
Mer för prakten än för nyttans 
skull. 
Statusmarkeringar i bouppteckningar från 
Virestad socken 1750-1759

Författare: Martina Böök
Handledare: Katarina Friberg
Examinator: Erik Wångmar
Termin: VT2013
Ämne: Historia
Nivå: 61-90 hp
Kurskod: GI1703



Abstrakt
Title: More for the splendor than for the sake of utility.
Status markers in estate inventories from Virestad parish from 1750 to 1759. 

Most scientists believe that in the good times the peasant had the opportunity to follow 
fashion. Virestad parish does not follow fashion. My purpose is to try to understand 
something of the mechanism that made Virestad do so: that I will do by analyzing the 
results in relation to the concept of status. My main source is estate inventories. Here I 
examine the status markers and differences in what they invested in clothes and jewelry 
in relation to the estate's proceeds.

The lower the balance, the more percentage they need to put on clothes. As for silver, it 
is not possible to draw these conclusions. Those who spent more than 100 daler also 
have a balance of 700 daler or more. Finer and more clothing also afford more jewelry. 
Men and women spends the same amount in clothing and jewelry.

Several parameters measures the status in clothing.

1. Materials is important. 
2. The amount of material is significant. 
3. Some clothes are of high value. 
4. The numbers of clothes have meaning. 
5. Color has meaning. 
6. Old clothes have a lower value.

That Virestad parish would have stagnated in fashion because of bad times and lack of 
money is not true. I believe that most of the peasants had more than enough to afford to 
replace their clothes to the more modern. Here are other mechanisms that retain a more 
old-fashioned dress. Status is one. In the estate inventories you can clearly see the 
differents of status markers.
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Tack
Jag vill passa på och tacka de som gjort min uppsats möjlig. Ett stort tack till min 
handledare Katarina Friberg, för värdefulla råd och synpunkter. Vidare är jag mycket 
tacksam för lånet av Göran Magnussons avskrift, utan den hade jag aldrig kunnat göra 
en så omfattande studie. Ett speciellt tack går också till Anders Fransson för hans 
introduktion till bouppteckningarnas värld och hans stöd i att tolka och läsa dem. Sist 
men inte minst vill jag tacka min familj. Min man för hjälpen med databasen och all tid 
du skapat så att jag har kunna ägna mig åt studierna men även mina barn för ert tålamod 
att låta mamma sitta vid datorn.

Härensås, den 20 maj 2013

Martina Böök
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1 Inledning
Kläderna är det första språket, det som signalerar vem du är. Alla bär vi kläder och vare 
sig vi tycker kläder är viktigt eller ej. Den ger oss också en känsla av samhörighet, 
förståelse eller tvärtom osäkerhet, nervositet. Varje individ har sitt eget klädspråk även 
om helheten är allmänt känd. Genom historien lär vi känna vår egen kultur genom 
kläderna.1

Att studera gamla kläder låter kanske mossigt men kläder har många fördelar och kan ge 
svar på mycket olika frågor. Deras funktion att värma och kyla gör att de alltid finns 
med. Genom deras estetiska funktion att pryda och visa upp sig får vi veta mycket om 
personen bakom plaggen så som personens ålder, kön, civilstånd, yrke, social 
tillhörighet och ekonomisk förmåga men även status.2 

Kläderna har olika värden beroende på olika perspektiv. Plaggen kan ha ett bruksvärde 
dvs den praktiska nyttan eller ett bytesvärde dvs värde vid försäljning. Kläder var förr 
ett sparkapital som kunde ges bort som gåva eller omvandlas till pengar. Det kulturella 
värdet handlar om konsumtionens roll för att skapa en identitet och grupptillhörighet. 
För att plagget ska uppfylla ett kulturellt värde måste omgivningen ha en gemensam 
uppfattning om vad som är exklusivt och särskiljande. Ett exempel på detta är ett 
gammalmodigt klädskick trots att handeln har fullt med modetyger. Det ekonomiska 
värdet på plaggen i en bouppteckning är dess förmögenhetsvärde som också 
huvudsakligen speglar tillverknings- och inköpskostnader medan det kulturella värdet är 
svårt att prissätta.3

Alla dessa olika aspekter av vad kläder betyder för oss vill jag komma lite närmare in på 
livet. Jag vill undersöka vad som var viktigt i bonden och bondmorans garderob. Hade 
det kulturella värdet någon betydelse eller var det mest nyttan som var viktig? Genom 
att använda mig av begreppet status ska jag försöka förstå allmogen prioriteringar och 
sätt att klä sig.   

1.1 Tvärvetenskap och definitioner
Folkligt dräktskick har tidigare varit etnologins paradgren men nu för tiden finner man 
det också i andra forskningsfält. För att jag ska kunna förstå status kopplat till 
klädedräkten behöver jag både vara i det etnologiska fältet och det 
konsumtionshistoriska fältet. 

1.1.1 Etnologi 
Under 1800-talets nationalromantiska strömningar upptäcktes ”folket” och 
folklivsforskningen, som senare skulle bli etnologin, växte fram. Nordiska museet och 
Skansen bildades och började samla in föremål och kläder innan traditionerna helt hade 
försvunnit. Under 1800-talet slut var det främst i det borgerliga leden intresset för den 
folkliga kulturen låg.4 Det börjas sy upp bygdedräkter. Under början av 1900-talet tar 
folkrörelserna över dräkterna. Hembygdsrörelsen och Svenska Ungdomsringen är två 
viktiga aktörer. Under 1970-talet ökar antalet som skaffar bygdedräkt väldigt mycket, 
det blev på modet att bära bygdedräkt. Förutom att kvantiteten ökade blev det en ny 

1 Lewenhaupt 2005:8-9
2 Ulväng 2012:12
3 Ibid 2012:13ff
4 Ibid 2012:15-16
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kvalitativ utveckling där man nu försökte rekonstruera dräkterna till hur de antagligen 
hade sett ut.5

Kärt barn har många namn, den folkliga klädsel har haft många så som folkdräkt, 
nationaldräkt, sockendräkt, bygdedräkt, allmogedräkt osv. Personligen brukar jag 
använda folkdräkt till både originalen och de nyproducerade men för att inte röra till det 
i uppsatsen väljer jag att utgå från Ulla Centergran resonemang kring original och 
nyproducerat.

