkten kommer från prosten Markus Simmings
sockenrannsaken från slutet
på 1600-talet. Han beskriver
inte bara dräktens utseende
utan också seder och bruk.
I slutet på 1700-talet kom
en ekonomisk nedgång som
inverkade på dräktskicket
även i Vingåker och Österåker. Dräkten blev en
högtidsdräkt som nu bara de
besuttna bönderna hade råd
med.
I det sammanhanoAt här.

Ett stort antal fina
och Österåker. Alla
utställningen kommt
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Intendent Christer Järlgren och musielektor Anna-Lena Bergström vid scenen
med den resklare färdbonden.

ER MAN SKILLNADEN
en Vingåkersdräkt och en
t är egentligen bara att tala
på samma dräkt. Det säger
ter Järlgren och museilek3ergström. Men visst finns
"äkten som skiljer de båda
man det på kvinnans högtast på förklädets nederdel,
räkten har enkla mönster i

Text: Haldo

form av band, medan Österåkersdräktens
broderier på samma ställe består av blommor. Vidare kan man se det på kvinnornas
huvudbonader. Det är Vingåkerskvinnan
som bär den höga, vita, raka huvudbonaden. I Österåker var det vanligare med s.k
valkar, linblånader som lindades med röda
klädesband och lades i två ringar. Över detta lades tyllhuckel, ett fyrkantigt stycke
vikt i 3-snibb över valkarna.

Foto: Henry Svensson

I det sammanhanget börjar variationerna komma.
Den s k halvdräkten, vardagsdräkten, tillkommer.
Dräktskicket blir nu mera
socialt utmärkande.
I mitten på 1800-talet började dräktskicket i de båda
socknarna att upplösas. Det
berodde på att jordskiften
sprängde
den gamla
byggemenskapen.
Bättre
kommunikationer, befolkningstillväxt och industrierna var andra orsaker.
I början på 1900-talet kom
folkdräkterna tillbaka, men
nu av andra orsaker än de
ursprungliga. Det uppstod
ett fosterländskt svärmeri,
inte minst bland de högborgerliga, och bland dem
upplevdes
folkdräkterna
som något pittoreskt, äkta

Ett stort antal fina bilder visar folk från Vingåi
och Österåker. Alla är inte identifierade, men r
utställningen kommer till Vingåker blir det möji
het för ortsborna att hjälpa till med den saken.
och genuint. Det skapades
nya nationaldräkter på
många håll.

dräkter blev en symbol fö
bygdegemenskap.
Nu har alltså intresset

Det blev populärt att låta
fotografera sig i nationaldräkt och många fotografer
hade dräkter att låna ut. I
ateljeerna fanns i regel också
nödvändiga tillbehör för bra
miljöer, som björkstammar,
gärdesgårdar och liknande.
Många bilder i utställningen
i Nyköping kommer från den
tiden.

dessa dräkter ökat igen,
som intresset för folkmu
folkdans och gamla allm<
föremål. Nu ställs dock s
re krav på originalitet är
digare. Man vill att de di
ter som tillverkas, både
material, snitt och sömi
ska vara så lika förebil
som möjligt.
Folkdräkterna har bl
många och blir förmodli
ännu fler. Men mycket U
dem har så stolta anor s
de vackra dräkterna f
Västra Vingåker och Ös
åker.

Nästa fas blev det "räddningsarbete' som Skansengrundaren Artur Hazelius
utförde, stödd av en växande
hembygdsrörelse. Bygde9

