Bildkälla: Lantmäteriet .
(Ur -Skärgårdshamnar i fågelperspektiv - av Å Gehlin 1988).

Bild nr
195

Tid
1902

Kategori / Plats
Folksamlingar / Möten

Motiv
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Finklädda sommargäster och ortsbor i väntan på ”Kung Sommar” vid Hotellbryggan.
Text ur DHF:s medlemstidning Shimmyn mars 2012.
Idén var att fira en för alla gemensam fest ”med anslutning från såväl sommargästernas som hela
befolkningens sida. Alla skulle på något sätt bidraga till nöjet och deltaga däri”.
Programmet började med att ”Kung Sommar” anlände till hotellbryggan under kanonsalut,
viftningar och hurrarop och fördes i en blomsterprydd triumfvagn till Schweizerdalen, omgiven av
musikkår och ett färgglatt sällskap. Där pågick festligheter till kvällen som avslutades med en ståtlig
bal.
Här anländer ”Kung Sommar” till Hotellbryggan och
tas emot av festkommittén.
Bild ur Conny Burmans bok ”Från skvallerbänken”.

På nästa sida: Damkläder runt sekelskiftet 1900.

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se
Detta dokument har sammanställts 2019.

De fina kläderna runt sekelskiftet 1900.
Under 1800-talets andra hälft blev det vanligare med fabrikstillverkade kläder. De var
överkomliga i pris och därmed kunde även kvinnor ur arbetarklasserna följa modets växlingar.
Detta kan vi se på bilderna nedan som är från sekelskiftet 1900. Barnflickor och tvätterskor har
liknande snitt på kjol och blus som överklassdamerna. De hade dock inte råd med samma
material, kvalitet och dekorationer på kläderna.

Blus med puffärm och figursydd kjol.
Omkring sekelskiftet blev puffärmen mindre och blusen skulle pösa
över skärpet framtill. Siluetten från sidan blev nästan S-formad.
Kjolen var figursydd över höfterna och var hellång. Vidden i kjolen fick
man genom att lägga en rad dolda veck mitt bak.

Text och bilder från
Bohusläns museum.

Fina damer använde siden, fin bomull
och ull i kläderna och dekorerade
med band, spetsar och skräddade
detaljer. Sommartid var det vitt och
ljusa nyanser som gällde. På badorten
passade också marininspirerade
kläder, som sjömanskragar eller blå,
vita och röda ränder.

Huvudbonad.
Gifta kvinnor täckte alltid sitt
huvud utomhus. Fina damer hade
hattar, som var relativt små och
satt mitt på huvudet eller lite
framdragna i pannan. Halmhattar
var populära sommartid. Enklare
damer bar huckle eller halmhattar.
Ogifta kvinnor kunde gå med
huvudet bart, men ofta hade även
de hucklen.