Dräkttyp Folkdräkt Bygdedräkt

Tid Före industrialiseringen Efter industrialiseringen

Rum Lokal utbredning Anknyter med sitt namn till en 
bestämd bygd, men användes 
även på många andra platser.

Social miljö Endast allmogen Alla sociala grupperingar

Användning Kläder för olika slags tillfällen Enstaka tillfällen, speciella 
ändamål

Form Variation efter tillfälle och 
person

Stereotypa – saknar ofta 
utrymme för personlig 
variation.

Källa: Hellner (1956) återgiven i Centergran (1996) s 13 

Kläderna såg tiden före industrialiseringen olika ut i olika samhällsgrupper men även 
var i riket man var. Vissa områden bland bondebefolkningen följde modet medan andra 
utvecklade en stark lokal särprägel på sina kläder. För att förtydliga detta väljer jag att 
använda tre begrepp. 

Dräkttyp Modedräkt Folkdräkt Folklig modedräkt

Tid Präglas av tiden Präglas inte av tiden Präglas av tiden

Rum Präglas inte av platsen Präglas av bygdens 
kulturella struktur

Präglas inte av bygden

Social miljö Brukas av de övre 
samhällsskikten

Brukas av bönder Brukas av 
bondesamhällets olika 
grupper 

Källa: Liby återgiven i Skauge (2005) s 39

1.1.2 Konsumtionshistorisk
De senaste decennierna har konsumtionshistoria vuxit sig starkare. Idag inriktar sig 
forskningen på att försökte förklara människors förändrade strategier och beteenden. 
Precis som etnologin ser konsumtionsforskning betydelsen för kläderna som uttryck för 
social tillhörighet. Kläderna är ett redskap i social positionering.6

Klädkonsumtion kunde bli ett konkurrensmedel mellan grupper. De lägre klasserna ville 
härma överklassen vilket gjorde att överklassen hela tiden fick förnya sig. Kvinnor och 
män hade olika samhällspositioner. Kvinnans svage ställning gjorde att hon främst hade 
kläderna som uttryckssätt medan mannen som hade en starkare position i samhället hade 
fler sätt att uttrycka sig på.7 

5 Centergran 1996:93ff 
6 Ulväng 2012:26-27
7 Ibid 2012:28-29
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Klädkonsumtion kunde också verka sammanhållande i en grupp. Här kan det handla om 
att bönder vill positionera sig både neråt mot obesuttna men även uppåt mot borgarna. 
Sättet att konsumera visade att man var del i en grupp och att man stod för gruppens 
värderingar och kultur. Det var viktigt att anpassa konsumtionen så att den uppfattades 
passande inom gruppen. Det var en konst att lägga sin garderob på rätt nivå i 
förhållande till sin positionering socialt.8

1.2 Problemformulering och Syfte
Kring allmogens kläder i Värend finns inte så mycket forskning. Nylén efterlyser en 
verklig ingående undersökning av denna dräkttyp och syftar på det vi idag kallar 
Värendsdräkten. Författaren menar att den är en av de intressantaste dräkterna i riket.9  

När Ulväng i sin avhandling belyser att bonden vid ett ökat penningflöde valde att fylla 
sin garderob med nya modeplagg är hon inte unik. De flesta forskare menar att vid goda 
tider hade bonden möjlighet att uppdatera sin kläder och följa modet även om de påtalar 
att inte alla delar av Sverige gjorde så och att de fanns fler faktorer. Fokus är dock på 
ekonomin.10 

Kläder signalerar samhörighet och samtidigt differentiering. De visar ett 
ställningstagande till vilken grupp personen vill höra men den visar också inom gruppen 
vilken position, makt och status en person har. Kläderna är en viktigt markör.

Tidig i min undersökning såg jag att i Virestad socken inte följer modet. Min hypotes är 
att detta inte beror på att de har en dålig ekonomi utan att det beror på någonting annat. 
Bonden i Virestad var högt upp på rankinglistan och förtroende var viktigt när man 
lånade och handlade med varandra. Växjö låg för långt bort för att dominera och 
Virestad handlade kanske mer med Skåne och Blekinge och då var det kanske viktigare 
att behålla den klädseln som fanns även på andra sidan landskapsgränsen. 

Mitt syfte är att försöka förstå något av den mekanism som gjorde att Virestad inte 
följde modet utan stagnerade modemässigt: vilket jag gör genom analysera resultaten i 
relation till begreppet status.

8 Ulväng 2012:29ff
9 Nylén 1974:235
10 denna uppsats s 18-19
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1.3 Frågeställningar
Mina frågor avser bondeståndet.

1. Hur stor var andelen kläder och smycken i bouppteckningarna, i förhållande till 
dödsboets behållning i ekonomiskt värde?
1a Var det någon skillnad mellan olika hushåll?
1b Var det någon skillnad mellan man och kvinna?

2. Kan man i uppgifter om klädedräkten i bouppteckningar utläsa något om 
statusmarkeringar?

4



2 Metod

2.1 Avgränsningar
Jag har valt att undersöka Virestad socken. Värend är ett stort område mer än halva 
Kronobergs län. Virestad socken som tillhör Allbo härad ligger en bit ifrån ”centrum” 
dvs har ett avstånd till Växjö, men en närhet till Skåne och Blekinge. Virestad ligger 
centralt i området med lokalt särpräglat dräktskick dvs södra Småland, norra Skåne och 
västra Blekinge. Carl von Linne´ har i Skånska resan 1749 beskrivit dräkten i Virestad 
men det finns också många originalplagg inlämnade från Virestad. 

Tidsperioden jag valt för min undersökning är 1750-1759. Bouppteckningsplikt blev 
först obligatorisk med 1634 års lag.11 Fram till 1750 finns det inte många 
bouppteckningar i Virestad. Från 1750 finns mer. Under andra halvan av 1700-talet 
finns mest bevarade plagg, bra källor och en del målningar. Sverige i allmänt har en 
högkonjunktur från ca 1725 fram till 1770-talet. Levnadsstandarden ökar. Bönderna 
efterfrågar mer silver- och guldsmide och hantverksprodukter.12 Jag tänker att det 
tydligare kommer fram statusmarkeringar när det finns ekonomiska möjligheter. För att 
få ett rimligt antal bouppteckningar att bearbeta valde jag ett spann på 10 år.

