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Abstract 

This bachelor’s thesis in ethnology serves the purpose of showing how the shape of objects 

are influenced by human and non-human partakers. This essay will consist of how to unite the 

knowledge created during the registration at museums with the existing knowledge we have 

about the societies where these items were produced and used.  

 

In farming communities textiles were used over long periods of time and were given new 

areas of use, in some cases far from their original purpose. When these new objects landed in 

a museum collection in the early 1900’s it could have been hard to understand and interpret 

the meaning of them and decipher what their purpose was to begin with as opposed to what it 

ended up as. The information created during registration is terse due to the fact that it mainly 

mentions from whom it was acquired and around what time it was crafted. Despite the lack of 

information about the objects one can understand the different elements to them and how they 

work together, one can also identify the meaning they had in their specific time.  

 

The theoretical starting points for this essay are based around Bruno Latour’s theory “Actor-

network theory”, or “ANT”. ANT equalizes the subsequent actors and enables the researcher 

to study how the actors change and influence each other. To understand the cultures that 

people have created Börje Hansen’s theory about rural and urban societies is used. The 

economical presumptions for those that live in the examined areas between 1750-1850 are 

scares and to reuse materials is both necessary and accepted. The soldier/tailor has learned to 

be frugal by reusing fabrics from the croft soldier’s uniform.  Frugality is an actor that affects 

the shape and form of the cover with a knotted pile and wedding pad that were fabricated in 

the Västbo district.  

 

 

 
Keywords: Ethnology, actor-network, reuse, cover with a knotted pile, wedding pad 
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Sammanfattning 

Den här kandidatuppsatsen i etnologi har till syfte att visa hur formen av föremål påverkas av 

mänskliga och ickemänskliga aktörer. Uppsatsen handlar om hur det går att förena den 

kunskap som skapas vid registrering av objekt vid museerna med den kunskap som vi har om 

det samhälle som de producerades och användes i.  

 

I bondesamhället användes textiler över mycket lång tid och de fick nya användningsområden 

i vissa fall långt från de ursprungliga. När dessa nya objekt hamnar i en museisamling i början 

av 1900-talet kan det vara svårt att förstå och tolka vad de betyder och har betytt när de 

tillverkades och användes. Informationen i registreringen är mycket knapphändig då det 

egentligen bara står från vem man har förvärvat dem samt när det gjordes. Trots bristen på 

information om objekten kan man förstå de olika beståndsdelarna och hur de samverkar och 

det går också att  identifiera dess betydelse i sin tid. 

 

De teoretiska utgångspunkterna i studien är Bruno Latours förklaringsmodell som kallas 

aktörsnätverksteori (ANT) och som likställer de olika aktörerna och möjliggör för forskaren 

att studera hur aktörerna kan förändras och hur de påverkar varandra. För att förstå den kultur 

som människor skapar används Börje Hansens teori om pagana och urbana miljöer. Exempel 

på kulturella artefakter som definierar kulturen blir i den här studien synen på återbruk som är 

accepterat och en norm i det pagana samhället. De ekonomiska förutsättningarna för de som 

lever i det undersökta området under perioden 1750-1850 är mycket knappa och att återbruka 

material är både nödvändigt och accepterat. Soldaten/skräddaren har lärt sig att vara sparsam 

och att återanvända tyg från den indelte soldatens uniform. Sparsamheten är en aktör som 

påverkar formen av de bröllopsdynor och sängryor som tillverkas och används i Västbo härad. 

 

 

 

Nyckelord: Etnologi, aktörsnätverk, återbruk, sängrya, bröllopsdyna,  
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Inledning 

Orvar Löfgren skriver om det materiellas betydelse för etnologin: 

 

att det hela tiden finns en risk att vi i ivern att använda tingen enbart som medel: 

ingångar, speglar, kulturella förvaringskärl eller kommunikationssystem, 

riskerar att missa deras mycket konkreta materialitet och bruklighet. Jag skulle 

därför önska mig mer reflektion och analytisk utveckling av tingens mikro-

fysik: vilka ting flyttar lätt mellan olika kontexter i tid och rum, vilka skakar 

snabbt av sig sin ursprungliga mening, vilka bär en strukturerande kraft till nya 

sammanhang, vilka har en stark eller svag kulturell resonans eller inbäddning. 

En sådan analys innebär även en diskussion av det materiellas elementära 

formlära: tingens tinglighet på olika sätt, deras tyngd, lätthet, slitstyrka, 

flyktighet”. (Löfgren 1997:157)  

 

Löfgren uppmanar oss att studera tingen i detalj för att kunna se deras betydelse i ett större 

sammanhang och det kan man göra på museer när man letar efter berättelserna som ska väcka 

tingen till liv och som ska visa på de processer som påverkar vår tolkning av tingen. Med 

hjälp av akademien finns också möjlighet till teoretisering och fördjupning och tingen 

kontextualiseras i både mikro- som makrofysisk nivå. 

 

På museernas samlingsavdelningar arbetar man med det mikrofysiska planet när man 

registrerar tingen. Material och teknik antecknas, man mäter och beskriver noga för att 

upptäcka tinget. Kanske är en tillverkare eller användare identifierad som den museianställda 

kan fråga, annars används erfarenhet för att beskriva själva tinget. Sedan ligger tinget där på 

sin hylla och andra tar vid genom att tolka, sätta i sammanhang och lyfta upp föremålet till ett 

makroplan. Några museer, till exempel det nyöppnade Sörmlands museum, som i sin nya 

byggnad suddar ut gränserna av förvaring i arkiv och det publika perspektivet med 

bearbetning och tolkning av tingens betydelse och sammanhang. Museet är ett exempel på när 

man går från förvaringen efter kategorier som ofta placeras efter de interna kraven av 

ändamålsenligt klimat, säkerhet och personalens yrkesinriktningar (bland annat arkeologi, 

etnologi, konstvetenskap) till att utgå från berättelser. 
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Margrit Wettstein skriver i sin doktorsavhandling om materialitet hur Nordiska museets 

föremålssamling har vuxit fram och det stämmer även med hur de flesta regionala museernas 

samlingar har skapats. De objekt som jag vill studera närmare i denna uppsats är insamlade 

utifrån de tankar som hon beskriver på följande sätt: 

 

Nordiska museets stora föremålssamling grundar sig på ambitionen att avläsa 

människor som satte spår i föremålen. Intresset var särskilt livlig under den 

senare delen av 1800-talet, när den folkliga kulturen idealiserades och 

inramades av romantiska och nationalistiska stämningar. Den materiella 

kulturen blev intressant för tidiga etnologer som källmaterial. Med hjälp av 

föremål eller redskap ville de få kunskap om gångna tiders livsföring. Sigurd 

Erixon utvecklade systematik under 1930-talet som blev bärande under flera 

decennier. Varje föremål representerade tre dimensioner: rum, tid och social 

miljö. Metoden var inledningsvis typologisk och evolutionistisk. Sigurd 

Erixsons intresse gällde spridningsvägar och kulturförbindelser i äldre tid. 

Efterhand hämtades allt fler idéer från kulturgeografin med statistiska analyser 

och kartografiska teknik. I våra dagars kulturanalys har problemen formulerats 

på andra sätt, ting som förkroppsligandet av värderingar och 

föreställningsvärldar. (Wettstein 2009:27) 

 

För att kunna göra mer omfattande analyser utifrån samlingarna har registreringen förändrats, 

en brytpunkt kom under 1970/80-talen när man började analysera sammansättningen av 

samlingarna. Behovet av mer information om varje objekt blev uppenbart och från att lägga 

tonvikten på var objektet samlats in och vem som skänkt det går man över till att studera 

objektet. Det blir viktigt att analysera material, teknik, storlek, vikt och användningsområde. 

Jag fick själv en aha-upplevelse när jag insåg att barn inte förstod vad ett vardagligt föremål 

som en rakborste var. De elektriska rakmaskinerna gjorde rakborsten överflödig och deras 

betydelse försvann snabbt ur vårt minne. Efter att ha förstått hur snabbt kunskap om objektens 

användningsområden försvann blev det standard på Jönköpings läns museum att skriva hur 

och till vad föremålet användes. Om man tidigare såg objekten som något som skulle räddas 

undan förstörelse och företeelser som försvann för att ersättas av nya blev synen på det som 

samlades in att det skulle ge en bild av livet i Sverige. Det blev inte viktigt att samla in 25 

likartade skäkteträ eller skäktkniv som Gertrud Grenander-Nyberg benämner i Arbete och 

redskap det verktyg som används när de vedartade delarna av linstjälkarna skavdes av 
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(Bringéus 1970,79:357). Skäktkniven var ofta rikt dekorerad med mönster och gavs bort som 

gåva vid frierier. Istället för dessa praktfulla föremål som användes av bönderna i deras arbete 

på gården valde istället museipersonalen att samla in föremål från ett hem eller en företeelse 

som ansågs typisk för de människor som levde i regionen och som man bevakade. På 

Jönköpings läns museum blev det till exempel frikyrklighet och småindustri som man inom 

ramen för SAMDOK (Samtidsdokumentation vid svenska museer) bevakade. 

