..LÄNST1DNINGE

N

mgå>

Tisdagen den 27 feb 1973
v • ^ '., jt
T-,v- 'i*-'

Sorundadräkten — historiska glimtar:

Ett särpräglat klädskick med
tvärarmatröjor och örmössa!

eträffande folkdräkten/bygdedräkten / Sorundadräkten
B
tycker nog en och anan att

den borde det väl inte vara någon svårighet att berätta om.
Sen finns ju i både bevarade
och nytillverkade plagg och bärs
än i dag vid sammankomster
till bygdens och förfädernas ära.
Men de bevarade plaggen, de
som finns både här i Sorunda
och på Nordiska museet, är
knappast äldre än från den tid
då dräkten upphörde att vara
sorundafolkets gängse och enda
klädskick, alltså från mitten av
1800-talet. På den tiden talade
man inte om folkdräkt, utan
benämningen var rätt och slätt
gångkläder.
Tyvärr är det så att av vardagens plagg finns just ingenting kvar — de har slitits ut i
hårt och strävsamt arbete. Och
inte några säkra belägg. Inte så
underligt; dessa enklare och
grövre plagg lades nog vid
sidan om när bouppteckningen
förrättades.
Nej, det är helgdags- och
högtidsplagg,
som
finns
bevarade, såsom broderade
lintyg och skjortor samt mössor, förkläden, halsdukar o.s.v.,
ofta i siden eller annat köpstyg.
Som en raritet kan betraktas en
eller annan "klänning", d.v.s.
kjol och tröja i samma
material, antingen det nu är i
hemvävt eller köpstyg.
>

BLANDNING AV
GAMMALT OCH NYTT
Det borgerliga klädskicket följde för längesedan, precis som
nu, modet i Paris och efter ett
par år eller kanske några
decennier trängde "nyheterna", som då hunnit bli ganska
gamla, ned till allmogen. Det
kunde hända att ett nytt plagg
tillverkades i ett köpstyg och i
ett annorlunda snitt än som
tidigare varit brukligt. Och
sedan bars det nya plagget tillsammans med den gamla kläduppsättningen.
Där har vi en påtaglig skillnad mellan borgerligt och folkligt klädskick. I den borgerliga
kläduppsättningen
blandades
inte gammalt och nytt, utan ett
nytt mode förändrade klädedräkten i sin helhet.
KALMINKEN
REVOLUTIONERADE
ALLMOGENS DRÄKT
Ett bevis på hur ett utifrån
kommande tyg så småningom
kom att påverka mönster och
färger i allmogens dräkt, inbegripet Sorunda, var kalminken.
Kalmink kom från England ungefär i mitten av 1700-talet och
var ett glättat ylletyg i satinbindning och i underbart vackra
randningar, aldrig enfärgat.
Allmogen hade knappast råd att
köpa kalmink till en hel kläduppsättning, utan fick nöja sig
med en bit till låt oss säga ett
kvinnolivstycke.
Kalminken blev på sätt och
vis revolutionerande för allmogens
klädedräkt,
som
tidigare oftast varit enfärgad.
Kalminkens randningar kom
nämligen att bli förebild för
våra kjol-, livstycks- och västrandningar alltefter våra duktiga allmogekvinnors vävskicklighet och konstnärliga sinne.
Det blev således under 1700talets senare hälft allt vanligare
att allmogens tidigare enfärgade klädedräkt fick för olika
bygder typiska randningar. Till
vissa trakter, där man var särskilt traditionsbunden, t. ex. i
Siljansbygden,
Hälsingland,
Skåne, Värendsbygden och, för
sörmlänningar nära till hands