2.2 Källmaterial
Min huvudkälla är bouppteckningar. Jag har fått låna Göran Magnussons avskrifter av 
bouppteckningar från Virestad socken. Enligt honom är det dessa som finns. Magnusson 
har sedan 1960-talet ägnat sig åt släktforskning, varför jag utgår från att hans förmåga 
att läsa 1700-talets skrift långt överskrider mina fyra timmars träning på universitet. Jag 
kan inte alltid se varför en summa saknas, men jag hade aldrig tidsmässigt hunnit och 
kunnat tyda så mycket som jag nu har haft tillgång till därför anser jag att fördelarna 
överväger bristen till originalet. 

Jag kommer även på slutet att se lite på Öjaby sockens bouppteckningar. Detta för att 
pröva mina tankar. Här har jag använt mig av originalen. 

Att bouppteckning används så flitigt av konsumtions- och kulturhistoriker beror på att 
den ”innehåller oerhört mycket information om äldre tiders materiella kultur.”13 
Bouppteckning innehåller ett rikare material än termen antyder och kan ge svar på 
många frågor.14

Isacson resonerar kring bouppteckningar som källmaterial och hur han källkritiskt  
måste granska dem innan de kan användas. I bouppteckningar ser man den avlidnes 
fasta och lösa egendom samt skulder i boet. Han skall undersöka förmögenheten i By 
socken i Kopparbergs län och anser då att han behöver undersöka antal döda i 
förhållande till antal bouppteckningar, undersökningsgruppens representativitet, den 
boupptecknade populationens sammansättning i tillgång, hushåll och ålder, redovisning 
av samtliga tillgångar och skulder samt boupptecknarens värdering av lös och fast 
egendom. I hans undersökning kom han fram till att lös egendom medvetet värderades 

11 Ulväng 2012:36
12 Gadd 2000:342
13 Andersson 2009:133
14 Ibid 2009:134
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lågt mer än 30% under sitt faktiska värde.15  Även Ulväng tar upp problemet med att 
tillgångarna undervärderades  och menar att det enda beloppet som är säkert är 
fodringar och skulder. Är detta väldigt stort kan det ge utslag på boets tillgångar.16  Jag 
tänker att det för min undersökning hade varit intressant att undersöka samma faktorer 
som Isacson som då gett en mer nyanserad bild men att i en C-uppsats göra allt detta är 
inte görbart. Jag har försökt ställa min frågor så att jag inte mäter förmögenhet eller hur 
representativa bouppteckningarna är för socken därför anser jag att jag inte måste 
granska detta. Jag undersöker hur stor del som lades på kläder och smycken inte om 
värde i sig var korrekt värderat dock ska man vara medveten om att svaret kan vara i 
underkant. Jag undersöker statusmarkeringarna och vilka kläder. Här är materialet, 
plagg och färg viktigare. Jag är medveten om att det mest är rikare bönder som det finns 
bouppteckningar efter, varför mina slutsatser inte gäller alla i socknen.

Andersson belyser även hon det låga marknadsvärdet medan skulder och fodringar är 
faktiska värden. Ett källkritiskt problem är osäkerheten huruvida allt kommit med. För 
den som vill göra en total kartläggning kan det bli problem men vid analys av status 
spelar detta en mindre roll, då ting med hög statusvärde sannolikt antecknades mycket 
noga. Arvingarna borde ha intresse i detta. Ett annat källkritiskt problem som författaren 
lyfter fram är huruvida bouppteckningen speglar den sociala och ekonomiska aktiviteten 
i huset. Var i familjens ekonomiska livscykel bouppteckning blir upptecknad spelar roll. 
Andersson kan dock slutligen konstatera att hur mycket som fanns kvar till slut 
bestämdes mer av familjens tidigare ekonomiska situation än av ålder.17 

Ulväng belyser även fördelarna med bouppteckningar såsom uppgifter om 
klädesplaggens färg, material och mönster. Man får en inblick i tidens rådande 
klädskick, vem som ägt dem, vilket ger en möjlighet att knyta klädinnehavet till social 
och ekonomisk kontext. Klädesplaggen ger också möjlighet att analysera hushållens 
ekonomiska villkor och aktuella samhällsutveckling. Författaren påpekar också att 
förutom de många fördelarna finns det också svagheter. Bouppteckningsförfarandet har 
också regionala skillnader i praxis.18 I Virestad har bouppteckningsförfarandet skett på 
liknande sätt vilket gjort att jag kunnat gå in på rubrikerna silver, sängkläder, linkläder, 
ifärdskläder och hittat mitt material. Några undantag finns där jag först hittar kläderna 
sedan de har delats upp på de personer som skall ärva. Samma sorts plagg har ibland 
hamnat under olika rubriker men det har för min undersökning ingen betydelse huruvida 
skjortan hamnat under linkläder eller ifärdskläder.

Bouppteckningar görs framför allt vid dödsfall. Bouppteckningen skulle sedan lämnas 
in till häradsrätten.19 Vid en bouppteckning finns det två datum, dag för upprättande av 
bouppteckning och dag när handlingen verifierats i häradsrätten. 1734 års lag sa att 
bouppteckningen skulle registrerats vid domstolen senast tre månader efter dödsdagen. 
Hela dödsboet skulle redovisas enligt reglerna men här kan man tänka sig att det har 
blivit lite olika, ålder och livssituation kan ha påverkat. Tiden mellan bouppteckning 
och dödsfall spelar roll, ju närmare i tiden desto bättre. Tidigare studier visar att det var 
svårt att hålla 3 månaders regeln.20 I de bouppteckningar jag undersökt kan jag se 
samma saker ibland är redan något bortlämnat eller finns hos någon annan, man kan på 

15 Isacson 1979:138-139
16 Ulväng 2012:37
17 Andersson 2009:137
18 Ulväng 2012:36
19 Isacson 1979:137
20 Ulväng 2012:38
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texten ibland förstå att här har det gått fort eller detta var en tid senare. Även tidsfristen 
på 3 månader hålls inte alltid.