 

När jag som intendent för föremålssamlingarna och tillfällig projektledare inför en utställning 

inventerade Jönköpings läns museums alla sängryor blev jag fundersam när jag såg att samma 

tygbitar färgade i blått, rött, gult och grönt återkom på flera stycken samt att de även fanns i 

de bröllopskuddar som museet har i samlingen. En sängrya är ett täcke som är tillverkad i 

ryateknik, alltså på samma sätt som en ryamatta är knuten men den används inte som matta på 

golvet utan värmer istället som täcke i sängen (Bringéus 1988:375). Bröllopskuddar 

tillverkades och användes i samband med bröllop och den teknik som kännetecknar kuddarna 

i länsmuseets samling är gjorda i en teknik som kallas skarvsöm det vill säga att man 

använder kläde, ett tyg av ylle som passar bra för skarvsöm eftersom det går att klippa i utan 

att det repar upp sig. Tygbitarna syr man ihop förhand med förstygn med en smal remsa 

emellan i avvikande färg. Remsan klipps sedan ner från rätsidan intill tyget. Tekniken gör att 

man kan ta tillvara på små spillbitar av ylletyg. Kuddarna gjordes i par och användes till 

bröllopsstolarna vid vigseln i kyrkan och sedan i hemmet på bröllopsfesten.  

 

En tid senare visade jag, den nuvarande museichefen vid Miliseum, Sven Engkvist det 

magasin där länsmuseet förvarar sina textila samlingar. Vi kom att prata om hur dessa tygbitar 

kunde vara delar av soldatens uniform. Sven Engkvist med militärhistorisk bakgrund vid A6 

Försvarshistoriska museum i Jönköping och Miliseum, ett museum inom ramen för Sveriges 

Militärhistoriska Arv som är beläget på en välbevarad regementshed i småländska 

Skillingaryd. Museet berättar historien om de indelta soldaterna och deras familjer, om 

soldattorp, livet på övningsheden och i fält. 

 

Engkvist kunde bekräfta att blått, rött, gult och grönt är de färger som återkommer i den 

indelte soldatens uniform under tiden 1750–1850 alltså den tid som sängryorna och 

bröllopskuddarna i museets samling är tillverkade. Även materialet, kläde, överensstämmer 

med ylletyget i uniformerna. Spännande tyckte Engkvist och jag och vårt samarbete 

resulterade i att vi skrev en artikel som publicerades i Armémuseums årsbok 2010 där vi 
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formulerade en hypotes om att vi hittat den blå färg som uniform m/1779 hade vid Jönköpings 

Regemente och som hittills inte varit känd. När jag nu läser C-kursen vill jag gärna utveckla 

tankarna om hur man kan hitta samband som man kan dra slutsatser utifrån, det är sällan man 

har möjlighet att lyfta blicken från det material som man registrerar men när man gör det finns 

det oändligt mycket att se i våra museisamlingar. 

 

I bondesamhället användes textiler över mycket lång tid och de fick nya användningsområden 

i vissa fall långt från de ursprungliga. När dessa nya objekt hamnar i en museisamling i början 

av 1900-talet kan det vara svårt att förstå och tolka vad de betyder och har betytt när de 

tillverkades och användes. Informationen i registreringen är mycket knapphändig då det 

egentligen bara står från vem man har förvärvat dem samt när det gjordes. Trots bristen på 

information om objekten vill jag se om det går att förstå de olika beståndsdelarna och hur de 

samverkar och om man kan identifiera dess betydelse i sin tid. 

 

I den här studien vill jag visa att det går att förena den kunskap som skapas vid registrering av 

objekt vid museerna med den kunskap som vi har om det samhälle som de producerades och 

användes i. Jag vill också lyfta fram objektens betydelse i museisamlingen och hur betydelsen 

kan förändras över tid. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att visa hur formen av föremålen påverkas av mänskliga och 

ickemänskliga aktörer. Avsikten är att identifiera effekten av varje aktörs roll och plats i 

samhället för att förstå varför föremålen ser ut som de gör. De föremål som jag har valt att 

undersöka är sängryor och bröllopskuddar i Jönköpings läns museums samling. Ytterligare 

syfte att uppnå är att försöka förstå föremålens betydelse i förhållande till museisamlingen. 

 

Frågor som ställs till materialet är Vem har tillverkat dem? Varför är sängryan och 

bröllopskudden tillverkad av trasor? Varför har man använt uniformer för att tillverka 

sängryor och bröllopskuddar? Vem har använt sängryan och bröllopskudden? Uttrycker 

sängryan och bröllopskudden något om klass? Ting i en museisamling påverkas över tid av de 

tolkningar som görs och vad det har för betydelse för hur vi idag ser på de tolkningarna av 

sängryan och bröllopskudden. Hur påverkar tidigare tolkningar dagens bild av objekten? 
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Material och metod 

De objekt som kommer att användas som empiri i studien är tolv sängryor och tolv 

bröllopsdynor ur Jönköpings läns museums samling. För att få fördjupad kunskap kommer 

länsmuseets katalogisering och texter om objekten studeras. Det innebär att accessions- och 

lappkatalogerna blir ett viktigt källmaterial både för att få information om föremålen men 

också att få kunskap om vilka som samlande in, när skedde insamlingen och från vilka orter 

kommer föremålen. I de regionala museernas samlingar finns mycket material från det som 

brukar kallas bondesamhället det vill säga föremål och textilier från tiden 1750–1950 som 

samlades in från den svenska landsbygden. De materiella samlingarna tillsammans med det 

immateriella arvet av sägner och berättelser är kulturella och utgör grunden för den tidiga 

etnologiska forskningen.  

 

Empirin kommer att undersökas okulärt på plats för att kunna identifiera material och teknik.  

Uniformen finns inte och har inte heller funnits i Jönköpings läns museums samling. De 

objekt som idag är det vi kan studera innehåller material från uniform/er men de har fått ett 

helt annat uttryck och användningsområde. Sängryan och bröllopskudden har inte något 

gemensamt användningsområde utan är två separata produkter men med material som bland 

annat kommer från uniformer. För att öka kunskapen om uniformen och den indelte soldatens 

förutsättningar och liv intervjuas museichef Sven Engkvist. Intervjun äger rum på Jönköpings 

läns museum och är 50 minuter lång, den spelas in och transkriberas för att ligga till grund för 

avsnitten om uniformen och den indelte soldaten. Intervjun ger det lokala perspektivet utifrån 

den mer generella kunskapen om den indelte soldaten och för att säkerställa att dessa bägge 

perspektiv överensstämmer kommer jag också att använda Elfred Kumms bok om Indelt 

soldat och rotebonde där han tar upp vad det kan ha inneburit att vara soldat och vilka regler 

som finns kring användningen av sin uniform.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Den här studien kommer att handla om ting och människor och den som har lyft fram tingen 

som likvärdiga med människan är Bruno Latour och den förklaringsmodell som han kallar 

aktörnätverksteori (ANT). Michell Göransson förklarar i sin text i boken Tillämpad 

kulturteori (2018:352) varför man kan se alla aktörer som likvärdiga, det beror på att de inte 

kan identifieras utan måste studeras med samma intresse. Både de icke-mänskliga som de 

mänskliga aktörerna har agens vilket innebär att om någon av aktörerna förändras kan hela 
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nätverket påverkas. Uppsatsen innehåller både människor och ting och jag hoppas kunna 

identifiera dem som aktörer i ett nätverk vars agens påverkar och påverkas av aktörer.  

 

Inom ANT-teorin talar man om rhizom som ett rotsystem där förhållanden hela tiden 

förändras men för att kunna studera något tror jag att man måste frysa ett ögonblick för att 

kunna analysera det man ser. Jag tänker att dessa frysta ögonblick är jämförbara med det som 

Latour och Gallon kallar svarta lådor och som får bli utgångspunkter för studierna. 

 

Börje Hanssens begrepp pagana och urbana miljöer blir ett sätt att definiera den kultur som 

kan identifiera de objekt som kommer studeras. Hanssen var social-antropolog och etnolog 

och som i sin forskning kallar denna miljö för sociala aktivitetsfält och de karaktäriseras av de 

människor som ingår i grupperingar med likartade attityder och värderingar. Att vara pagan 

eller urban är man i relation till andra och de aktiviteter som gör att man kan definieras som 

en pagan eller urban person utgår från det som Hanssen kallar artefakter. Artefakter kan vara 

namnskick eller materiella produkter som är uttryck för människan eller subjektets attityder 

och värderingar och genom att studera dem kan man avgöra om personen har ett pagant eller 

urbant levnadssätt eller aktivitetsfält (Hansen 1952).  

 

Anne-Sofie Hjemdahl skriver i artikeln Hva gjör gjenstandsbiografien? Refleksjoner rundt en 

brokadekjole og dens tider (2015) och hennes artikel använder Latours aktörsnätverk som 

vetenskaplig metod men också den utveckling av teorin som Vera Grahn använder. När ett 

objekt ska ingå i en utställning menar hon att man behöver rensa föremålet från sina tidigare 

relationer för att de ska kunna bli vittnesbörd från historien (2015:30). 

 

Börje Hanssen publicerade sin avhandling om 1600- och 1700-talets Österlen 1952 men jag 

tycker mig se ett släktskap mellan hans teoretiska modell och ANT och hoppas att kunna 

använda bägge teorierna i min studie. 

