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INLEDNING och FRAGESTALLNING

vi har valt att undersöka livstycken från ovansjö socken under
perioden 1750 - 1850.

Hur har dessa livstycken utvecklats formmässigt, när det gäIler
halsringning, skört och längd?

Kan man genom att undersöka materialen i iivstyckena se om det
är möjiigt att placera in dem i speciella modeepoker?

Är tygerna hemvävda eller köpta?

vi viIl alltså se om ovansjökvinnorna följde modet, genom att p1a-
cera in livstycken i modehistorien.

INVENTERING

vi började med att undersöka de livstycken som finns på hembygds-
gårdarna i Järbo och Ovansjö.

Dessutom har vi tittat på flera livstycken som finns i privat ägo.

Aven vid rextilmuse6t i Högbo och Länsmuseöt i Gäv1e har vi gjort
inventeringar.

Livstyckena har vi mätt upp och fotograferat.

För att få fram mer uppgifter än vad sjäiva plaggen berättar,har
vi även använt oss av Greta Hedlunds uppteckningar som finns
vid Västerbergs folkhögskola.
Samlingen ägs nu av Ovansjö hembygdsförening.



vårt arbetsområde har varit ovansjö sockeå i Gästrikland.
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1867 delades den stora socknen upp i tre mindre delar, Högbo, Järbo och
Ovansjö socken. Då var redän dräktskicket bortlagt sedan ca 15 år tillbaka.
Därför har vi valt att betrakta Ovansjö socken soÄ den såg ut före delningen.
Ovansjöbygden var en rik jordbru|<sbygd.Många av bönderna var bergsmän,
d.v.s. de.var bönder med gruvrättigheter.
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Karta dver Gästriklands socknar.
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HISTORIK

Livstycket börjar uppträda först på sextonhundratalet.Det anväl.des
till en början i modedräkten som ett synligt plagg,,och då i vackra
och dyrbara material.Redan i slutet av sextonhundratalet slutade man
att bära livstycket i modedräkten, och det förlorade sin karaktär av
överplagg. Det bars sedan som figurformare, en typ av korsett. I
ståndsdräktens enklare former, levde det dock kvar en period som
överplagg.

Hos allmogen finner man det 1ösa livstycket från slutet av sexton-
hundratalet och fram till 1800-talets mitt.
I vissa konservalfiva bygder, levde det kva:r till slutet.av 1800-ta1et.
Det kom också att finnas i en mängd olika variationer, och i en bo-
uppteckning från Ovansjö 1817 har man hittat upp til1 fjorton stycken.

Aldst är den typ av livstycken som rrlar långa vida skört.
Skörten blir med tiden kortare ti11s. de tili slut förswinner helt.

Längden blir också kortare och axelbanden smalare och 1ängre.Detta
är påverkan från modedräkten, där livet biir kortare och urringning-
en djupare under sjuttonhundratalets senare del. I modedräkten följer
kjolen med upp när midjan flyttas uppåt, men hos allmogen stannar
kjolen kvar i midjan, så att det bildas en glipa mellan kjol och Iiv.

Vanligast var att livet höIIs samman av hyska och hake. Det äldsta sät-
tet att hålla samman livet är med snörning i håI el1er genom maljor.
Knappar och knapphål är en senare företeelse hos allmogen.

LIVSTYCKEN I OVANSJO

Vi har vid vår inventering hittat 22 livstycken.

Av dessa livstycken är

I kamlott
5 kIäde
3 sämskat skinn
7 hemvävt randigt tyg
2 brokad
1 rask
I kattun
1 bomullstyg (glättat)
I ylledamast

Det första belägget för ett livstycke i Ovansjö finns i ett domstols-
protokoll frän L74I.Där talas det om ett schagglivstycke.

Ett av det äIdsta livstyckena i Ovansjö beslcriver Greta Hedlund i
sin bok I'Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö sockenrr. Detta livstycke
är av sidenbrokad och har burits som brudlivstycke L786.
Livstycket är knäppt med knappar och har ett långt skört. Mitt bak
sitter två 8 cm Iånga rrskunkorr' ( veck ) .
Det har inte heller så djup halsringning.
Dessa livstycken har i Ovansjö kallats för rrskunklivstyckentt
Tyvärr finns bara detta livstycke på bild.
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Vi har hittat två rrskunklivstyckenrr vid vår inveirtering.
Det ena är i glättat bomullstyg och det andra handvävt randigt i
haIvylle (linnevarp med yllinslag).
Bägge dessa livstycken knäpps med hyska och hake. De är kortare
och mer urringade än det som finns i Greta Hedlunds bok.