Tillförlitligheten i bouppteckningarna bör vara hög, arvingarna var dock intresserade i 
att dödsboet blev korrekt värderat. Även materialets tillförlitlighet, menar Ulväng, är 
hög. Värderingsmannen och familjemedlemmarna hade kännedom om plaggens 
material. Många tyger tillverkades hemma och kostnaderna för köpetyger var kännbar. 
Kunskapen om olika kvalitéer var förmodligen hög. Att bouppteckningarna gjordes av 
folk från trakten är en fördel för materialet då man var förtrogen med ortens språkbruk 
och skrev utifrån en gemensam och geografisk begränsad kontext.21 Detta stämmer i 
allra högsta grad även på de bouppteckningar jag studerat. Bouppteckningsförättaren 
kom från samma socken eller från grannsocken. Varje sak har sitt specifika namn, 
kläderna benämns likadant oberoende av vilken som är förättaren. Även Carl von Linné 
använder samma begrepp i sin skildring.22

Svensson diskuterar dräktsilvret i bouppteckningar och ger ett exempel från Loshults  
socken i nordöstra Skåne där en bonde hade väldigt mycket silver dock hade han också 
ett stort antal fodringar och författaren menar att det är möjligt att silverföremålen en 
gång lämnats som pant. Författaren ger också ett exempel från Virestad socken där en 
bonde har mängder med smycken som totalt vägde 1 kg. Detta är givetvis ett undantag 
men författaren menar att man kan räkna med att bouppteckningar visar mindre antal 
smycken än vad som funnits eftersom flera av familjens dräktsilver redan fördelats på 
barnen.23 

2.3 Metod
Jag kommer använda mig av kvantitativ och kvalitativ metod. Fråga 1, 1a och 1b 
kommer besvaras kvantitativt. Fråga 2 bedöms mer utifrån kvalitativa kriterier. Jag ser 
detta som en fördel att använda bägge metoderna, de kompletterar varandra. Jag 
undviker oreflekterade kvantifieringar genom mer exakta svar och de frågor som 
uppstår i resultatet har jag sedan en möjlighet att undersöka mer på djupet genom 
kvalitativ metod.  Kjeldstadli menar att många historiker slänger sig med ”de flesta” 
”vanligen” genom att kvantifiera kan man fastsälla fenomenet mer exakt. Att kombinera 
kvantitativ och kvalitativ ser författaren som en fördel. 24 

Jag har valt att arbeta utifrån lokalhistoriskt och mikrohistoriskt perspektiv. Detta ger 
mig en möjlighet att mer tränga in bakom varje persons förutsättningar och möjligheter. 
Tosh menar att lokalhistorian gör studien mindre abstrakt och att skilja teman som 
normalt behandlas av specialister här kan föras samman. Han påpekar att lokalhistoria 
paradoxalt kan vara total historia. En liten bygemenskap var aldrig helt isolerad utan 
ekonomiska och sociala påverkan kom ständigt utifrån.25 

Att använda en tvärvetenskapligt angreppssätt har flera fördelar anser jag. Kläder kan 
ses ifrån många håll ekonomiskt, socialt, kulturellt, mode osv. Att bara räkna ut värde 
på kläderna vid bouppteckningen ger inte så mycket när jag vill skapa en större 
förståelse. Dock ger många infallsvinklar mig svårigheter i min begränsning, bl a krävs 

21 Ulväng 2012:38-39
22  Linné 1749 Faksimile 1935:38
23 Svensson 1979:78
24 Kjeldstadli 1998:176, 218ff
25 Tosh 2011:98ff
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ett större inläsningsmaterial. Kjeldstadli belyser detta då han resonerar kring 
bindestreckshistoria som han anser är nödvändig men problematisk. Målet med 
historieämnet är enligt honom att förstå utvecklingen i det mänskliga samhället inte bara 
ekonomi eller politik. Att enbart titta på ekonomihistoria i ett jordbrukssamhälle anser 
han är omöjligt. Han föreslår två lösningar varav den ena passar mig nämligen 
”tunnelgrävning med sidoblick” dvs att man ställer historiska frågor men hämtar svar 
från olika områden i samhället.26   

26 Kjeldstadli 1998:101ff
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3 Bakgrund

3.1 Allmogen 1700-talet
Under 1700-talet var det stora sociala och ekonomiska skillnader mellan bönder och 
ståndspersoner detta syntes i kläder, möbler, namnskick, byggnader. Lika väl som det 
gick en gräns uppåt fanns det en gräns nedåt mot de ”obesuttna”. Hit räknas torpare, 
backstugesittare och inhyseshjon. I början på 1700-talet var dock dessa en liten grupp. 
De obesuttna hade för liten jord för att klara sitt uppehälle och var därför tvungna att på 
annat sätt få in en inkomst.27 Bönder kunde vara skattebönder dvs jordägare men det 
fanns även krono- och frälsebönder. Dessa ägde inte sin jord utan betalade arrende. I 
Kronoberg var vid 1700-talets början 40-50% skattebönder resterande jämt fördelat på 
krono- och frälsebönder.28

Bönderna mådde under 1700-talet förhållande vis bra. I början på 1700-talet bestod ett 
bondehushåll av 5-6 personer dvs bonden, hustrun, två eller tre barn och ofta en dräng 
eller piga. Man bildade först familj när man kunde tillträda ett eget jordbruk vilket 
gjorde att männen och kvinnorna gifte sig sent. Att vara gift var en stark social 
position.29

Innan skiftesreformerna på 1800-talet låg bebyggelsen i byar, här krävdes gemensam 
organisation och deltagande i arbete. Ensam bebyggelse förekom också på nya 
uppodlade ställen. Bondens gård bestod av flera hus.30

I Sverige fanns få städer under 1700-talet, genomsnittligt bestod städerna inte av fler än 
1000 invånare. Småstäderna hade eget jordbruk men stadens funktion var hantverk, 
handel och viss administration. På landsbygden fanns förvisso skräddare, skomakare 
och smeder men de i staden med samma yrke hade andra förutsättningar bland annat 
hade de en skråreglerad utbildning. I staden fanns även silver- och guldsmeder, garvare, 
färgare. Förutom att bönderna kunde handla i staden var den också en  
avsättningsmarknad för deras livsmedel. Småland  var relativt stadsfattigt. Här skötte i 
högre grad lantbefolkningen handel och hantverk utan inblandning av städerna.31