liggande, österåkers- och Vingåkersbygden trängde aldrig
landningarna.
I stort sett, skall kanske tillläggas, ty randiga västar och
livstycken för både män och
kvinnor har förekommit också i
dessa bygder, men då troligen
under en senare tid.
TIMMERPENGAR
TILL SIDEN OCH
KALMINK
Som ett belägg för att sorundabondens ekonomiska ställning
var god och att han säkert var
mottaglig för nyheter när det
gällde klädedräktens material
kan jag tala om att kalmink
har använts här till såväl kjolar
som livstycken och koftor.
Sorundabonden for till Stockholm och sålde sina produkter.
Man kan t.ex. läsa i "Årstafruns (Märta Helena Renstierna) dagbok" hur bonden från
Aska sålde timmer till Årsta.
Det kan mycket väl tänkas, att
en del av pengarna vid dylika
försäljningar i eller utanför
huvudstaden användes till inköp
av ett vackert tyg till den hemmavarande hustrun, kanske
siden, kattun eller varför inte
just kalmink.
"BETAGANDE
VACKER
HÖGTIDSDRÄKT!"
Enligt de 134 bouppteckningarna från 1786—1825 förekommer
kalmink i 32 kjolar, 29 livstycken och 3 koftor, men ingen har
ägt mer än 1 kjol och 1 livstycke respektive kofta, vilket vittnar om att kalmink var ett dyrbart tyg och att man inte hade
mer än en kläduppsättning
därav. Nu kan naturligtvis
något eller några av dessa
plagg förekomma i mer än en
bouppteckning, därför att plaggen gått i arv från t.ex. mor till
dotter.
Nordiska museet har inget
plagg i kalmink från Sorunda
och jag tror knappast att det
finns något här i socknen. Men
undersök ett gammalt lapptäcke? Det måste i alla fall ha
varit en betagande vacker högtidsdräkt, fullständigad med ett
skirt nättelduksförkläde och
schal och örmössa i siden!
BORGARHUSTRURNAS
BINDMÖSSOR
Bindmössorna, som från början
bars av städernas, även Stockholms, borgarhustrur, trängde
så småningom under slutet
av 1700-talet och början av
1800-talet — ned till allmogens
kvinnor. De äldsta mössorna
var relativt stora, men så blev
det modernt med mindre mössor.
Kasta en sten i vattnet och se
ringarna som uppstår! Där har
vi bilden av bindmössans spridning, men den innersta ringen,
som ger oss bilden av den mindre mössan, hann kanske aldrig
så långt ut i landet, innan folkdräkten som enda klädedräkt
redan var avlagd.
Jag vill dock påpeka, att
bindmössan senare användes till
vanlig klänning. Min mamma,
som konfirmerades här i Sorunda 1889, har berättar att hon
och ytterligare en flicka bar
hatt vid detta tillfälle och de
övriga hade bindmössor, men
bara några år senare var förhållandet omvänt.
SORUNDAS
UNIKA ÖRMÖSSA
Ni som har bindmössor hemma
— jämför och ni upptäcker att
storlekarna är olika. Bindmössor finns nästan överallt i Sverige men örmössan den finns
bara i Sorunda. Förmodligen
uppstod namnet örmössa först
när bindmössan kom i bruk och