De övr:iga livstyckena år alla s.k. fläbblivstycken, dår kanten ner-
tilI består av små runda uddar.
Fläbblivstyckena syddes av socknens skräddare, och mössmakerskan
kantade fläbbarna och framkanten.Deö'.berättas i socknen, att en
skräddare hittal, på,att efter skill.ingstycker,r klippa t-at add"agcoeh-.,-.-
göra de.§§a, fläbblivstycken.
Men detta mode }:ar tagtts upp på flera hå11, och har sin förebild
i sextonhundratalets modedräkt. Kunskapen om livstyckenas utseende
var inte var mans egendom,utan man litade tili yrkesmannen. Han
blev också den som införde nyheter när det gälIde omändringar i
modet.

De fläbblivstlreken vi hittat är vä1digt enhetliga när det gä1ler
sömnadssätt. De har också i stort sett samma snitt.

Fläbbarnas antal varierar me1lan ZZ odn 50 stycken.

Halsringningarna är ganska djupa.

Axelbandens bredd är ungsfär lika, 3 - 4 cm, förutom kattunliv-
stycket,, där axelbanden är 2 cm breda.

De flesta livstyckena har linnefoder.Ett har halvyllefoder.

A11a är kantade med sidenband.

De största variationerna hittar man i materialen.
7 stycken av livstyckena är hemvävda. 6 av dessa i:.ar inga knappar
och knapphål. Framstyckena ligger långt utdragna över varandra,
och fästs ihop med en mässingsnåI.
Fler av dem är ganska korta.
I ä1dre bouppteckningar nämns ofta randiga kalminklivstycken. Sista
gången ett sånt är upptaget är l794.Kalmink var ett irirporterat
glättat yl1etyg.i satinbindning.Detta tyg kom att stä som förebild
för dessa randiga hemvävda tyger. Randningatr:a vävdes efter
väverskans tycke och varierades i det oändliga. Det fanns nog
regler ,för', hur:sockenrandningarna skulle vara, men detlämnades
ändå frihet att göra randningar med olika variationer. Ingen gick
någonsin i annat än: hemvävda kIäder utom till kyrkan.

Vi har funnit 3livstycken i sämskat skinn. Livstycken av skinn
nämns inte förrän 1800 i bouppteckningar i Ovansjö.
De är alla dubbelknäppta och har lodräta prickstickningar runt om.
De bars troligen utanpå tröjan och är sparsamt förekommande.

Vi har hittat 5 st i k1äde ,svarta och röda,A1la är knäppta med
knappar. Ett är dubbelknäppt, de övriga enkelknäppta.
De röda klädeslivstyckena har sommartid burits till högsta helg.
De svarta på begravningar, i sorg, på långfredagarna och liknande
dagar.
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De övriga livstyckena som vi hittat är alla i dyrbara köpetyger, tyger
med hög status, som kattun ( ett bomullstyg i tryckt mönster ) , rask
( ett tuskaftat eller kyprat ylletyg med vaxad yta ), kamlott ( en två-
skaftad vävnad av hårt trrinnat fint ullgarn ), brokad och ylledamast.

Kvinnorna försökte ge sina kyrkdräkter en så rik omväxling som möjligt.
Livstyckena användes vid olika kyrksöndagat.

Enligt Greta Hedlund skulle kattun- och kamlottlivstyckena vara. de äldsta.

Näir så livstyckena började komma ur modet, beråttas att de bars under
tröjan så att bara fläbbarna syntes. Så småningom kom de att brukas a1lt
mindre och framåt 1850 lade man helt bort dem.

AVSLUTNING OCH SLUTSATS

Någonting som vi saknar i vårt material är uppgifter om vem som brukat
livstyckena. Det är bara något enstaka plagg där det finns.
Det finns he11er inga exakta ärtal, och eftersom det finns så knapphän-
diga uppgifter om brukarna , så blir dateringarna svåra att göra.

Brudlivstycket från 1786 har ett stort skört, är ej så djupt ringat och
är ganska Iångt, vilket skulle tyda på att det är det äldsta.
De övriga två rrskunklivstyckenarr är kortare, har djupare urringning
och kortare skört.Dessa torde vara yngre än det föregående.

Alla de övriga är djupt ringade, är korta och har fläbbar i: stäIlet för
skört.De har en klar påverkan från empiren, som var rådande i mode-
världen i början på 1800-ta1et.

