SEMINARIUM

Folkdräkt, vems identitet?
Jönköpings läns museum, Röda salen
Den 13 oktober 2018, kl. 11.00-16.00
Folkdräkten engagerar och berör. Kläder i vackra, färgglada tyger, fantastiska mönster och vita
skjortärmar! En företeelse som har sitt ursprung i den gamla bondekulturen och som från tid till
annan uppmärksammats och lyfts fram som en stark kulturmarkör. Är det bara ett vackert och
användbart plagg eller finns det något mera?
Det ska vi ta reda på och därför bjuder vi in till ett seminarium för att behandla följande ämnen:
• Sanningen bakom vår folkdräktstradition.
• På jakt efter en gemensam nämnare, mer lokal än nationell.
• Vem får använda folkdräkt och hur ska den användas?
• Den heliga huvudbonaden!
Kostnad: 250 kronor (lunch och fika ingår)
Anmälan via www.rjl.se/kulturkalender

Region
Jönköpings län
2018.08.28

Program
11.00 Kaffe och registrering
Inledning av Gunilla Kindstrand, moderator för dagen
Sanningen bakom vår folkdräktstradition – Berit Eldvik
För att förstå vad som händer idag, måste vi veta vad som hänt i historien.
Sanningen kan ju se lite annorlunda ut var i historien vi befinner oss, den
ser inte riktigt lika dan ut idag, som den till exempel gjorde under 1800talet. Berit Eldvik har i sitt arbete på Nordiska museet inventerat och
studerat samlingarna. Genom sin närkontakt med det historiska materialet
kunde hon göra en del kopplingar och avfärda påståenden som att tvärrandiga förkläden, det har aldrig burits till den svenska folkdräkten! Idag
guidar Berit oss genom historien.

Gunilla Kindstrand

På jakt efter en gemensam nämnare, mer lokal än nationell
– Flera röster från när och fjärran berättar
I dagens samhälle har vi en tendens att vara mera lokala än nationella. För
folkdräkten är den geografiska aspekten viktigare än något annat. Kan folkdräkten spela en viktig roll och vara en faktor att räkna med när du byter
miljö.
Här får du lyssna till lokala röster som får berätta vad dräkt kan betyda för
deras identitet och vad man tar med sig om man flyttar, varför man väljer
dräkt eller varför man inte väljer dräkt. Hur en folkdräkt kan användas i
samhällsförändrande syfte och hur ett oväntat plagg kan assimileras i vår
folkdräktskultur.
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Berit Eldvik

Tagga gärna inlägg med
#folkdrakt #hemhum

13.00–13.45 Lunch
Vem får använda folkdräkt och hur ska den användas?
– Anna Lindkvist Adolfsson
När ska man använda sin dräkt? Finns det några regler som man måste
följa, eller är det fritt fram för var och en att bära, när och hur som helst?
Det händer något med en när man tar på dräkt.
PANELSAMTAL: Den heliga huvudbonaden!
Hur är det nu måste man ha något på huvudet när man bär folkdräkt?
Och vad ska man i så fall bära? Alla har nog sin bild av hur huvudet ska
beklädas, eller inte. Här får paneldeltagarna inledningsvis berätta om sina
erfarenheter innan du som besökare får möjlighet att komma med inlägg i
samtalet.
I samtalet deltar
• Gunilla Kindstrand – moderator
• Håkan Liby
• Täpp Lars
• Anna Lindkvist Adolfsson

Håkan Liby

Anna Lindkvist Adolfsson

15.45 Avslutning

Täpp Lars
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Medverkande
GUNILLA KINDSTRAND är kulturjournalist och ordförande i Konstnärsnämnden. Gunilla har
arbetat under många år inom teatern (producent, dramaturg), museisektorn som utställningsproducent, som kulturchef för en av Sveriges största mediekoncerner, Mittmedia och som
programledare, moderator med mera.
BERIT ELDVIK har varit verksam på Nordiska museet som intendent och handläggare av
ärenden i specialområdena textilhistoria och folklig dräkthistoria. Hon har givit ut böcker i dessa
ämnen och gjorde dräktutställningen Modemakt 2010 och skrev katalogen till den. Efter flera års
genomgång av museets samling av folkliga kläder kom boken Möte med mode 2015.
ANNA LINDKVIST ADOLFSSON är konstnär, etnolog och pedagog. Hon är uppvuxen ibland
folkdräkterna i Hälsingland och har under många år arbetat med teman såsom identitet, nostalgi
och kulturarvsproduktion. Anna utforskar och studerar identitetsfenomen bland unga vuxna i
bygderna kring Järvsö och Delsbo. Hon driver även en inventering av det folkliga dräktskicket i
Färila med omnejd.
HÅKAN LIBY är etnolog och f.d. chef för Upplandsmuseet i Uppsala. Intresset för folkkultur
och folklig dräkt har följt honom hela livet. Han har undervisat på universitet och högskolor och
givit ut böcker om folklig dräktkultur i Medelpad, Gästrikland, Västmanland och Uppland. I maj
utkom boken Dräkternas Hälsingland. Håkan har länge pläderat för begreppet folklig modedräkt
för att tydliggöra att lokalt särpräglade dräkttraditioner, folkdräkter, varit ganska sällsynta i vår
kulturhistoria. Den dominerande dräkttypen var en folklig tolkning av det samtida modet.
TÄPP LARS har jobbat med folkdräkter och framförallt dräktpälsar större delen av sitt vuxna
liv. Vi ser varje år hans dräktpälsar vid Vasaloppets målgång och flertalet av Skansens pälsar har
Täpp Lars sytt. Många minns säkert SVT:s luciatåg 2004 där hela tåget var klädda i dräkt och
kvinnorna bar vackra lad som huvudbonad. Täpp Lars kommer berätta mer om ladens historia
och hur vi bär dem utifrån ett modernt perspektiv idag.

Hemslöjd Humaniora
Seminariet ingår i projektet Hemslöjd Humaniora. Syftet med projektet är att öka förståelsen för
vilken roll det handgjorda skapandet kan ha i olika sammanhang, hur det kan påverka individ
och samhälle. Ge nya grunder för synsätt/praktiker i området handgjort skapande och en ny syn
på oss själva som människor. Mer info på webbplatsen utveckling.rjl.se
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