 

Om Hanssen främst försöker definiera artefakter för att fånga attityder och värderingar kan 

performativitetsbegreppet fungera som en kompletterande teori som visar att det ständigt 

pågår en interaktion mellan olika aspekter som skapar en form antingen en mänsklig eller 

ickemänsklig. För min studie blir det viktigt att kunna skapa förståelse för hur dessa processer 

får agens när de materialiseras. Följaktligen blir det också viktigt att titta på vad som påverkar 

attityder, värderingar och aktörer. Att förhållanden hela tiden förändras är många teoretiker 
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eniga om men Göransson menar att vi inte kan använda makt som en förklaringsgrund, 

”snarare skapas makt kontinuerligt genom att förbindelser upprättas och stabiliseras”. Att 

makt omskapas kommer jag utgå ifrån i studien men också att makt verkligen påverkar 

processen. Genom att använda performativitetsbegreppet hoppas jag kunna identifiera 

processer i tillverkning och användning för att se vad som händer när de kommer i kontakt 

med varandra. Kanske går det också att använda Barads tolkning av begreppet performativitet 

för att se de olika aktörernas gränser inom ramen för interaktivitet (2018:351). Göransson 

skriver att Barads tolkning av performativitetsbegreppet gör att det är en kontinuerlig 

pågående intraaktion som bildar processer i ett flöde av agens (2018:352). Det blir viktigt att 

studera sängryan, bröllopskudden och den person som har tillverkat objekten utifrån en så 

neutral utgångspunkt som det är möjligt. I den här studien innebär det att jag bör reflektera 

kring hur jag påverkar tolkningarna.  

 

Idag använder vi ofta ordet norm för att benämna det som Hanssen kallade attityder och 

värderingar och norm kan också ses som makt om man utgår från att den som definierar 

normen har makt. I flera av de teorier som söker efter vad som påverkar oss som subjekt kan 

man se att man påverkar själv sin roll eller som Marx skriver ” Den materialistiska läran att 

människorna är produkter av andra omständigheter och ändrad fostran, glömmer att 

omständigheterna förändras av människorna och att uppfostraren själv måste uppfostras” (ur 

Engelstad & Elster 1976:45). Även inom genusforskningen kan man se att man utgår från att 

genus skapas och det kommer jag att utgå ifrån för att förstå hur maktförhållanden skapas och 

skapar kultur som människor påverkar och påverkas av i sina förhållanden till tingen. 

 

En forskare som har inspirerat min syn på hur vi skapar makt är Paul Willis som skriver om 

hur man fostras till sin roll i samhället. Hans resonemang tänker jag kan kopplas samman med 

det vi idag säger är normer och hur dessa skapas och påverkar oss i det dagliga livet. Det 

innebär att likaväl som man fostras till arbetare med de normer som det innebär kan man som 

indelt soldat i en pagan miljö fostras till den roll som den indelte soldaten har och hur den 

påverkar dennes syn på vad man tar tillvara och hur man återanvänder materialet.  

 

Avgränsningar 

Objekten som kommer att stå i centrum för den här studierna ingår i Jönköpings läns 

museums samling. De är insamlade under det tidiga 1900-talet, Fornminnesföreningen 
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bildades 1901, men är troligtvis tillverkade 1750–1850, någon kudde är daterad men det 

övriga materialet har ingen datering. De är troligtvis tillverkade i Västbo härad det vill säga 

det sydvästra hörnet av Jönköpings län på gränsen till Hallands län. Studien görs 2019 vilket 

innebär att användningen av teori och metod görs i dagens sammanhang. 

 

Tidigare forskning 

Det finns inte, som jag har kunnat hitta, så mycket forskning kring de objekt som jag vill 

studera. Det finns några texter kring sängryor ur ett hemslöjdsperspektiv, likaså har man 

skrivit om bröllopskuddarna utifrån sin teknik, skarvsöm. 

 

Den text som jag utgår från är Anna Maria Claesson som skriver om både sängryor och 

bröllopskuddar i en artikel i Småländska Kulturbilder (1989) om hur Nöden lär nakna konan 

spinna och som lyfter fram hur det fattiga Västbo härad skapar förutsättningar för en 

otraditionell uppdelning av arbetsuppgifter mellan män och kvinnor. Jorden ger inte 

tillräckligt och människorna i den sydvästra delen av Jönköpings län hittar andra sätt att 

försörja sig eller som Claesson skriver att västboen lägger ” många ägg i samma korg” eller 

med moderna ord man har ett differentierat näringsliv med flera inkomstkällor. 

 

I boken Nock, ragg, rya – det glänser om ullen (2001) skriver flera av författarna om 

ryatraditionen i Sverige både i äldre tid som i nutid. I Vivi Sylwans praktverk om Svenska 

ryor från 1936 beskrivs traditionen att knyta ryor och man förstår att även om det finns en 

tradition i Sverige är den en del av en världsomfattande kultur där tekniken är densamma men 

uttrycken kan skilja sig åt även om många mönster återkommer på flera håll. 

 

Att skriva om objekt från en museisamling har bland annat Anneli Palmsköld gjort i sin 

avhandling Textila tolkningar om hängkläden, drättar, lister och takdukar, där hon tittar på ett 

textilt material från samma tid som de textiler som studeras i denna uppsats. Hon utgår också 

från material i en museisamling och ställer frågor om tillverkning och vem som brukat 

textilerna och vad det har betytt för de personer som har hanterat dem i olika tider. 

 

Forskningen kring den indelte soldaten är omfattande och även om uniformer men det är inte 

så många som har skrivit om soldatens liv i hemmiljö långt från krig och övningar. 
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En som har ett stort kunnande om den indelte soldaten är Sven Engkvist som är museichef vid 

Miliseum i Skillingaryd. Museet har som uppdrag att berätta om de indelta soldaternas och 

deras familjers levnadsvillkor, både hemma på torpet och under övningar på regementsheden.  

 

Disposition 

Studien består av sju avsnitt som anknyter till mina frågeställningar. I det första avsnittet går 

jag igenom hur och med vilka preferenser många museisamlingar har byggts upp under 1900-

talet och då specifikt Jönköpings läns museums samling. Det andra avsnittet beskriver den 

miljö där objekten som studeras i befinner sig, de tre sista avsnitten hur objekten tillverkats 

och brukats. Avsnittet visar också på de förutsättningar som jag menar gav form åt objekten. I 

avsnitt tre och fyra möter vi de mänskliga aktörer som är betydelsefulla för att objekten blir 

tillverkade och brukade och som kan berätta om vad makt lär människor om sparsamhet och 

kreativitet. I det avslutande avsnittet presenterar jag resultatet och gör en analys utifrån de 

teorier som jag valt att utgå ifrån. 
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Aktörer i och utanför en museisamling 

Skaffare och museisamlingar 

Samlare eller skaffare var personer som bodde runt om i landet och som på uppdrag av olika 

museer samlande in eller skaffade föremål till museerna. Nordiska Museets grundare Artur 

Hazelius gav 1873 ut instruktioner om vad och hur insamling skulle ske i ”Några anvisningar 

vid samlande af folkdrägter och bohag” (Fataburen 1983). I Jönköpings län har vi flera 

skaffare som antingen förvärvat utan att ge någon ersättning eller betalat en ringa summa för 

de föremål som de skickade till det dåvarande Norra Smålands fornminnesförening som 

etablerat sig i residensstaden Jönköping. Föremålen, textilierna, uppteckningarna eller andra 

handlingar togs emot och man förde in uppgifter om vad det var och vem som skänkt eller sålt 

det till föreningen. Tyvärr har man inte skrivit in de ursprungliga ägarna utan skaffarens namn 

och hemort vilket innebär att när vi idag studerar objekten vet vi egentligen inte varifrån de 

kommer och vem som har tillverkat eller använt dem. För länsmuseet innebär det att när vi 

läser Herman Modén från Åsenhöga eller Julia Fredriksson från Värnamo som ägare till ett 

antal sängryor och bröllopskuddar är de några av Fornminnesföreningens skaffare och inte de 

ursprungliga användarna av objekten. Under min tid på länsmuseet har jag lärt mig att tolka 

de källor som är tillgängliga, framförallt accessionsliggare och lappkatalog, jag vet vilka 

skaffarna är, de återkommer många gånger och några av dem kan man också hitta i arkivet 

där de lämnat olika dokument som beskriver sådant som de träffat på under sina resor i det 

område där de brukar samla in material till länsmuseet.  

 

Dessa samlare var verksamma i en tid när nationalromantiska idéer präglade synen på vad 

som var värdefullt att spara för framtiden. Det skulle gärna vara folkligt det vill säga folkliga 

plagg, dekorerade bröllopsgåvor som skäkteträn, skrin eller slädar. Föremål och textilier som 

fanns kvar i hemmen sen tidigare generationer, det festliga och fina, det märkvärdiga. De 

tidiga etnologerna typologiserade och ritade in på kartor för att se om det fanns något som 

kunde synliggöra lokala, regionala eller nationella särdrag. I museernas utställningar har detta 

perspektiv förstärkts när man idylliserade allmogesamhället, ofta genom att skildra en 

storbondes liv på sin gård. Hur gårdens sysslor styrdes av naturens rytm, hur man odlade, 

skördade och förädlade allt antingen på gården eller i byn. Hur man odlade lin och/eller 

hampa och sedan spann och vävde sina kläder och textilier till hemmet.  
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Friluftsmuseer skapades med Skansen som förebild och Artur Hazelius byggde upp miljöer 

som han kallade skandinavisk-etnografiska samlingen som länge var den dominerande 

inspirationskällan för museiintendenterna när de berättade om hur allmogen klädde sig och 

hur de bodde. Jag är själv starkt påverkad av den nationalromantiska synen som lärdes ut vid 

min utbildning under 1980-talet och har under otaliga visningar förmedlat den vidare till 

besökare (Arcadius 2001).  