Om vi tittar på materialen så är 7 hemvävda, 3; aw irämskat skinn och
12 stycken av köpetyg.
Alla de hemvävda fästs ihop med nå1, och får nog anses ha använts vid
enklare:,ti1lfälLen.och i kyrkan vid, vanliga söndagar.

Valet av material påverkades utifrån modevärlden, och av de varor som
bjöds ut t.ex. genom västgötarna. Alla deras tyger köptes med stort
begär.Köpetyger skattades högre och ansågs finare. De allra förmögnaste
gick så långt att de hade hela kyrkdräkten i köpt material.

Vår slutsats är att.vi nog tycker att Ovansjökvinnorna påverkades av
modet.
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LIVSTYCKE

Brukare: Skommars i Ovre Storwik

Agare: Privat ägo

Material: Rosa-randigt glättat bomullstyg ( clnintz ) med
spridda blombuketter i grönt-gult-grätt.Gröna sidenband.

Foder: Oblekt linnefoder 14 tr I cm

Sömsätt: Handsytt med oblekt och mörkblått lingarn och
rosa silke

Längd mitt bak: 30,5 cm

Längd sidsömmar: ZZ cm

Längd mitt framz 20,5 cm

Längd framstycke: 43. 5 cm

Skört (rrskunk"): 6 cm

Axelband: 4,5 cm

Knäppning: 5 st hyskor och hakar



LIVSTYCKE Järbo 10

Brukare:

Ägare: Järbo Hembygdsförening

Materiai: Handvävt randigt halvylietyg

Foder: Oblekt linnefoder 9 tr lcm

Sömsätt: Handsytt med lintråd

Längd mitt bak: 20,5 cm

Längd sidsömmar: 15,'5 cm

Längd mitt fram: 15 cm

Längd framstycke: 34 cm + skört

Skört: ca 5 cm

Axelband: 3,5 cm

Knäppning: 4 st hyskor och hakar

I
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LIVSTYCKE GM 11073

Brukare: Skänkt av Lisa Hedberg,Järbo

Agare: Gävie Museum

Material: Handvävt randigt halvyiietyg

Foder: Oblekt linnefoder: 6 tr I cm
Tunnare foder i fIäbbarna ),7 trlcm

Sömsätt: Handsytt

Längd mitt bak: 21,5 cm

Längd sidsömmar:

Längd mitt fram : 12,5 cm

Längd framstycke:

Fläbbar: 28 små

Längd på fläbbar:

Axelband z 4 cm

Knäppning: Knäpps med 7 cm 1ång mässingsnål.Inga knapphåi



LIVSTYCKE GM ILO73

Brukare: Skänkt av Lisa Hedberg, Järbo

Ägare: Gävie Museum

Material: Handvävt ha1vy1le rött-gult-mörkbiått
Flamgarn mörkblått-vitt, 1jusb1ått-vitt

Foder: Obiekt linnefoder 6 trlcm
Tunnare focier i fiäbbarna 15 tri cm

Sömsätt: Handsytt med obiekt och blått lingarn

Längd mitt bak: 2L,5 cm

Längd sidsömmar: 20,5 cm

Längd mitt fram: 9 cm

Längd framstycke: 33 cm

Fläbbar z 26 små

Längd på fläbbar: ca Z cm

Axelband: 3,5 cm

Knäppning : lngen knäppning , mässingsnål



LIVSTYCKE GM 8186

Brukare: Back Greta i. Högbo
Skänkt av Sigrid Göransson

Ägare: Gäv1e Museum

Material: Handvävt halvylletyg i rött-grön-b1å-svart-vitt
Kantat med blått siden

Foder: Oblekt linnefoder 8 trlcm

Sömsätt: Handsytt med oblekt lingarn

Längd mitt bak t 23 cm

Längd sidsömmar: 20 cm

Längd mitt fram: 9 cm

Längd framstycke: 37 cm

Fläbbar: 30 små oc}. 2 stora

Längd på fiäbbar: 2,5 cm

Axelband: 4 cm

Knäppning: Ingen knäppning. Mässingsnål

a



Foder:

LIVSTYCKE

Brukare:

Agare: Privat ägo

Material: Handvär't svart-grön- blågrönrandigt halvylletyg.
Kantad med mörkblått band, siden?