3.2 Småland, Värend, Virestad på mitten 1700-talet 
Småland var ett utpräglat bondesamhälle under 1700-talet. Vid 1700-talets mitt är det 
gamla ståndssamhället relativt intakta som fyra naturliga enheter adel, präster, borgare 
och bönder. Det sker en befolkningsökning under 1700-talet i Småland. En omfattande 
nyodling sker runt 1750. 1757 inleds skiftesverksamheten och detta får en positiv effekt 
men Larsson varnar för en överskattning av vad skiftet åstadkommer, i Småland finns 
ett stort antal ensamgårdar och spridd bebyggelse.32 I Värend är bebyggelsen olika. I 
norra och mellersta delen av Allbo härad som ligger mer centralt i Värend ligger 60% 
av gårdarna i byar 1545 medan i södra Allbo där Virestad ingår domineras av enkel- och 
dubbelgårdar. Virestad har alltså en senare kolonisation.33 

27 Gadd 2000:22-23
28 Ibid 2000:43,71,75
29 Ibid 2000:51, 53, 80
30 Ibid 2000:60ff
31 Ibid 2000:177ff
32 Larsson 1974:194ff
33 Ibid 1980b:112ff
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Vid 1700-talets mitt har Virestad socken 2000 invånare.34 Detta kan jämföras med 
Växjö stad som 1759 uppgår till 1067 invånare.35 Dock ska man ha i åtanke att Virestad 
är väldigt stort. Prästen Gabriel Höök beskriver Virestad 1759 ”Församlingen i Öster 
och Wäster från Kiörkan, i bredden, 1 ½ mihl. Längden är något mer än 4 mihl. 
Bredden vid södra ändan är fulleliga 2 ½ mihl.”36 I Växjö var hantverkarna fyra gånger 
fler än handlarna i mitten på 1700-talet. Här fanns gulsmeder, garvare, färgare, vävare, 
skomakare och skräddare osv.37 Larsson belyser häradskartornas framställning av 
vägväsendet. Här kan man se att Växjö har en framträdande roll som 
kommunikationscentrum. Vägarna söder ut går till Ronneby, Karlshamn och 
Kristanstad.38 Karl Johan Krantz påpekar i Linnébygden Historia om näringslivet att 
Virestad med omnejd hade handel söder ut med Karlshamn och Kristianstad.39 

3.3 Folkdräkt – folklig modedräkt
Större delen av Sveriges allmoge har följt modet.40 Städer och större samhällen har haft 
möjlighet att ta del av nyheter samma gäller kuststäder där sjöfarten haft kontakt med 
andra länder. Även områden där allmogen levt sida vid sida med andra samhällsklasser 
som vid herrgårdar och slott har allmogen varit mottagliga för nyheter. Bonden är p g a 
sin näring mer bunden till platsen än andra samhällsklasser.41 Vattenvägarna i landet har 
också haft betydelse för nyhetsspridning.42 Bondebefolkningen har tagit in nyheter från 
de borgerliga modetrenderna och förenat detta med sina egna traditioner. Här handlar 
det inte om lokala, kulturella förhållanden utan det är i första hand tiden som präglat 
kläderna dvs en folklig modedräkt.43

Folkdräkt menar Liby är en vetenskaplig term för kläder som används av 
bondebefolkningen före den industriella revolutionen i ett avgränsat område där 
kulturella förutsättningar gjort att kläderna utvecklat ett lokalt särdrag som skiljer sig 
från andra bygder.44 Författaren förklarar:

I vissa bygder har bondekulturen utvecklats så att nyheter, modetrender och ständig 
förändring, fått stå tillbaka till förmån för egna, lokala traditioner, seder och bruk. Här 
fanns en traditionsfasthet och kultursamhörighet som var konserverande och skapade 
normer vilka bl a upprätthölls genom social kontroll.45

 
Liby påpekar att sådana områden inte var av administrativ karaktär utan hade egna 
kulturgränser. Författaren spekulerar i om en homogen befolkning med gemensamma 
traditioner och bakgrund bildat front mot nymodigheter och på så sätt skapat ett andligt 
klimat som gynnat kläder med gemensamma grunddrag. De som accepterade och delade 
det kulturella normsystemet visste vad som ingick i ramarna och vilken grad av 
personlig variation som var godtagbar. Den sociala kontrollen svarade gruppen själva 

34 Larsson 1974:196
35 Ibid 1991:153
36 Torp och backstugor i Virestad 1978:167
37 Larsson 1991:194-195
38 Ibid 1980a:26
39 Linnébygden. Historia om näringslivet 1995:16
40 Centergran och Krivall 1986:15
41 Nylén 1975:15ff
42 Centergran och Kirvall 1986:12
43 Liby 1997:99
44 Ibid 1997 100
45 Ibid 1997:100
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för. Varje individ hade sitt klädförråd men det var framförallt helgdagskläderna som 
fick en lokal särprägel.46 

En viktig del i samhällsekonomin var tillverkning och försäljning av textila varor. I 
hushållen var det ett ständigt arbete att se till att familjen och tjänstefolk hade gång- och 
sängkläder. Vi pratar här om karda, spinna, väva, sömnad, lin- och skinnberedning samt 
att ibland ta sig långa sträckor för att få tag i manufakturvävda tyger på marknader eller 
i städer.47 Eftersom hemtillverkningen av tyger sköttes av kvinnorna medförde detta en 
långsam spridning av nyheter.48 Även färg och material blev på så sätt 
traditionsbundet.49

Andra orsaker till att traditionerna bevarades var att klädförrådet hos allmogen kunde 
ses som en förmögenhetsplacering. Kläderna som tillverkades av skräddaren i byn eller 
socknen blev också traditionsbundna. Skräddarna var ofta utbildad av sin föregångare 
och ärvde hans mönster och teknik.50

Den svenske kungen Karl XI införde på 1680-talet en militärreform, det s k 
indelningsverket. Reformen innebar att landet delades in i rotar. Bönderna i varje rote 
skulle hålla med en soldat. Uniformen soldaten bar hade sin förebild i det franska 
modet. Soldaten hade en lägre position än bonden vilket gjorde att modet snabbt 
accepterade av alla.51 Det vill säga efter indelningsverket följer män i allmogen, över 
hela landet, i större utsträckning modet. 