 

De nationalromantiska strömningarna ser jag som en icke-mänsklig aktör som agerat med en 

mängd mänskliga aktörer, Hazelius, intendenter och pedagoger. I det nätverk som bildas kan 

man även se hur det uppstår ett maktförhållande när den berättelse som skapas av Hazelius 

traderas och repeteras på museerna och sedan vidare till besökaren. Berättelsen som skapas 

om allmogesamhällets struktur förstärks när den repeteras på både stora museer som Nordiska 

museet, de mellanstora museerna som växt fram i landet (senare länsmuseer), 

friluftsmuseerna och hembygdsgårdar.  

 

Den nationalromantiska idén om att det finns en berättelse, en bild av allmogesamhället som 

vi i nationen ska enas om står i motsats till dagens syn där vi vill visa att det finns fler 

perspektiv som museerna också ska berätta om, den utstötta, barnet, den ogifta modern, de 

sjuka och fattiga. Det ställer andra krav på hur man ser på de mänskliga livsvillkor när vi idag 

samlar in, registrerar och förmedlar historier från det område som museet verkar i. Den 

nuvarande museichefen på Jönköpings läns museum Sergei Muchin, menar att istället för att 

tala om det svenska kulturarvet kan man istället utgå från kulturarv i Sverige. I den tolkningen 

öppnar museet upp för en inkluderande syn där alla de människor som lever i Jönköpings län, 

oavsett vad de har för bakgrund eller hur länge de har varit bosatta i länet är de människor 

vars livsvillkor museet ska arbeta med. Att samla in objekt utifrån det perspektivet ställer krav 

på att även dokumentera dess kontext och koppling till personer, antingen, ägare, tillverkare 

eller användare.  

 

Dagens databaser för samlingsförvaltning stödjer det sättet att registrera fakta om objekt och 

är en utveckling av de manuella system som användes fram till 1990-talen på svenska museer. 

Tack vare användningen av databaser kan man idag söka utifrån all den information som man 

matar in och det möjliggör att man kan söka utifrån en mängd olika parametrar. Under det 

tidiga 1900-talet fanns två möjligheter att söka fakta från registrering och det var i 

accessionskatalogen där objekten registrerades i den takt som de kom in, detta system blev 
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snabbt svårt att arbeta med eftersom man förlorar överblicken efter några tusen objekt. För att 

göra samlingarna mer sökbara började man istället typologisera objekten efter användning 

och man upprättade så kallade lappkataloger. Det var helt enkelt lappar som sattes i lådor efter 

ämnen, det kunde vara dräktskick, järnhantering eller handel. Det skapades också 

lappkataloger efter varifrån objekten kom och då delade man in dem geografiskt utifrån 

landskap, härad och socken och senare också län och kommun. Man utgick från att objekten 

tillverkades och användes på samma plats, en logik som idag är helt omöjlig att följa när det 

mesta tillverkas i andra länder och på andra kontinenter.  

 

1700 – 1800-talens Småland och Halland  

Prosten Daniel Nordin beskriver livet i Villstad pastorat (Fullständig beskrivning inlämnad till 

Kungliga Hushållnings-Sällskapet år 1819 och tryckt i Jönköpings Läns K:gl Hushållning-

Sällskaps Handlingar. Fjortonde häftet, Jönköping 1827) att klimatet var hårt, den stora 

mängden skog och mossar håller borta solen och gör säden fuktig och känslig för kylan. 

Västbobonden drabbas flera gången av missväxt och svält men prosten menar att det stärker 

och härdar folkets livskrafter och de är sällan sjuka förutom under missväxtår. Enligt Nordin 

består åkerjorden av mycket sand och den magra jorden ger inte tillräckligt utan det är 

skogsbruket och boskapsskötseln som bedrivs med framgång. Förutom sand består 

åkerlapparna också av mycket sten som behöver samlas ihop i röjningsrösen för att göra 

jorden möjlig att bruka. Nordin skriver att ”skogen är överflödig och tillräcklig” och det 

bekräftas i avhandlingen Råg och rön av Aadel Vestbö-Franzén som i sitt material från 

Jönköpings län kan se att redan under 1600-talet har man använt skogens resurser, hon skriver 

”[att] skogen utgjort den främsta resursen för tjärframställning, kolning, pottaskebränning etc. 

Kanske har skogen tidigt kommit att utgöra den viktigaste källan till försörjning”. Hennes 

resultat kan också bekräfta att man tidigt hade flera olika varor som man sålde, det var bland 

annat skavelsvin som betat i bok- och ekskogarna och oxar som enligt Nordin ”bonden 

vanligen köper på Värnamo marknad om hösten, nyttjas till allt gårdsarbetet samt säljas 

följande höst, i gott hull, med en vinst av cirka 16 2/3 R:dr R:gd”. Nordin beskriver också de 

binäringar som bedrivs i pastoratet 

 

Grövre ull köpes från Sjöstäderna och spinnes, varav vadmal väves och säljes, 

mest i Borås. Idoga kvinnor tillverka på detta sätt under vintern 100, till och 

med 200 alnar vadmal, för betingad penning eller till avsalu. De fattigare spinna 
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och väva för beting, hämta ullen från Västgöta-handlanden samt betalas med 18 

sk. R:gd alnen; dock har förtjänsten med så kallad tag-ullsvadmal mycket 

avtagit i senare åren.  

 

Av denna beskrivning förstår man att man har etablerade kanaler att både köpa ull och sälja 

färdiga tyger. Intressant är att det inte finns tillräckligt med ull utan vävarna måste köpa, 

denna observation är viktig när man tittar på vilket material man använder vid tillverkning av 

sängryorna. Anders Franzén har i samband med sin avhandling Skiftenas skede (2008:248) 

tittat på antalet fårhus i länet och han skriver ” Vid sekelskiftet 1900 är intresset för fårskötsel 

mycket varierande i Jönköpings län. I häraderna närmast Jönköping är fårskötseln svag, men 

på andra håll råder motsatta förhållanden. Generellt kan man emellertid konstatera att 

fårstammen i Jönköpings län håller sig tämligen konstant från omkring 1830 till 1910-talet. 

Mellan åren 1890 och 1913 går fårstammen i Jönköpings län ner med omkring 14 %”. Med 

tanke på att befolkningen i Småland under 1867–69 svalt borde det ha resulterat i att antalet 

får blev färre redan från 1867 men det kan man inte se i materialet men det kan ha påverkat 

tillgången till ull. 

 

I det material som jag har tillgång till kan man inte se vilken typ av får som man håller i länet 

men kanske är det framförallt köttfår för matproduktion istället för ullfår för textilproduktion 

som betar på utmarkerna. Tillgången till ull kan ha styrts av typen av får då köttfåren inte ger 

en kvalitativt bra ull som inte kan bearbetas för att användas för tillverkning av textila 

produkter (Larsson 2001:41ff).  

 

Forskare som studerat tillgången till kläde och vadmal till de svenska soldaterna från 1600-

talet och framåt vittnar också om att det är svårt för svenska manufakturer att leverera tyg till 

uniformer. Den kvalité som efterfrågas, kläde måste mestadels importeras från andra 

europiska länder som Tyskland och England. Det är inte bara tillgången till ull som begränsar 

utan det är också förmågan att väva och sedan behandla yllet som det inte finns tillräckligt 

med kompetens till i Sverige. Det hjälper inte att tyska vävare rekryteras till Sverige för att 

lära upp framförallt barn att reda ull för att sedan spinna och väva det finare klädet. Även om 

man kallar det boråskläde är det vadmal som tillverkas. Det blir alltså den grövre vadmalen 

som tillverkas och då framförallt av allmogen som både väver till det egna behovet men också 

till avsalu till uppköpare från Borås (Skoog 2010:70ff). 
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Det är svårt att dra slutsatsen att det var bristen på får i Småland eller Sverige som resulterade 

i brist på kläde men det kan ha varit en bidragande orsak som påverkades av flera faktorer till 

exempel att kunskapen att bereda ullen för att sedan spinna och väva kläde inte utvecklades i 

Sverige. Här kan man se att olika aktörer påverkar och påverkas av olika faktorer som kan ge 

förståelse för att klädet och vadmalen i uniformerna är av hög kvalité och som därför sparades 

och återanvändes. 

 

Den indelte soldaten 

När jag frågar museichef Sven Engkvist om när indelningsverket skapas och varför svarar han 

att orsakerna går tillbaka till det så kallade Skånska kriget som under 1670-talet är mycket 

omfattande och dyrt för Sveriges del men samtidigt framgångsrikt för kungen som stärker sin 

makt. Fram till freden 1679 har man värvat soldater men det innebär att statsmakten inte vet 

hur många eller vilka som man är garanterade utan man kan se det som ett lotteri. För att få 

ordning behöver staten veta hur många soldater man kan förvänta sig och man vill säkerställa 

att de var utbildade och hade utrustning vid en eventuell mobilisering. En annan viktig 

förutsättning var reduktionen, det vill säga att staten tar tillbaka gods och mark från adeln och 

istället använder många av dem till boställen för befäl. Den här radikala förändringen kan 

genomföras av Karl XI eftersom han i princip är enväldig men också för att Sveriges riksdag 

ser att en reduktion drabbar adeln medan borgare och bönder klarar sig från skattehöjningar. 

Kungen ”förhandlar” enligt Engkvist fram ett avtal med bönderna som innebär att bönderna 

får skattelättnader motsvarande de kostnader de har för att hålla soldater krigsdugliga.  

 

 

 

Rekonstruerad uniform från Jönköpings Regemente 

efter mönster från Armémuseums samlingar. 