Oblekt grovt linnefoder

Sömsätt: I{anCsytt med oblekt lingarn 7 *"rlcm

Längd mitt bak; 23 cm

Längd sidsömmar: 19 cm

Längd mitt fram: 10 cm

Längd framstycke: 34 cm

Fläbbar z ZB små och 4 stora

Längd på fiäbbar: 2 cm

Axelband: 3,5 cm

Knäppning: Ingen knäppning



LIVSTYCKE Järbo 5

Brukare:

Ägare: Järbo Hemhygdsförening

Material: Röd ylledamast.F1äbbarna kantade med grönt sidenband
Sidenbandet mycket urblekt.

Foder: Oblekt iinnefoder 14 trlcm

Sömsätt: Handsytt med b1å lintråd

Längd mitt bak t 2Z cm

Längd sidsömmar: Zl cm

Längd mitt fram: I0 cm

Längd framstycke: 35 cm

Fläbbar: 28 små och 2 stora

Längd på fiäbbar: 2,1 - 2'5

Axelband z 3,5 cm

Knäppning: Ingen knäppning



LIVSTYCKE

Brukare: Skommars i Ovre Storvik

Agare : Privat ägo.

Material: Rött k1äde, kantad med biått siden

Foder: Röd-swartrandigt ha1vy1le

Sömsätt: Handsytt med oblekt lingarn

Längd mitt bak z 21,5 cm

Längd sidsömmar: 20 cm

Längd mitt fram: 11 cm

Längd framstycke: 36 cm

Fläbbar z 30 små och 4 stora

Längd på f1äbbar: 2 cm

Axelband: 4 cm

Knäppning: 6 knapphål sydda med biå lintråd.
Knappar saknas
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LIVSTYCKE

Brukare:

Ägare:

Material:

Foder:

Sömsätt:

Längd mitt bak:

Längd sidsömmar:

Längd mitt fram:

Längd framstycke:

Fläbbär:

Längd på fläbbar:

Axelband:

Knäppning:

Ovansjö Hembygdsförening

Randigt linnetyg, kantat med rosa-rött(urblekt)sidenband

Ob1ekt linnefoder i två grovlekar 12 trlcm och 16trlcm

Handsytt med oblekt och blått lingarn

24,5 cm

21,5 cm

10 cm

39 cm

28 små oc}:- 2 stora

2,5 cm

3cm

5 knapphål sydda med hIått lingarn
5 tennknappar
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LIVSTYCKE Järbo

Brukare:

Ägare:

Material:

Foder:

Sömsätt:

Längd mitt bak:

Längd sidsömmar:

Längd mitt fram:

Längd framstycke:

Fläbbar:

Längd på fläbbar:

Axelband:

Knäppning:

Randning:

Järbo Hembygdsförening

Handvävt randigt halvylietyg
Grönt sidenband ,lagat med blått

Oblekt linnefoder 7 tr lcm

Handsytt med grönaktig lintråd

21,5, cm

21 cm

10 cm

39 cm

26 smä och 2 stora

2,5 cm

4cm

4 gröna ullgarn
2 svayta lr

2 röda rr

4 vita lingarn
2 röda ullgarn
2 svarta ll

4 gröna rr

4 rost rr

4 röda rr

4 rost rr

4 blå ev. bomull
2 töda ullgarn
4 gala rr

2 röda n

4blå ll

4 rost n

4 röda rr

4 rost rl
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Brukare:

;{ -.--.

Material:

Foder:

Sömsätt:

Längd mitt bak:

Längd siCsömmar:

Längd mitt fram:

Längd framstycke:

F1äbbar:

Längd på f1äbbar:

Axelband:

Knäppning:

Skänkt av Glasens i" Bro,Johannes Persson

Ovansjö Hembygdsförening

Grön kamlott,fläbbarna kantade med mörkbIått bomullsband.

Oblekt linnefoder i bäde kypert och tuskaft.

HanCsytt med b1ått och oblekt lingarn.

25 cm

)Aa = ulrl

1l cm

38,5 cm

24 smä och 4 stora

2,5 cm

6 st gjutna ornerade mässingknappar
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LIVSTYCKE GM B1B7

Brukare: Back Greta från Högbo
Skänkt av Sigrid Göransson

Agare: Gävle Museum

Material: Svart kläde,kantat med b1ått siden.

