PROJEKTPLAN- FOLKDRÄLKTSSAMMANSTÄLLNING 2020
År 2018 erhöll Ålands Marthadistrikts hemslöjdssektion uppdraget att arbeta för de åländska
folkdräkternas bevarande. Utöver medlemmarnas personliga kompetenser i ämnet skulle
det f.d. Folkdräktsrådets kommunvisa sammanställning över de åländska folkdräkterna
fungera som en säker kunskapsbank.
Under år 2019 har pärmar med dräktinformation från tolv kommuner granskats och fyra
pärmar finns ännu inte till hemslöjdssektionens förfogande. Angående faktainnehållet är det
endast ett fåtal pärmar som har helt komplett och korrekt information.
Ålands Marthadistrikt vill med detta projekts genomförande skapa garantier för att de
åländska folkdräkterna skall bevaras för eftervärlden på ett säkert sätt. Det är nödvändigt att
dokumentationen sker på ett relevant sätt eftersom de mångsidiga krävande
hantverksmässiga kunskaperna om folkdräkternas tillverkning redan nu innehas av ett
ganska litet antal personer på Åland.
Arbetsplan för 2020
•
•
•
•

•
•

•

komplettering av alla bristfälliga vävbeskrivningar, även för band och hängslen
förstoring av grundmönster för alla mera krävande sydda plagg
Korrigering och komplettering av vissa beskrivningar och mönster till bindmössor och
stycken, kjolsäckar, spetsar mm.
justering och komplettering av pärmarnas innehållsförteckning, textmässiga
utformning och instruktioner till ett enhetligt och likvärdigt upplägg för alla
kommuners dräkter
arbetet utförs i brådskande ordning så snabbt finansiering är ordnad för inköp av
saknade vävnotor, tygprover och förnyade grundmönster
i tidsbesparande syfte planerar hemslöjdssektionens medlemmar att själva i
brådskande ordning sammanställa dessa för nutiden och framtiden ovärderliga
pärmar med kunskap om de åländska folkdräkternas tillverkning. Arbetets
omfattning är så stort att det faller utanför det ideella arbetets ramar.
som ersättning för det slutliga arbetet med pärmarna är förhoppningen att kmersättning kan utbetalas för bilresorna åt medlemmar som deltar i dessa
arbetsmöten.

Utöver ovan planerade arbetsplan för år 2020 antar Ålands Marthadistrikts hemslöjdssektion
att kommande verksamhetsår skall fyllas av också andra spännande arbetsuppgifter bl.a.
med anledning av Ålands Självstyrelses 100-år jubileum

Ålands Marthadistrikts hemslöjdssektions ambition på sikt är att den
rådgivande verksamheten angående de åländska folkdräkternas
bevarande skall omfatta nedan angivna punkter a-l :

a) Information om de åländska folkdräkternas alla delar, deras tillverkning och
användning.
b) Konkret vägledning gällande textiliernas hemslöjdsmässiga framställning gällande
mönster, garn och övrigt material samt hänvisning till lämpliga vävare och skräddare
mm.
c) Ett nätverk av kunniga stödpersoner som hemslöjdssektionen kan kontakta vid behov.
d) Uppmuntran och råd angående renovering av folkdräkter.
e) Kursverksamhet gällande tillverkning av folkdräktens olika delar i samarbete med
Medis.
f) Etablerad kontakt med Föreningen Brages Dräktbyrå i Helsingfors.
g) Förmedling av efterfrågat och utbjudet åt den intresserade allmänheten för lån eller
köp med hjälp av uppgjort register.
h) Strävan till att på sikt handha förvaring och uthyrning av folkdräkter på ägarens
begäran samt eventuellt övertaga ägande av övergivna folkdräkter.
i) Ett visst samarbete med folkdansare och spelmän på Åland.
j) Uppmuntran och påminnelse om när användning av folkdräkt är önskvärt.
k) Uppmaning till att skriva ner sin ägandes folkdräkts historia, tillkomst och användning.
l) En ökad tillgänglighet för allmänheten via en framtida digitalisering.

Budget för projektplan 2020 gällande de åländska folkdräktspärmarna

Kostnader
Inköp av saknade vävbeskrivningar till tyg, band o hängslen

1.900 euro

Inköp av förstorade grundmönster till alla sydda plagg gällande
livstycke o tröja (dam) samt väst, rock o byxa (herr)

1.500 euro

Kopiering

300 euro

Pärmar, plastfickor o papper

350 euro

Km-ersättningar för tre medlemmar per möte x 10 möten m
tre närv. m uppsk. 35 km: 3 närv. x 35 km x 10 möten x 43 cent

500 euro

Oförutsedda kostnader

200 euro

Summa

4.750 euro

Inkomster
Paf understöd
Ideellt arbete: 3 närv. x 3 timmar x 10 möten = 90 tim
Ev. försäljning av mönster 5 st x 10 euro
Muntlig rådgivning är kostnadsfri

4.700 euro
0 euro
50 euro
0 euro

Summa

4.750 euro

Saltvik den 7 oktober 2019
Ålands Marthadistrikts hemslöjdssektion
Sigbritt Fagerström