3.4 Status – relationen stånd och dräktskick
På 1500-talet får påbud och spridda klagomål över lyx och överflöd en prägel av mer 
ståndsmedvetenhet. Gustav Vasa förmanar och lagstiftar och introducerar en politik att 
vissa stånd ska vara priviligerade vad gäller kläder. Det handlade inte bara om att 
bönder inte fick använda vilka tyger som helst. Det krävdes också att adeln uppträdde 
enligt sitt stånd. Genom århundradena har man sen försökt reglera så att ingen klädde 
sig över sitt stånd. 1667 kom påbud som även reglerade förhållandet i olika grupper 
inom ståndet. Försökt gjordes genom påbud, överflödsförordningar, skatter på vissa 
varor, förbud mot införsel av utländska sidentyger, listan kan göras lång. Nylén menar 
att vare sig det var för att förhindra överflöd eller skaffa inkomst till staten gick det ut 
på att skilja fint folk från de lägsta lagren. Restriktionerna var därför hårdast mot 
tjänstefolk, bönder och deras gelikar. De fick inte ha finare kläder än de personer de 
tjänade. Dock kan man konstatera med tanke på de täta upprepningarna på 
lagbestämmelserna var det dålig tillämpning på lagarna. Föreställningen om att det var 
skillnad fanns dock. Ett exempel är bönderna i Villand (Skåne) som 1751 vägrade 
erkänna den av övriga härader utsedd riksdagsman då han klädde sig halvt adligt och 
inte i rätt bondedräkt. Nylén påpekar att avundsjukan mellan och inom stånden var ett 
återkommande moment. Ideologin med föreställningar om ståndens medfödda 
rättigheter fick sin blomstring under 1600- och 1700-talet.52 

46 Liby 1997:100-101
47 Ulväng 2012:13
48 Centergran och Kirvall 1986:34
49 Nylén 1975:28-29
50 Ibid 1975:28-29
51 Centergran och Kirvall 1986:15
52 Nylén 1975:21ff
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Även Lewenhaupt påtalar hur adel, präster, borgare och bönder reglerade sin klädsel 
och menar att allmogen hade sina egna konservativa påbud vilket hela tiden hotades av 
nya kläder inspirerade av borgarna. Färgen var också laddade speciellt den röda färgen. 
Klädgarderoben var en offentlig angelägenhet vare sig man var greve eller piga.53 
 
Kyrkan hade möjlighet att påverka traditionerna kring klädseln. Den statliga 
propagandan kunde komma fram under en predikan men prästen hade också en  
möjlighet att brännmärka oarter i dräktskicket. Vilka kläder man valde var också 
beroende på var i kyrkoåret man befann sig. Utöver detta var kyrkoheden självskriven 
ordförande i sockenstämman. Här bestämdes normen för dräktskicket och övervakades. 
Statliga förordningar tillkännagavs och stämman kunde lägga till lokala föreskrifter. 
Sockenstämman var generellt traditionsbunden och konservativ.54 Boman och Thunér-
Ohlsson betonar sockenstämmornas stora inflytande. Reformationstiden präglades av 
sedlighet och kyrkotukt, en moraluppfattning som prästerskapet starkt betonade och 
menade att överflödsförordningarna skulle efterlevas. Människan vid denna tiden hade 
”en mycket djup rotad känsla för dräkten som klassmärke”.55 Sockenstämman var det 
beslutande organet som antog sockenämbetsmännen vilket gjorde att de kunde tvinga 
skräddare och skomakare till att använda ålderdomliga mönster.56

På många håll har sockenstämmobeslut försökt förbjuda unga, tjänstefolk och andra i 
lägre ställning att bära köpetyg och andra lyxartiklar som t ex käpp. Den ekonomiska 
och sociala ställningen hade betydelse för vad som har varit accepterat att använda som 
t ex tillhörde kochenillrött och indigoblått högtidsdräkten.57 Behovet av att visa status 
var störst vid tillfällen där många människor samlades exempelvis vid kyrkobesök, 
bröllop.58 

Blev det ett ekonomiskt överskott användes gärna detta till kläder som var dåtidens 
statussymbol.59 Allmogen hade inget eget behov att ha en egen karaktäristisk dräkt utan 
vid sockenstämobeslut var man ängslig över att socknen skulle få en prägel av 
originalitet över sig. Detta gör att man kan förmoda att nyheter spred sig från bygd till 
bygd.60

Eftersom dräkten så tydligt visar människors sociala situation betydde detta att kvinnan
dräkt var ganska olika mannens. Mannen hade officiella uppdrag och yrkesverksam 
avspeglade sig i kläderna. Kvinnans funktion fram till 1800-talets slut var makan och 
modern, hon kompletterade sin man. Mannens sociala ställning krävde en viss standard 
för de kvinnor som ingick i hans familj.61 

3.5 Material och färg
Bara det finaste linnet användes till högtidsdräkterna. Det grövsta lingarnet kallades 
blaggarn. Äldre ylletyger var enfärgade. Under 1700-talet blev bredrandiga ylletyger i 

53 Lewenhaupt 2005:32ff
54 Arnö-Berg och Hazelius-Berg 1975:29ff
55 Boman och Thunér-Ohlsson 1984:1
56 Ibid 1984:1
57 Nylén 1975:88
58 Centergran och Kirvall 1986:17
59 Ibid 1986:14
60 Svensson 1935:295ff
61 Nylén 1962:69ff
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ljusa färger vanligt. Vadmal tillverkades i hemmet. Det är ett ylletyg som valkades och 
därigenom blev tjockt. Tyget var bra till arbete och slog ifrån sig väta.62 

Kläde och finare linne importerades. En mer eller mindre organiserad bondehandel var 
den s k västgötahandeln. Bomull och siden ökade i tillgång under 1700-talet. 
Linneplagg syddes hemma. Ylleplagg, skor och pälsar gjordes av yrkesmän. Både 
skomakare och skräddare gick från gård till gård och tillverkade kläder och tillbehör av 
de material gården producerat. Överskott på material såldes genom gårdfarihandel eller 
försäljning på marknader eller torg. Under 1700-talet kommer fler köpvaror i omlopp så 
såsom rask, kamlott, kalmink, satin, damast, brokad, kattun, sits osv.63 Kalmink var ett 
vanlig köpetyg vid mitten av 1700-talet.64 Rask importerades från England.65 