Foto Jönköpings läns museum 



 19 

De indelta soldaterna har enligt Engkvist ingen grad utan de är meniga förutom de som har 

lägst grad, korpraler. Både meniga och korpraler har rätt att bo i de soldattorp som bönderna 

ska tillhandahålla enligt överenskommelsen med staten. På de större boställena bor befälen 

men alla ingår i samma militära organisation och träffas och får, enligt Engkvist, en 

sammanhållning som är mycket betydelsefull 

 

och en av styrkorna med det här systemet att de kommer träffa varandra och 

den lokala kännedomen, samhörigheten som all personal redan har i fredstid 

och långsiktigt det ger starkare sammanhållning i de förband som man 

organiserar. 

 

Organisationen ser, enligt Engkvist, ut så att ett Regemente är i storleksordningen ett län som 

består av åtta kompanier och ett kompani var är i storleksordning som ett härad och sedan 

socknen som innehåller flera rotar. Det är med andra ord många soldater i varje län och i 

Jönköpings län är det under det sena 1700-talet ungefär 10% av den vuxna befolkningen som 

är soldat.  

 

De som rekryterades som soldater var ofta egendomslösa män på landsbygden men även de 

som ansågs som lösdrivare kunde enligt Engkvist blir utsedda till soldat. Jag frågar om det var 

lätt att rekrytera soldater och det menar Engkvist att det var speciellt från 1800-talets början 

när Sverige går in i den fredsperiod som vi fortfarande är kvar i.  

 

Hur såg livet ut för den indelte soldaten, enligt Engkvist var tanken att varje soldat skulle ha 

ett soldattorp för att bli självförsörjande men det blir inte alltid så eftersom marken kan vara 

svår att odla och det ingår sällan skog. Rotebönderna får hjälpa till med ved, utsäde eller en 

häst vid plöjning. Åh andra sidan hjälper soldaten precis som andra torpare till vid de stora 

arbetskrävande delarna av jordbruksårets aktiviteter som sådd och skörd. Soldatens hustru blir 

oerhört viktig för hushållet, till skillnad från de övriga hushållen i socknen ska soldathustrun 

under långa perioder sköta soldattorpet och dess marker själv när soldaten antingen är 

utkommenderad i krig eller övning. Många soldater blir också tvångskommenderade till stora 

samhällsbyggen bland annat i garnisonsstäderna men också till exempelvis bygget av Göta 

kanal. 
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För att reglera vad soldaten respektive bönderna skulle göra tecknades ett avtal, 

soldatkontraktet som förhandlades med varje soldat och var individuellt utformat.  

 

På frågan om hur länge soldaten var verksam som soldat säger Engkvist att det var en stor 

skillnad mellan 1700- och 1800-talen eller rättare sagt mellan krigs- och fredstid. Under de 

många krig som Sverige var indragna i var det ovanligt att soldaten återvände hem utan han 

dog antingen i strid eller av sjukdomar. Under fredstid menar Engkvist att de ” är soldater 

under i stort sett hela sitt produktiva vuxna liv” Det fanns ingen pensionsålder utan det var 

hälsan som styrde hur länge han orkade att vara soldat. Ofta blev han och hans familj kvar i 

socknen även om han ersattes av en ny soldat som tog över soldattorpet. Den pensionerade 

knekten kunde få bo i en undantagsstuga i närheten av soldattorpet.  

 

Soldaten spelar en aktiv roll i socknens liv, ofta är han en av få som kan läsa och skriva, han 

är också en person som fått resa utanför häradet kanske till och med utanför landets gränser. I 

samband med det obligatoriska kyrkobesöket på söndagar samlade korpralen sina knektar och 

passade på att exercera på kyrkbacken. Det var också ett tillfälle för en överordnad att 

kontrollera att uniform och utrustning var i god ordning. Korpralen kunde också passa på att 

förmedla det senaste från regementet antingen om det var en ny förordning eller ett nytt 

handgrepp. 

 

Sven Engkvist berättelse bekräftas i många delar av Elfred Kumm som också beskriver 

soldatens liv i roten. Börje Hansen skriver också om soldaten i bondesamhället och gör 

bedömningen att soldaten delvis tillhör den pagana miljön åtminstone i en urbans persons 

ögon. Förhållandet kan förändras eftersom definitionen ligger i betraktarens ögon.  

 

Sockenskräddare 

Han, för det var en man, sydde de skräddade plaggen till socknens befolkning. Det är lätt att 

tro att man, i självhushållningen tid, sydde alla kläder på gården men så var inte fallet. 

Tygerna vävdes hemma, men det var socknens egen skräddare som tillverkade alla tillskurna 

plagg. Linneplaggen som skjortor och särkar syddes av gårdens kvinnor. De är enkla med 

raka stycken som sys samman, och modellen går tillbaka till den medeltida kolten. De plagg 

man inte kunde tillverka i socknen köpte man på marknaden, i staden eller av kringvandrande 
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knallar. Köpevaror var t.ex. tryckta tyger, kattuner, bindmössor, broderade handskar och 

smycken. (Nylén 1970,1979:384f.f.) 

 

Pernilla Rasmussen skriver i sin avhandling om arbetsdelning mellan skräddare och 

sömmerska och hon tar avstamp i 1700-talet där kläderna delades in i underkläder och övriga 

klädesplagg. Rasmussen menar att det var kvinnorna som sydde linnekläderna som man bar 

närmast kroppen. Tillskärningen var förhållandevis enkel med raka stycken som utnyttjade 

hela tygets bredd för att inte slösa. Tygerna var ofta tillverkade på gården och man hade sått 

och skördat linet, bearbetat det för att sedan spinna och väva tygerna. Kvinnor, barn och män 

bar alla linneklädnader närmast kroppen och det behövdes en hel del tyg då linnekläderna 

slets ut efter mycket användning. Modet hade inte påverkat underklädernas utseende utan det 

var i grunden samma tillskärning som används under flera tusen år. Eftersom kläderna bars 

närmas kroppen var det viktigt att sömmarna var smala och fina för att inte skava och för 

kvinnorna som sydde blev det viktigt att resultatet blev fint. Många av sömmarna lever kvar i 

det folkliga dräktskicket där vi hittar exempel på fina och komplicerade sömmar som gör att 

särken eller skjortan, trots sin enkla skärning får ett för tiden modernt uttryck (Rasmussen 

2010:70). 

 

Rasmussen beskriver också skräddarens roll fram till att konfektionen tar över, hon skriver att 

”skrädderiet präglades av att det var ett beställnings- eller lönehantverk där hantverkaren 

endast fick betalt för sitt arbete medan material och tillbehör var kundens egendom”. 

Tillverkning för försäljning var inte tillåten utan alla plagg som syddes var beställda och 

unika för kunden. Rasmussen menar att skrädderiet krävde yrkeskunskap och därför var det 

inte möjligt för oskolade att sy sina kläder. Tygerna var dessutom mycket dyrbara och det var 

viktigt att klippa till och sy så ekonomiskt som möjligt. Att just vara sparsam ser jag som en 

viktig aktör som var mycket betydelsefull för resultatet oberoende av vad man sydde för 

något. Sparsamheten påverkade både sättet att sy men också vad man valde för material, 

teknik och uttryck men framförallt vad det blev för textilier som syddes. 

 

Vem var då skräddaren, ja enligt Rasmussen var inte alla skräddare anslutna till skråväsendet, 

utan ”en betydande del av skräddarna befann sig utanför skråbestämmelserna” (2010:89). De 

tillhörde dessutom ofta lanthantverkarna som inte bodde och verkade i staden utan på 

landsbygden och som beviljades rättigheter att utföra sitt hantverk av häradsrätter eller 

sockenstämmor (2010:90). ”Sockenskräddarna tycks i grunden ha varit mansskräddare men 
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utförde även både nysömnad och ändringar i kvinnogarderoben” (2010:109). Det innebär att 

skräddaren inte behövde vara utbildad inom skråväsendet utan att de lärt sig tillskärning och 

sömnad på annat håll. Kunskaperna i sömnad måste ändå vara begränsade i jämförelse med 

den skråutbildade skräddaren som förväntades sy moderna kreationer till både män och 

kvinnor med andra ekonomiska förutsättningar. 

 

Enligt Elfred Kumm (1949:44) fanns det ingen enhetlig rutin kring anskaffandet av uniform 

för den indelte soldaten men den nya soldaten fick trots allt en egen uniform och det var 

troligtvis kompaniskräddaren som såg till att passformen blev bra.  

 

 

 

I Skirö församlingshem finns en bild där vi kan se mannen som bär en jacka starkt influerad 

av den militära dräkten men även kvinnornas jackor, som kallas tröjor, är både i Östra härad 

där Skirö ligger, som i Västbo härad inspirerade av snitt och detaljer av soldatens uniform. Att 

soldaten, i sin nya färgglada uniform, gjorde intryck på sockens bönder kan man lätt föreställa 

sig. Vad kan vara mer lockande än att använda uniformen som modeförebild? Den indelte 

soldaten blev i många fall bygdens skräddare och det kan säkert också vara en förklaring till 

varför det folkliga dräktskicket för både män och kvinnor är så influerat av uniformen. 

 

Bild från Skirö församlingshem. 