detta för att särskilja de bägge
huvudbonaderna.
"Stycket" till bindmössan
här i Sorunda är dock av en
särpräglad typ och jag vill gärna påpeka, att "stycket" och
framförallt den lilla tygremsan
som spetsen är fastsydd vid är
en relikt av en tidigare använd
huvudbonad, den s.k. hatten, en
relativt enkel huva.
Där har vi detta igen — när
något nytt kommer in i allmogens klädskick, så behåller
man någon detalj av det gamla,
i det här fallet att fästa spetsen vid!
örmössans ursprung har professionella forskare ännu inte
utforskat, så jag skall inte ge
mig ut på hal is, men jag har
sett dräkter från Österrike och
Syd-Tyskland, som har huvudbonader av liknande typ; därmed inte sagt likadana.
HALLSTÄMPEL
PÄ SIDENSCHAL!
Och jag rekommenderar: Titta
gärna litet närmare på en gammal sidenschal! I ena hörnet
kan finnas en liten stämpel —
rund, oval eller fyrkantig —
med tillverkarens namn eller
initialer. Det är en hallstämpel, som åsattes varor tillverkade inom landet och före
1846.
Då avskaffades nämligen den
s.k. hallrätten, liksom också
skråämbetena. I hallrätten ingick "fabrikanter", som inte
tillhörde något skrå, således
även andra än sidenvävare.
"TVÄRARMA TRÖJORNA"
När man i vår tid syr upp ett
kompletteringsplagg, t.ex. ett
nytt livstycke, bör detta sys
efter ett gammalt plagg. Obserfera storleken och utformningen
av skörtets uddar. Tänk på att
detta skört är en relikt av ett
ännu äldre plagg med längre
skört!
De för Sorunda egenartade
"tvärarmatröjorna" har ett
betydligt längre skört, en
påverkan av rokokotidens
klädedräkt. Och ganska säkert
är "tvär ar ma" en beskrivande
beteckning, tillkommen närtröjor med isydd ärm började
användas.
EMPIRENS INTÄG
Så småningom satte en ny
moderiktning, empiren, sin
prägel också på allmogens
klädskick. I modedräkten, den
borgerliga dräkten, åkte midjan
upp men allmogen, som älskade
sitt livstycke, kortade i stället»
av skörtet, om man nu inte som
t.ex. i Häverödräktens kvinnolivstycke lät skörtet, försvinna helt, frånsett två drygt 1 cm
stora tungor bak.
Livstycket blev så kort att en
glipa uppstod mellan kjolen och
livstycket.
RANDIGT I
BLÄTT-GRÖNT-RÖTT
Ur bouppteckningarna går också att utläsa vilka färger som
varit mest använda här i
Sorunda under en viss tidsperiod. Bouppteckningar från
1786—1825 visar t.ex. att till
kjolar, koftor och tröjor har
blårandigt ylle varit vanligare
än grön- eller rödrandigt.
Och detta förstärks ytterligare genom att den avlidna
hade ägt enstaka grön- eller
rödrandiga plagg, men två eller
ibland flera blårandiga. Med
blå-, grön- eller rödrandigt
menas att den angivna färgen
dominerar. Även männen tycks
ha använt blårandiga västar,
men där överväger dock gröneller rödrandigt.
"ROCKEN VAR DEN
TIDENS KAVAJ!"
Beträffande mansrockar kan
sägas, att den gröna rocken
knappast förekommer förrän i

1800-talets
bouppteckningar.
Och gröna — ja, där nämns
mörkgröna, mellangröna, lju-l
sare gröna, buteljgröna, sjögröna o.s.v. Tidigare var blått
och grått — bägge färgerna i
flera nyanser — mest förekommande.
Ganska sent kom svart in i
bilden. Så är också förhållandet
med ett slags jackor i samma
färger som rockarna. Liksom
på andra håll, var det troligen
ungdomar, som ville ha ett
"kortlivat" plagg.
Och en sak skall man lägga
på minnet — rocken var inte ett
ytterplagg utan den tidens
kavaj. Ordet kostym var inte
uppfunnet, utan uppsättningen
rock, väst och byxor tillsammans benämndes för längesedan
mansklänning. Väst och byxor
tillsammans kallades mansunderklänning.
Och man gick absolut inte i
kyrkan eller på kalas i skortärmarna eller för kvinnornas
clel i lintygsärmarna. Det är vi,
som återupptagit folkdräkterna, som gjort avkall därpå, oftast av kostnadsskäl. Jag vill
också framhålla att gift kvinna
alltid måste bära huvudbonad.
MOLLSKINN ÄR
IMITATION!
Skinnbyxor var vanligast,
men också byxor i samma
material och färger som rockarna har använts. Därför är
det inget fel att använda mörka
vadmals- eller klädesbyxor.
Ja, det kanske i många fall
borde rekommenderas, ty mollskinnet ät strängt taget bara en
imitation och ingen särskilt bra
sådan. Och detta gäller alla
dräktområden!
Och så ett litet påpekande;
när jag nämnt bouppteckningar
från t.ex. 1786—1825, är det
troligt att plaggen har använts
både ett eller några decennier
tidigare, beroende på den avlidnes ålder.
SÄRPRÄGLAT
KLÄDSKICK
Sorunda är den socken som ligger närmast Stockholm och
som har haft en egen folkdräkt, d.v.s. ett särpräglat klädskick, som har skilt sig från
angränsande bygders. Socknens
isolerade läge och invånarnas
Ukartaöe sociala och ekonomiska förhållanden har varit bidragande faktorer.

