
Dräktrådet i Kronobergs län – verksamhetsberättelse 2019

Dräktrådet har under året haft sex protokollförda möten samt ett planeringsmöte tillsammans 
med Dräktrådet i Kalmar län om samarbetet vid Korröfestivalen.

Den 18 maj deltog vi i Uppvidinge Natur & Kulturrunda i Fröseke där det hölls bröllopsmässa
och drop-in-vigsel. I en liten utställning visade vi fästegåvor och bröllopsklädsel från 1700- 
och 1800-talet. Vi demonstrerade även hur allmogekvinnorna förr lindade och satte upp sitt 
hår. 

Tillsammans med Dräktrådet i Kalmar län medverkade vi med dräktinformation på 
Korröfestivalen. I år hade vi också ett programinslag där vi, samtidigt som kläderna togs på 
respektive kläddes av, berättade om dräktens olika delar, om funktion, material och status. 

I maj gjordes en studieresa till Nordmandsdalen i Fredensborgs slottspark i Danmark där vi 
studerade de 70 sandstensskulpturerna, som visade hur norsk och färöisk allmoge var klädda 
vid 1700-talets mitt. Kläderna var återgivna i otrolig detaljrikedom där varje söm och veck 
kunde granskas. Vi besökte också Silke-Annets butik i Farum, som för ett otroligt utbud av 
tyger och annat material till dräkter. 
 
Den årliga 3-länsträffen hölls den 21 september i Ryssby församlingshem, denna gång med 
Kronoberg som värdar. 12 deltagare möttes för att diskutera samarbete och byta erfarenheter. 
Eftermiddagen ägnades åt ett intressant studiebesök på Ryssby garveri.

Den 5 oktober genomfördes ”Allt som lyser och glittrar” ett seminarium om dräktsilver i 
IOGT:s lokaler i Växjö med 13 deltagare. Dräkthistoriker Wiveca Linderström, Vällingby 
föreläste om vårt folkliga dräktsilver, vilket representerade både status och kapital. Deltagarna
gavs möjlighet att tyda stämplarna i sina medhavda silversmycken för att bestämma 
proveniens och tillverkningsår. 

Det röda ylletyget med svart mönster, som används i västar från Dädesjö och Ljungby, har 
åter tryckts upp. Dräktrådets tyger har lagts ut till försäljning på hemsidan 
folkdraktsmarknad.se.

Dräktsömnadsträffar med 10 deltagare har hållits i Lenhovda, en på våren och en under hösten
med Anna-Karin Palm och Birgitta Blixt som handledare.
Vi ha deltagit i Kronobergs bokmässa i Växjö.
Vid årsskiftet bytte Dräktrådet till Sparbanken Eken med bankgironummer: 449-0561.

I Dräktrådet ingår:
Anna-Karin Palm, Kronobergs läns Hembygdsförbund
Birgitta Blixt, Kronobergs läns Hembygdsförbund
Elisabet Johansson, Folkdansringen Småland-Öland
Kristina Lenngren, Hemslöjden i Kronobergs län
Monica Modig Rauden, länshemslöjdskonsulent i Kronobergs län
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