Foto Jönköpings läns museum 
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Det är inte helt osannolikt att det var skräddaren som sydde bröllopsdynorna. Tekniken 

användes, som vi nämnt tidigare, i uniformsjackan och i Smålands museums samling finns en 

kjolväska i skarvssömsteknik där man vid överlämnandet fått uppgift om att den har sytts av 

en soldat. I våra samlingar finns sällan tillverkaren angiven varför jag inte med säkerhet kan 

säga att dynorna är sydda av män. Enligt Kumm hade ofta soldaten en viktig roll vid bröllop i 

socknen när han sköt salut för brudparet, var en dåtida toastmaster som såg till att stämningen 

var hög vid bröllopsmiddagen han var också ledsagare till och från kyrkan. Vid större bröllop 

kunde soldaten vara förryttare till kyrkan och det finns på bonadsmålningar avtecknat ryttare 

med bröllopsdynor under armen på väg till eller ifrån kyrkan. Kanske hade soldaten själv sytt 

bröllopskuddarna som han sedan överlämnade till brudparet (Kumm 1949) 

 

Med risk att generalisera och dra slutsatser utifrån antagandet att män har ett uttryck när de 

syr och kvinnor ett annat kan vi ändå konstatera att mönstren på dynorna består främst av 

kompassrosor, timglas och fyrkanter, likt de mönster som blir när man skär karvsnitt i trä. Det 

finns sällan kompletterande broderier på kuddarna och i de fall det finns är det monogram och 

datum som är broderat. Blev den mönstervärld som fanns i de träföremål som fanns i hemmet 

en inspirationskälla som översattes i det textila arbetet? Det är inte orimligt och i så fall ett bra 

exempel på hur aktörer påverkar och påverkas så att nya sammanhang bildas. 

 

I Jönköpings läns museum samling hittar man främst vardagliga textilier för hemmet sällan 

broderier eller avancerade vävnader. Från Västbo finns främst nyttoslöjden som framförallt 

präglas av resursutnyttjande. Utifrån materialet i samlingarna vågar jag dra slutsatsen att de 

som hade möjlighet att sy, brodera och väva för nöjes skull inte var många i länet och de som 

fanns var framförallt unga flickor i större prästgårdar. I övriga hem var kvinnans arbetsinsats 

viktig för försörjningen och det kan vara en förklaring till att skräddaren gavs utrymme att 

ägna sig åt mer än bara klädsömnad. 

 

Uniformen 

Under perioden 1750 till 1850 används två olika modeller av uniform av de indelta 

soldaterna. Det är den karolinska typen som består av en knälång livrock med upphäktad skört 

som är gjord av ylle och även fodrad med ylle, enligt Engkvist en fältmässig uniform. Till 

livrocken hörde även en kappa, en rundskuren ärmlös cape som bars vintertid. Troligtvis var 

materialet vadmal och inte det tunnare klädet. Under livrocken bar man en väst antingen med 
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eller utan ärmar och den var i skinn eller ylle. Knäbyxorna var också av skinn eller ylle och 

till byxorna hade man stickade strumpor som man fäste upp med remmar runt knäleden. På 

fötterna hade man grova skor som var lika för höger och vänster fot. På huvudet hade man en 

trekantig hatt. Till uniformen bar man även en värja i lädergehäng och en patronväska med 

ammunition till musköten som var det skjutvapen soldaten använde. 

 

Den uniform som ersätter den karolinska uniformen är den uniform som Gustav III 

introducerar utifrån den civila dräkt som han tar fram till hovet och som kallas den nationella 

dräkten. Den här uniformen ser helt annorlunda ut med sina korta jackor som sitter tajt på 

kroppen och som enligt Engkvist ”är föga lämpad för fältbruk”. Till uniformen finns en väst 

och knäbyxor men strumporna har ersatts av charivader av ylletyg som går upp på låret och 

som det är svårt att förstå hur de kunde sitta uppe när soldaten rörde på sig. Skorna har ersatts 

av kängor som är rundskurna men de är fortfarande lika för höger och vänster fot. Kappan 

finns kvar men ersätts under slutet av 1700-talet av en kappa med lång krage som går ända 

ner till midjan och har man inga ärmar rör man armarna mellan kragen och själva kappan. 

Kappan ersätts, när vi kommer in på 1800-talet av en syrtut det vill säga en rock. Under bär 

man både till den karolinska som till nationella dräkten linneskjorta, antingen tillräckligt lång 

så den kan vikas om skrevet annars kan man även ha skrevklädnad. Under 1800-talet lämnar 

man den gustavianska nationella dräkten och den ersätts av en frack med hög krage, även den 

opraktisk för sitt syfte. Det dröjer fram till 1845, då den första vapenrocken införs, som man 

får en uniform som lämpar sig för krigsföring. Vapenrockar i olika modeller används fram till 

vår tid men från 1990-tal ersätts yllet i krigsuniformen av andra material. 

 
Uniform m/1779 inspirerad av den nationella 

dräkten. 
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Uniformen tillverkades både centralt men också på lokal nivå, enligt Engkvist och det finns 

sykunniga soldater eller före detta soldater som får arbete som skräddare. Engkvist säger 

också att 

 

säg att man har tre storlekar, kanske som de här har att jobba med och får då 

beställning, legotillverkning, nu ska du sy tio av den storleken, tio av den, tio av 

den och det ska vara klart då, då och då och sedan ska du leverera in det till 

regementsmagasinet och därifrån sen så fördelar man ut dom till de enskilda 

soldaterna när det skulle ske då. 

 

Utdelningen av uniformerna sker vid de stora generalmönstringarna där alla på regementet 

träffas. 

Första munderingen var den nyaste, ja finaste, exklusivaste som man egentligen 

bara fick använda vid händelse av mobilisering eller för den delen att det var en 

stor generalmönstring, annars var den plomberad och förvarades antingen inne 

på regementet om den inte ens var utdelad men det vanliga var att den 

förvarades i rotekistan. 

Andra förvaringen förvarades också i rotekistan men det var den man använde 

vid övningar, alltså upp till kompaninivå i alla fall och därmed också vid 

kyrkparaderna som var varje söndag. Det var den man slet på. 

… 

Släpkläderna var det som blev kvar och som användes vid 

arbetskommenderingar som var en bister verklighet för många indelta soldater 

under 1700-talet men framförallt under 1800-talet 

 

Trots den strikta indelningen blandades kläderna efter användning eftersom de slets olika, av 

sparsamhet användes alla delar tills de vara utslitna. 

 

Engkvist berättar att Sverige var tidiga med att ha en enhetlig uniform och för att uniformerna 

skulle bli så lika varandra fick skräddaren en slags metallmönster som man skar ut 

mönsterdelarna från. Det som kunde skilja uniformerna åt var färgen och när det gäller 

Jönköpings Regementes uniform, den gustavianska modellen som var inspirerad av den 

nationella dräkten finns det ingen bevarad uniform. På planschverk kan man se att uniformen 

har en ljus blå färg men ingen vet exakt hur färgen ser ut. Att färgerna varierar kan bero på att 
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färgningen misslyckats men att bristen på ull och därmed ylletyg har resulterat i att man har 

använt ett tyg med fel nyans.  

 

Skötseln av uniformerna var soldatens ansvar och enligt Engkvist skulle de ”borstas och 

bankas” men de fick inte tvättas i vatten. I vilken kondition som uniformen var i granskades 

på de stora generalmönstringarna och vid de här tillfällena kunde soldaten ”få lära sig att sy 

och vad som gällde att foga samman tygstycken i en uniform”. Om regementschefen beslutat 

att man ville byta ut till exempel alla byxor kunde de säljas om det inte var enkelt att se att de 

tillhörde en militär uniform. Men om det var en del som tydligt kunde identifieras som 

uniform  

”då skulle de kasseras och då blev det ju, som vi har konstaterat tidigare, oftast 

så att det blev soldatens egendom”. och då kommer man in i det här intressanta 

återbrukstänket som ju var det första som man gjorde då, alltså de tygstycken 

som man kunde rädda ur en kasserad uniformsrock dom kunde man sy annat av 

och det naturliga var nog barnkläder som ett första steg och som ett andra steg 

kunde man ju klippa eller riva remsor”. 

 

Kumm bekräftar att ”när soldatens livmundering tjänat ut efter två, tre eller fyra år kasserades 

den som sådan och överlämnades i soldatens vård att förvaras på torpet och nyttjas som 

släpmundering. När uniformen burits som släpmundering i lika många år avfördes den ur 

rullorna och skänktes till soldaten som civila slitkläder”. 

 

Sängryan 

Jönköpings läns museum har i sina samlingar sängryor, inte mattor avsedda för golvet, utan 

ryor som används som täcke i sängen. Slitryan, som troligtvis är den ursprungliga typen av 

sängrya, har oftast en enkel utformning. Slitryan är använd med nockorna nedåt i bädden och 

har då haft slätsidan som räta. De två våderna, som är vävda på halv bredd, är ihopsydda med 

stadkanter vända mot nocksidan, även fållen ligger mot denna sida. Nocksidan har ofta enkla 

mönster och en del ryor är enfärgade och utan mönster. De tidiga ryorna har ofta en bård som 

är i avvikande färg eller mönster och anledningen är att kanten ska vikas tillbaka vid bäddning 

och är då dekorativ. Vissa ryor har mjukare ull vid ena kortsidan för att markera vilken del 

som skall vara upp mot den sovandes ansikte. Nocksidan kan vara mönstrad över hela ytan 

med schack- eller diagonalrutning, sicksacklinjer, någon gång timglas, kors eller fyrkanter. 
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Ryor med enfärgad nock kan istället ha en variationsrik randning. Bottenväven är vävd som 

rips, rosengång och i vissa fall kypert, de olika vävsätten ger olika mönsterbild. Ibland blir 

knutryggarna synliga på rätsidan och bildar mönster. 