Foder: Oblekt linrrefoder 7 trlcm

Sömsätt: I Handsytt med gråaktig lintråd

Längd mitt bakz 26,5 cm

Längd sidsömmar: ZZ cm

Längd mitt fram: 15 cm

Längd framstycke: 37,5 cm

Fläbbar: 26 små oc]n 2 stora

Längd på fläbbar: 2,5 cm

Axelband z 3,5 cm

Knäppning: 6 knapphå1 4 sydda med b1ått lingarn
3 mässingsknappar



LIVSTYCKE

Brukare:

Ägare:

Material:

Foder:

Sömsätt:

L:ingd mitt bak:

Längd sidsömmar:

Längd mitt fram:

Läingd f:rrmstycke:

Fläbbar:

Längd på fläbbar:

Axelband:

Knäppning:

Skänkt aw Lars Lars i Myre

Ovansjö Hembygdsförening

Swart kläde. Fläbbarna kantade med blått sidenband.
( Enbart rester kvar)

Foder i halrrylle.( lin i warp ,ull i inslag) 'l trlcm
Fläbbarna fodrade med hellinne i olika growlekar-

tizmdsytt me<i oblekt och blå"tt lingm. Fiäbbma
fastsydda med bIått lingarn.

26 cm

22 cm

L2,5 cm

39,5 cm

31små och 2 stora

2,5 cm

4cm

5 knapphil och 5 måLssingsknappar fastsydda
med skinnremsa.
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LIVSTYCKE HU 3995 ''fläbblivstycke[

Brukare: Skänkt av fru Lisa Hedberg Järbo 1933

Agare: Textilmuse6t Högbo

Material: Röd rask, ky:prat blankt yl1etyg. Fläbbarna kantade
med ljusblått och blått siden.

Foder: Obiekt linnefoder

Sömsätt Handsytt med oblekt odh blått lingarn

Längd rnitt bak: ' 29 
"u,

Längd sidsömmar: Z\,5 "
Längd mitt fram: 15 cm

Längd framstycke: :,33 im

Fläbbar: 30 st börjar 11 cm in.

Längd på fläbbar: 2,5 em

Axelband z 2,8 cm

Knäppning: 5knapphål,5tennknapPar



LIVSTYCKE

Brukare:

Ägare:

Materiai:

Foder:

Sömsätt:

Längd mitt bak:

Längd sidsömmar:

Längd mitt fram:

Längd framstycke:

Fläbbar:

Längd på

Axelband:

fläbbar z 2 cm

Knäppning:

L,7 cm

6 knapphå1 sydda med mörkblått lingarn.
6 st mässingsknappar

för annandagshelg

Bengters i See

Privat ägo

Rödbottnad kattun,brokiga mönster,kantad med
blå sidenband.

Oblekt linnefoder 14 tr lcm

Handsytt med oblekt,blått och brunt lingarn.

2,2 cm
{

20 cm

10,5 cm

39,5 cm

34 små ocn' Z stora.



LIVSTYCKE Järbo

Brukare:

Ägare:

Material:

Sömsätt:

Längd mitt bak z 27 cm

Längd sidsömmar z 20,5 cm

Längd mitt fram: 11 cm

Längd framstycke:34 cm

Järbo Hembygdsförening

Sidenbrokad,biå botten med rosa

Oblekt linnefoder ca 18 tr lcm

Handsytt med lintråd

och grönt mönster

F1äbbar:

Längd på fIäbbarzZ cm

30 små och 4 stora

4cm

5 st knappar och

Axelband:

Knäppning: 5 st knapphål
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LIVSTYCKE

Brukare:

Agare:

Material:

Foder:

Somsatt:

Längd mitt bak:

Längd sidsömmar:

Längd mitt fram:

Längd framstycke:

F1äbbar:

Längd på fläbbar:

Axelband:

Knäppning:

Ovansjö Hembygdsförening

Brokad, bomull med sidenmönster.Kantat med gröna
sidenband.

Gråbrunt tätt bomullsfoder.

Handsytt med brunt bomullsgarrL.

25 cm

23,5 cm

14 cm

40 cm

50 små och 4 något större.

2,3 cm

4cm

Ingen knäppning
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LIVSTYCKE

Brukare:

Ägare:

Material:

Foder:

Söreät1t:

Längl ri tt bak:

Längd d dsömmar:

Låingd mitt fram:

Låingd framstycke:

Fläbbar:

Lålngd på fläbbar:

A-xelband:

Knäppning:

Owansjö Hembygdsförening

Rött kläde. Fläbbarna kantade med röda sidenband'
( myclret nött och urblekt)

Chleld hellinre 18 trlcm

Ibndsytt,oblekt lin garn

24 cm

2L cm

11,5 cm

38 cm

30 små och 4 stora. Fläbbarna fastsydda separat'

2cm

3,5 cm

5 knapphil sydda med grått lingarn.
5 måi.,siingsknappar {astsydda med skinnremsa'
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