Och där kommer också släktsainbandet in i bilden. Man gifte
sig ofta inom den egna byn eller
grannbyarna, mera sällan utsocknes. Detta har jag kommit
underfund med vid en ganska
omfattande släktforskning.

HYLLNING TILL
SOCKEN SKRÄDDAREN
Till sist vill jag ägna en varm
hyllning till en liten grupp personer, som säkert har betytt
mycket för sorundadräktens
oförändrade utseende under de
sista hundra åren innan den
kom ur bruk, d.v.s. som helhet,
ty enstaka plagg har senare
burits tillsammans med helt
vanliga kläder.
Jag tänker alltså på våra
sockenskräddare. Det var nämligen så, att om skräddaryrket
gick i arv inom samma släkt,
kanske från far till son i flera
generationer, bibehölls snittet
till skillnad från om det då och
då kom sockenskräddare från
andra trakter.
Dessa inflyttade förde med
sig annorlunda idéer från förutvarande miljöer, som de sedan
omplanterade på den nya
arbetsplatsen. Och sockenskräddare, det var något man
inte blev eller var på en höft eller så där litet hur som
helst.
EN SKRÄDDARDYNASTI
Av sockenstämman 1755 här i
Sorunda utsågs en ung skräddardräng. Peter Grönberg från
Mor kö, till sockenskräddare,
eftersom han var känd för kun- j
nighet i hantverket, kristerligt j
nyktert och beskedligt leverne j
samt redbarhet. Med honom bil- j
dades liksom en skräddar- j
dynasti i Sorunda.
Grönberg bodde i Solberga
och i sinom tid gifte sig en dotter med faderns skräddardräng
Johan Eric Zetterström, som
blev svärfaderns efterträdare
och bodde i Fager sta.
De bägge sönerna i det äktenskapet blev sockenskräddare
och en av döttrarna gifte in sig

i en annan skräddarsläkt, Roos
eller Rosenberg från Uvängen.
Nästa generation Zetterström
blev också skräddare och då är
vi framme vid den tid då sockenstämman hade blivit kommunalstämma och hade andra
uppgifter än att utse socknens
gärningsmän, s om skräddare
och skomakare stundom kallades.
Nåja, man kan för all del inte
bara skylla på kommunalstämmans tillkomst, utan fastmer på
andra förändringar i samhällslivet, t.ex. att fullständig
närings- och handelsfrihet
genomfördes 1864.
SKINNBYXOR TILL *
STOCKHOLMSUTSTÄLLNINGEN
Men hos den siste skräddaren
Zetterström, Carl Eric i Norr
Enby, lräde sig en ung pojke
skräddaryrket och det har sagts
mig, att han sydde mansvästar
åt äldre personer ända in på
1900-talets första år, västar
soni bars till vanliga långbyxor.
Han tillverkade också ett par
skinnbyxor till utställningen i
Stockholm 1897.
Denne skräddare var också
fjärdingsman, hette Bengt
Eriksson, bodde i Norr Enby
och dog 1907. Genom giftermål

var även han befryndad med
Zetterströmssläkten.
SLÄKT AV
SPELMÄN
Zetterströmarna var också
spelmän. Därom vittnar deras
bouppteckningar, som upptar
fioler. En av kvinnorna i släkten. Margareta Zetterström,
född 1838, spelade också fiol,
vilket naturligtvis inte gick för
sig, utan ville hon spela fick det
ske i smyg.
Carl Arvid Rosenberg, som
efterlämnat en del låtar, räknade också han frändskap med
Zetterströmssläkten.
MORMORS FARFARS MORFAR
Jag är också mycket glad över
att jag i detta kåseri fått tillfälle att hylla en bortgången
skräddarsläkt. Och det är en
personlig hyllning, varvad med
tacksamhet och vördnad, ty
Peter Grönberg, som blev sockenskräddare 1755, var min
mormors farfars morfar.
Hur en bygd har fått sin folkdräkt och hur den har bibehållits och utvecklats, det är ingen
isolerad företeelse utan måste
ses i ett större sammanhang i
bygden och sockenlivet — i
Sorunda som helhet."
MARGIT HULTMAN

Skospännen och andra "smyc-1
hen" som hör till den gamlai
sorundadr akten.