 

Det är ullen som är det dominerande materialet i ryorna. I bottenväven har varpen bestått av 

lin- och i något fall hampagarn, ullgarn och i senare tid bomullsgarn. Som inslag användes 

företrädesvis ullgarn, samt någon gång lingarn. I länsmuseets ryor är ofta ullgarnet uppblandat 

med nöthår (från nötkreatur) eller hår från andra djur. Håret fick man vid ryktning av djuren 

och tillsammans med ullen kunde man spinna ett garn som användes för inslaget. Nockorna 

har företrädesvis bestått av ullgarn men även lin- eller bomullsgarn samt tygremsor har 

förekommit.  

 

Det är utan tvekan djurullens och nöthårsgarnets olika vita, bruna och svarta nyanser som är 

de dominerande färgerna på ryorna i länsmuseets samling. Den vita fårullen används ofta i 

ryans nockor. Före 1800-talets mitt används färgämnen hämtade från naturen, vilket 

möjliggör fler färger som till exempel gult, grönt och blått. 

 

Sängrya ur Jönköpings läns museums samling.. 

Foto Jönköpings läns museum 
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I Vivi Sylwans praktverk om Svenska ryor får man i både text och planscher en fördjupad 

kunskap om de yllevävnader som man kan hitta i olika skepnader på alla kontinenter. Ryorna 

består av varp och inslag som bildar en bottenväv samt knutar av nockor, 

att använda denna teknik, som kallas flossa, går långt tillbaka i tiden och den används på 

många ställen i världen. Den orientaliska mattan, som också är gjord i flossateknik med den 

skillnaden att man knyter nockorna mycket tätare med tunnare garn och sedan skär man av 

nära bottenväven, utvecklas parallellt med ryan. I Sverige kan vi gå tillbaka till järnåldern för 

att hitta de tidigaste beläggen på att tekniken har använts. Den tidigaste skriftliga källan är ett 

utdrag från 1420 ur en föreskrift från Vadstena kloster som gäller nunnornas sängutrustning: 

”Över sig skall de ha ett kläde av vit vadmal. Och därtill en rya. Och en skinnfäll av får då 

det är vinter”. (Sylwan 1934:14) År 1444 förtecknades en rya för första gången i ett 

inventarium och tack vare att de svenska och finska Vasaslotten för ordentliga 

inventarieförteckning kan vi se att det i slotten och de större herresätena förekommer rikligt 

med sängryor. Det är främst mellan 1500 till 1620-tal som vi finner den största mängden ryor 

i slotten, när dessa ersätts av vadderade täcken och dunfyllda bolster blir istället bruket av 

ryor mer allmänt bland lågadeln, städernas borgare och storbönderna. (Sylwan1934). 

 

Småland kom att bli ett av de ryatätaste områdena från 1700-talet. Här används främst slitryan 

och det avspeglar sig i Jönköpings läns museums samling som innehåller 12 slitryor. 

Slitryorna tillverkades i hemmen både för försäljning men också för eget bruk. Ryorna från 

Västbo härad spreds av västgötaknallarna upp genom västra Sverige till både Norrland och 

Norge.  

 

I ryorna använder man som sagt inte bara nockor av ull utan man ser ofta en nock som består 

av klippta trasor och följaktligen kallas dessa slitryor för trasryor eller fattigmansryor. I 

dagens museisamlingar kan man förvånas av hur få äldre dräktdelar som bevarats. I 

länsmuseets samling har vi möjligheten att i de små klippta trasorna få en uppfattning om 

vilka färger och material som man använde i klädedräkten. 



 29 

 
  

I slutet av 1990-talet startade ett antal länshemslöjdskonsulenter och väverskor tillsammans 

med formgivare projektet UllMa (Ullmaterial) för att väcka intresset för ullgarner och ryor. I 

samband med projektet gav man ut en bok Nock, ragg, rya – det glänser om ullen som tog upp 

både det historiska perspektivet som det samtida. De nyvävda ryorna visades i den utställning 

som vandrade runt i hela landet. I Jönköping valde vi att även visa ryor från länsmuseets 

samling och i samband med utställningen fick jag möjligheten att inventera och fördjupa 

kunskapen om ryorna. Det som blev uppenbart var att förutsättningarna har sett olika ut i de 

delar av landet som har haft en rik produktion av ryor, bara i Småland var det stor skillnad på 

utseendet på de ryor som vävts på Öland och de som länsmuseet hade i sina samlingar. De 

öländska ryorna var tunga och tätt knutna med glansig ull. Att det var skillnad såg man i 

projektgruppen och utgick från att det var ullen som gav förutsättningarna för de täta glansiga 

ryorna. Enligt Håkan Liby, landsantikvarie i Uppland, som skrev om ryans historiska 

betydelse i boken Nock, ragg och rya, har ryan haft ett högt värde. Enligt bouppteckningar 

kan han se att man i de större gårdarna väver ryor till alla sängar både enklare slitryor som 

används dagligen och mer praktfulla som läggs på den uppbäddade sängen för att visa på 

rikedom. Spridningen till de obesuttna menar Liby sker vid auktioner under 1800-talets senare 

del och de kommer så småningom att ersättas av det vadderade täcket. När skaffarna sedan 

kommer är ryorna ofta undanplockade men ses av Hazelius och andra pionjärer inom 

museiväsendet som utmärkta exempel på omistliga kulturföremål som bör räddas till 

eftervärlden (Liby 2001:9ff). 

Nocka från sängrya  

Foto Jönköpings läns museum 
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Trots att ryorna i våra samlingar inte innehåller lika mycket ullnockor som de från andra delar 

av landet har de troligtvis haft ett högt värde för sina tillverkare och ägare, dess utseende har 

styrts av det material som man har haft tillgång till. Trasorna som man knutit in i väven har 

troligtvis påverkat ryans utseende och form. Vävarna, om de var kvinnor eller män vet vi inte, 

har påverkat ryornas form och det har i sin tur påverkats av förutsättningarna för vävningen, 

vävstolens bredd, tillgång till ljus för att se ordentligt men också vävarens kunskaper i 

vävning. Aktörer som Latour menar ska bedömas likvärdigt och för mig innebär det att de har 

samma möjlighet att påverka den slutgiltiga formen men också att en aktörs förändring i 

nätverket av aktörer ger agens för slutresultatet.  

 

Här vill jag gärna pröva att använda ett rhizom, genom att frysa ögonblicket där sängryan ska 

efterlikna en skinnfäll. Formen kan variera, man kan knyta in trasor eller ylle men ryan får 

samma funktion det vill säga en värmande fäll i sängen. I de områden där man har god 

tillgång till skinn använder man dem i sängen och man vänder fällen nedåt för att det ska bli 

varm men också skönt med den mjuka ullen mot kroppen. I Småland är inte skinnfällar för 

sängen vanliga utan man ersätter dem med de vävda sängryorna som man vill ska efterlikna 

skinnfällar när man knyter in tätt med ullgarn som man låter vara långa så de ser ut som en 

djurpäls. I de områden där man inte har god tillgång till ullgarn byter man ut ullgarnet till 

återanvända delar av kläder som får likna skinnfällarna. De olika sängryorna får två helt olika 

utseende och trots att funktionen är densamma kan olika aktörerna förändra utseendet 

radikalt.  

 

Bröllopskudden 

En annan föremålsgrupp som knyter an till återbruk av utslitna tygbitar är bröllopsdynorna. I 

länsmuseets samling finns tolv dynor tillverkad av återvunna tygbitar i samma färger och 

material som i trasryorna. Tekniken som används är skarvsöm som är en sammanfogning av 

små geometriska tyglappar där man i sömmen mellan de två lapparna, lagt en smal passpoal 

av tyg. Genom att sy ihop tygerna med förstygn får passpoalen på framsidan utseendet av en 

tråd i vågform som ligger mellan bitarna. Tekniken gav möjlighet att ta tillvara små tygbitar 

från kläder. I vissa fall har man skarvat de små lapparna för att få ihop mönstret. Tyget är 

vanligen kläde eller vadmal och baksidorna är gjorda av get- eller kalvskinn, linne 
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förekommer också. På de flesta av dynorna finns det lapptofsar, duskor i hörnen. Dynorna har 

varit stoppade med ull, fjäder, dun eller halm. 

 
Dynorna, eller hyendena som de också kallas, har använts som bröllopskuddar och de fördes 

till kyrkan av ryttare s.k. hyendeförare. Dynorna la man i brudstolen som användes under 

vigselakten. När bröllopet var överståndet förvarades dynorna i hemmet. De dynor som idag 

finns i länsmuseets samling är, precis som sängryorna, mestadels från Västbo härad. De tycks 

dock inte ha fått den spridning som sängryorna utan återfinns framförallt i Jönköpings läns 

och då på museet men också i en del hembygdsgårdar. De finns också på Nordiska Museet, 

Hallands Konstmuseum och Borås Textilmuseum.  

 

Hemma i soldattorpet var arbetsfördelningen otraditionell och att mannen sydde för 

försäljning var kanske inte så normöverskridande som vi kan se på det idag. Även soldatens 

betydelsefulla roll vid bröllop kan ha varit en aktör som påverkat. 

 

  

Bröllopsdyna ur Jönköpings läns museums samling. 