Den röda färgen var den dyrbaraste vilket gjorde de röda plaggen till de förnämsta.66

Genom mängden klädesplagg kunde personen variera som t ex röd kjol på juldagen, blå 
på annandagen och grön på tredjedagen.67

Liby menar att det är lätt att förstå köpetygernas utomordentliga attraktionsvärde när 
folkets material alltid var de samma dvs ylle, linne och skinn. Klädet användes gärna till 
statusplagg. 1700-talet var det sekel lyxtyger av alla slag blev vanliga inslag i allmogens 
garderob.68 

3.6 Plagg
Livkjolen, se bild A:1, är väldigt gammal med medeltida anor men med kläde i kjolen 
och siden eller sammet i livet är vi framme på 1600-talet. Livkjolen finns bara i de mest 
konservativa delarna av Sverige som Skåne, delar av Blekinge, Värend i Småland, 
Dalarna, Vingåker samt norra Värmland. Midjekjolen kommer till allmogen under 
1600-talets slut den spreds sedan över hela landet förutom undantagen ovan. Det lösa 
livstycket, se bild A:10, kommer under samma period som midjekjolen. Äldsta sättet att 
snöra är genom maljor med snörband eller kedja. Maljor har funnits i Skåne, Värend, 
Blekinge, Dalarna. Vanligast är att sätta samman livet med hakor och hyskor. Med tröja 
avses ett livplagg i tyg med långa ärmar. Idag skulle det snarare kallas kort jacka. 
Tröjan har samma modeutveckling som livstycket men går tillbaka till medeltiden.69 

Utan förklädet visade sig inte kvinna ute bland folk, förutom att det var praktiskt hade 
den ytterligare ett syfte, att pryda. Raskförkläde, se bild A:3, har ålderdomliga drag och 
har hittas bl a i Värend men även i resterande konservativa bygder. Dessa är påkostade 
med silvergaloner och silkesbroderier. I resterande delar av landet var helgdagsförklädet 
mest blommiga, tryckta bomullstyger, kattuner, se bild A:11.70

Mannens tröja är den samme som för kvinnan dock med andra snitt. Den långa tröjan 
kallas för långtröja eller rock. Hos männen finns både livstycke och väst. Nylén menar 
att livstycket alltid varit utan ärmar med västen är ett nyare ord och den kan både vara 

62 Centergran och Kirvall 1986:31
63 Nylén 1975:26ff
64 Ibid 1974:230
65 Borman och Thunér-Ohlsson 1984:2
66 Svensson 1935:272
67 Centergran och Kirvall 1986:16
68 Liby 1997:29
69 Nylén 1971:33ff
70 Ibid 1971:33ff
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ärmlös eller med ärmar. Vad som skiljer en väst utan ärmar från ett livstycke är enligt 
författaren oklart.71 

För att skydda sig mot kyla har tröjor, rockar, jackor och kjolar gjorts i skinn, vanligen 
fårpäls. Dessa har inte varit representationsplagg utan vid kyrkgång har man tagit en 
tygtröja eller -rock över pälsen. Vid regn har de skyddat sig med dukar och kläden. Det 
finns också en ärmlös kappa av medeltida typ som används i vissa områden bl a södra 
Småland.72 För denna ärmlösa kappa använder jag benämningen slängkappa, se bild 
A:7. Handskar och vantar har förutom att skydda oss mot kyla haft en dekorativ 
funktion, speciellt till festdräkten. Handskar och vantar med silkesbroderier köptes ofta 
på marknader och var en vanlig gåva.73 Skor tillverkades av yrkesmän vilket inte gjorde 
dem lika traditionsbundna.74

Plagg i linne var främst skjorta, överdel eller särk dessa bars närmast kroppen. Dock bör 
påpekas att dåtidens människor inte gjorde någon skillnad på underplagg och överplagg 
som vi gör idag. Det var ingen skillnad och man kunde visa sig i bara särken sommartid.
Till dräkten kunde användas ett handkläde, ärmkläde. Detta användes vid fest och 
högtider. Handklädet var en kvadratisk duk i linnelärft med broderier senare även i 
kattun och silke.75

Ogifta kvinnor lindade sitt hår som de sedan satt upp. Gifta kvinnor hade sitt hår dolt i 
ett kläde. Att vara gift var en högre status i det gamla bondesamhället vilket gjorde 
huvudduken attraktiv. Det fanns olika sätt att täcka håret, huvudkläde/klut, se bild A:5, 
A:6 är det äldsta vilket återfinns i södra Småland och de andra konservativa områdena.76 

3.7 Smycken
Störst rikedom på dräktsilver finns i Skåne, Blekinge och intill-liggande delar av 
Småland. I Halland, Småland, Blekinge och Öland har halslåset varit det praktfullaste 
silversmycket. I övriga Sverige har det varit fingerringar, kedjor och söljor.77

Orsaken till allmogens innehav av dräktsilver var både sociala och ekonomiska. Vid 
högkonjunktur kunde bönderna göra en kapitalplacering genom att omsätta inkomsten i 
silversaker. Dessa hade ett koncentrerat värde som var lätt att ta med sig och lätt att 
gömma. Silversmycken fick till uppgift att både synas och finnas, att ge social 
prestige.78 

Med få undantag tillverkades det folkliga dräktsilvret i städerna av guldsmeder. Under 
medeltiden erbjöd guldsmederna samma arbeten till borgare som allmoge men redan 
under 1500-talet kan man se en differentiering. Förvandlingen sker när nya tekniker och 
stilar kommer medan allmogen envisas med att begära traditionstrogna produkter. Det 
folkliga dräktsilvret har fått en konservativ och lokalfärgad karaktär. Dock har inte 
föremålen blivit oförändrade. Dekoren har inte haft samma normerande krav utan här 
har funnit en större frihet vilket har gett individen möjlighet till personlighet utan att 

71 Nylén 1971:45ff
72 Ibid 1971:52
73 Ibid 1971:67ff
74 Ibid 1971:72
75 Ibid 1971:53ff
76 Ibid 1971:61ff
77 Svensson 1978:7-9
78 Ibid 1978:15-16
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vara utmanande för bygemenskapen.79 Kunden beställde gärna för att få smycket efter 
en viss modell.80 