Foto Jönköpings läns museum. 
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Resultat och analys 

Den här studien rör sig i olika tider, det är 1750–1850 då soldaten är verksam och bär sin 

uniform, sängryan vävs och bröllopsdynan sys, det är också den tid där förhållanden som ger 

förutsättningarna skildras. Vi är här och nu när jag gör studien och vi blickar tillbaka till 

tidiga kolleger inom museiväsendet som under 1900-talets början samlar in och dokumenterar 

de objekt som ligger till grund för studien. Rumsligt håller vi oss till det sydvästra hörnet av 

Jönköpings län på gränsen till Halland och det är i denna lilla begränsade del som soldaten 

burit sin uniform, ryorna vävts och bröllopsdynorna sytts. Anneli Palmsköld beskriver att 

tingen ”kan röra sig i flera tider och i flera rum” (2007:29) 

 

Tiden 1750 till 1850 är en tid präglad av krig men också av att Sverige lämnar 200 års 

krigande och går in i en lång och stabil fredstid. De flesta människor bor fortfarande på 

landsbygden, kungamakten stärks och med den även den militära organisationen som genom 

bland annat indelningsverket når ut i hela landet. Kyrkans inflytande är fortfarande starkt, det 

är obligatoriskt att gå till kyrkan på söndagarna och i socknen har man kontroll på varandra 

genom de olika regler som staten och kyrkan skapar. Börje Hanssens begrepp pagan miljö blir 

användbart när man applicerar den på socknen och de människor som lever där. De formas av 

den miljö som skapas av de regler som människor ska förhålla sig till men också av de 

förutsättningar som naturen har. Om inte jorden kan ge de grödor som behövs för att 

befolkning ska få mat och överleva kan vi se att man använder skogen för att göra produkter 

som man istället kan sälja för att köpa livsmedel. Även vävningen blir en binäring och 

sängryan en produkt som kan säljas med hjälp av västgötaknallarna. Människorna påverkas av 

sina förhållanden men de påverkar också den utveckling som de skapar genom att hitta nya 

sätt att försörja sig på. Den miljö av sociala aktivitetsfält som bildas blir den pagana miljö 

som skapar materiella produkter som är uttryck för Västboens värderingar.  

 

Sängryan och bröllopskudden är aktörer som agerar ihop med uniformen, kan vi idag se att de 

nockor som finns i ryan och lappar i dynan kommer från soldatens uniform. Den unika ljusa 

blå färg som Jönköpings Regementes uniformer hade verifierar teorin att det är de lokala 

soldaternas uniformer som återkommer i ryorna och dynorna. Performativitetsbegreppet kan 

användas för att förstå att formen med dess material och utseende har påverkats av, både 

tillgången av material men också de värderingar som Västboen har när hen accepterar att 

använda utslitna material för att göra nya produkter för försäljning. Att värderingarna är 
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pagana förstärks av det faktum att lanthantverkarna, enligt Rasmussen är verksamma på just 

landsbygden och en del av värderingssystemet som accepterar återbruk. Enligt flera källor är 

det mycket troligt att en före detta soldat eller en verksam soldat under fredstid använder sina 

kunskaper i sömnad för att dryga ut sina inkomster. Soldaten har under krig eller 

generalmönstring lärt sig att under knappa förhållanden lappa och laga, han har också lärt sig 

att vara sparsam med materialet vid nysömnad eftersom det är ont om ylletyg. Ordet makt 

används ofta när man vill visa på direkt påverkan eller utövande av en person mot en annan. I 

den här studien vill jag använda maktbegreppet synonymt med ett norm- eller 

värderingssystem som är styrt av lagar och regler. Soldaten och skräddaren följer naturligtvis 

de anvisningar som är förenat med användning och kassation av uniformen när man använder 

materialet. Det kan ses som en direkt maktpåverkan men jag menar att de värdesystem som 

uppmuntrar till återbruk fungerar mer som indirekt maktutövning som inte kan genomföras 

om de inte accepteras. Det är ett exempel på att någon påverkas och i sin tur påverkar en 

form, i det här fallet sängryans och bröllopsdynans form. Att vara sparsam kan tyckas vara 

självklart men vem ska vara sparsam? I det här fallet kan man se att de ekonomiska 

förutsättningarna också är en aktör som påverkar många delar av det pagana nätverket. 

Sparsamhet för adel och borgare i den urbana miljön hade gett helt andra resultat som utgått 

från de maktförhållanden som skapats och som hade påverkats och påverkat materialiteten. 

Även sparsamheten blir en aktör. 

 

Utifrån studien kan jag inte säga vem som har tillverkat sängryan men det är i hemmen de 

vävts på smala vävstolar. Materialet till ryan har man haft tillgång till, linet eller hampan 

odlades på åkrarna i varje socken, ullen fick man från fåren, nöthåren från korna. Trasorna 

som man knöt in kom från kläder och uniformer, kanske egna eller att man har fått från andra 

hushåll där man inte hade kunskap om vävning eller råd med en vävstol. Produktionen av ryor 

var stor och det kan innebära att man inte själv hade allt material som man sedan vävde in. 

Ryans form och utseende har påverkats av materialtillgång men har också styrts av 

vävningens förutsättningar.  

 

Att bröllopsdynorna är tillverkade av skräddaren/soldaten är mycket troligt. De soldater som 

blev skräddare har, som vi sett i studien, tillgång till både material men har också kunskap i 

den teknik, skarvsöm som används både i uniformen som i dynan. Till skillnad från sängryan 

finns det ingen forskning om bröllopsdynorna men vi kan se i dagens museisamlingar att 

dynorna inte förekommer i den omfattningen som sängryorna och de har inte heller den 
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spridningen över landet. Västboen hade tillgång till de distributionskanaler som 

västgötaknallarna tillhandahöll men i det här fallet har de inte nyttjat dem. De dynor som idag 

återfinns på Borås Textilmuseum vittnar om att några av knallarna ändå fick möjlighet att 

köpa, kanske till eget bruk.  

 

Vi vet att soldaten har en viktig roll i kyrkan och har stor kunskap om hur man genomför ett 

bröllop. Eftersom dynorna har sparats har de varit betydelsefulla för brudparet som minne 

men de har troligen inte haft någon annan funktion. Sängryan har istället en viktig funktion att 

värma sin ägare i sängen under väldigt lång tid. Materialet som används är till största delen 

ylletyg från uniformer vilket tyder på att det var soldaten som använt sin egen uniform för att 

tillverka dynan. Det innebär att soldaten, uniformen och bröllopsdynan är aktörer som jag 

försökt att studera med samma intresse för att se vilka aktiviteter som har påverkat nätverket. 

Det blir tydligt att om någon av aktiviteterna förändras påverkas hela nätverket. Dessa tre 

aktörer bildar ett rhizom under den tid som jag studerar dem men de återgår sedan till att bli 

aktörer i andra nätverk som jag beskriver ovan. 

 

När dynorna samlades in är de exempel på folklig kultur från ett så kallats reliktområde som 

man bedömde att Västbo härad var. Skaffaren bröt upp det nätverk av aktörer som har kunnat 

identifieras i denna studie för att sätta bröllopsdynorna i ett nytt nätverk som består av bland 

annat nationalromantiska idéer, Hazelius och besökare med andra preferenser en allmogens. 

Typologisering och indelningen efter geografiskt område görs av museiintendenten och det 

blir inte förrän 80 år efter förvärvet som man börjar att söka ett större sammanhang när Anna 

Maria Claesson beskriver dynorna som ett exempel ur den textilproduktion som kompletterar 

de övriga inkomstkällor som Västboen har för att överleva i en karg bygd.  

 

I min roll som museianställd har jag både präglats av min utbildning från 1980-talet och den 

verklighet som jag mötte när jag i mitten av 1980-talet började arbeta med samlingarna på 

Jönköpings läns museum. En utbildning som präglades av en brytningstid mellan arvet från 

Hazelius med tingen i fokus och moderna tankar kring människan i fokus som kulturvarelse. 

Men pendeln slår till viss del tillbaka i Orvar Lövgrens uppmaning från slutet av 1990-talet 

när han uppmanar oss att studera tingen i detalj. Och nu 2019 sätter vi berättelsen i centrum 

men jag väljer att hålla mig kvar en liten stund med fokus på tingen. Min kunskap om 

Jönköpings läns museums samling har fått ta stor del av studien och den har varit svår att hitta 

skriftliga källor till, det blir en svaghet men är också ett exempel på det arbetssätt som vi har 
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vid museet när vi lär av varandra och tolkar det vi ser i vårt dagliga arbete. På så sätt blir även 

jag en aktör som påverkar resultatet. Jag hoppas att jag ändå har lyckats lyfta blicken så att 

med resultatet från den här studien visa varför man återanvände ylletyger från uniformer som 

den indelte soldaten från Jönköpings Regemente använt.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Varför ville Sverige ha en organisation med indelta soldater? 

2. Hur och när genomfördes indelningsverkets organisation med rotar och indelta 

soldater? 

3. Vilken rang hade den indelta soldaten och fanns det soldater av annan rang som bodde 

i närområdet? 

4. Vilka rekryterades till att bli soldater? 

5. Hur och av vem finansierades soldatens verksamhet? 

6. Hur bodde soldaten? 

7. Beskriv hur soldatens uniform såg ut, vilka delar innehöll den? 

8. Vilka material fanns i uniformen? 

9. Var kom soldatens uniform ifrån, vem sydde uniformen? 

10. Vilka bestämmelser gällde för uniformens användning? 

11. När och var fick soldaten bära uniform? 

12. Vem lagade och underhöll soldatens uniform? 

13. Hur länge använde soldaten sin uniform? 

14. Vad hände med den uniform som inte användes mer? 

15. Hur länge var soldaten soldat? 

16. Vad gjorde en soldat som inte längre var soldat men ändå arbetsför? 

17. Beskriv hur soldaten levde när Sverige var i krig. 

18. Beskriv hur soldatens liv kunde vara när det var fred. 

19. Vilken roll hade soldaten i socknen? 

 

 

 

 