Allmogen har vanligtvis köpt sitt dräktsilver i närmaste stad. Guldsmederna har dock 
försökt utöka sitt handelsområde och rest till marknader utanför den egna bygden. 
Konkurrensen var hård mellan smederna. Växjöguldsmederna har fått en vid spridning 
bl a för att de hade en sådan dominerande ställning i södra Småland. Av de skånska 
smederna är Kristianstad och Ystad de expansiva. Ystad stämplade smycken har hittats i 
Småland.81

Halsprydnader och fingerringar har inte varit beroende av dräkttyp. De hör också till de 
äldsta smyckena. Hängsmyckena kunde vara av två slag, ett T-format kors eller ett runt 
hängsmycke, bägge hette dock kors. Vid denna tiden kunde kors ha vilken form som 
helst. Ett annat runt hängsmycke var penningkorset som bestod av ett mynt. De olika 
hängsmyckena hängde i kedjor. Fingerringarna var kraftiga på framsidan och påminde 
om de förnämsta folkets signetringar.82  

Under mitten på 1700-talet kommer ett nytt smycke fram, halslåset, till en början hos 
småländska och blekingska bondhustrur men senare även till Skåne, Halland och Öland. 
Halslåset innehåller flera kedjor med ett lås dekorativt mitt fram, se bild A:9. I 
bouppteckningar har de ett skiftande namn och kan kallas, låskedja, låsalänk, eller 
särkebondekedja. De tidiga låsen är tillverkade i Växjö och senare även i Kristianstad. 
Svensson menar att halslåset började tillverkas i Växjö runt 1740-talet. De gifta kvinnor 
som efterlämnar halslås i bouppteckningar från 1760-talet är relativt unga. Författaren 
reagerar med vilken hastighet denna nyhet spred sig i södra Sverige.83 

Smycken som håller ihop plagg är flera. Spännen har eller har haft hakar och hyskor, 
maljor har ursprungligen i alla fall används för snörning medan söljan har varit försedd 
med nål. Den största mängden spännen och maljor är sydsvenska eller lapska. 
Bröstsöljan är annars vanligast i Sverige. Bröstsöljan kan också kallas särkspänne. För 
att hålla ihop kragar och ärmlinningar har allmogen använt fot-, stol- eller 
länkknappar.84 För att se smyckena se bild A:1 och A:9.

Nylén påpekar smycken inte bara är till för att dra uppmärksamheten till sin kroppsform 
utan smycken kan också utgöra symboler för värdighet, en prestation eller en social 
ställning. Hela utstyrseln kan i dessa fall ha ett starkt prestigevärde och det estetiska 
kommer i andra hand. På det sätt smycket är utformat, vilket material samt sättet att 
bära det bidrar till att berätta bärarens tillhörighet såväl ekonomiska, sociala som 
estetiska värden.85 

3.8 Linné – en ögonvittnes skildring

Linnéskriver den 14 maj 1749 när han passerar Virestad och beskriver en dräkt som 
”som så litet blifvit ändradt ifrån de gamla Göters moder”86 och fortsätter 

79 Svensson 1979:68ff
80 Ibid 1979:86
81 Ibid 1979:80ff
82 Ibid 1979:25ff
83 Ibid 1979:36ff
84 Ibid 1979:57ff
85 Nylén 1975:5ff
86 Linné 1749 Faksimile 1935:38

15



Här skattas för den största odygdat införa främmande seder, ty om någon kommer ifrån en 
annor socken, at här bo, och vil behålla sin förra klädedrägt, eller ock om någon infödd vil 
efterapa främmande klädnad, blir den av alla begabbad, såsom en högfärdig; en odygd, 
som här har mera förakt med sig, än på annat ställe i riket. Detta gör en uniform i Virestad 
som icke är skild i annat än priset. Bondehustrurna kommo ridandes til kyrkan i sina tvär-
sadlar, och alla hade en kappa med sig, som låg öfver sadelen, fast i starkaste hetan, ty 
kappan måste följa med, mer för staten än nyttans skul.87 

Linné beskriver kvinnodräkten mycket detaljrik även om sömmarna. Han avslutar med 
med att säga att kvinnordräkten är den ” täckaste och dyraste jag sett hos allmogen i 
riket”88. Därefter kommer en beskrivning av mansdräkten som börjar ”Manfolks drägten 
var simplare, ty karlarna voro merendels klädde antingen i renhuds tröja och byxor, eller 
ock med svart tröja och byxor af valmar”.89  

Författaren tar också upp hur kvinnorna var vardagsklädda på sommaren nämligen i ”en 
hvit särk, omgjord med den röda listan, och under tiden hade de dessutan för sig et 
linne-förkläde”.90

Linne beskriver också smyckena som bondhustrun hade på sig till kyrkan. 

Sex par silver-maljor voro fästade vid kanten på bröstet, som dock icke snördes 
tillsamman. (…) En silfer-kädja hängde dubbel om halsen öfver hårbanden och öfver 
linne-uplötet, samt prydde bröstet så långt det var öpet, men under hakan hängde på 
kädjan et silverkors, nästan så stort som en handloge, utsiradt med 6 eller 7 löf eller små 
silfver-skålar, som voro förgylte.(...)Et par fingane af silfver, lika et par breda ringar, voro 
häftade på ryggen vid silfver-kädjan. (…) Någre få hade silfverbälten om lifvet, hvilka 
voro hopsatta af fyrkantige drifne och uphögde silfver-bucklor; detta bants tvärt om lifvet 
nedan för listen och nedhängde vid sammanhäftningen med et par små silfver-kädjor 
hvilka slutades med en öron skjed och en krokug tandpreka af silver.91

Linné var uppvuxen i grannsocknen Stenbrohult varför jag förutsätter att han var väl 
förtrogen med kläderna och dess betydelse. Jag utgår från att hans detaljbeskrivningar 
av kläder och smycken stämmer medan hans resonemang kring Göters moder och 
liknande får tas med en nypa salt, då han är präglad av sin samtid. 

3.9 Värendsdräkten
När Linné beskriver kläderna kallar han dem för klädedrägt. Först i slutet på 1700-talet 
nämns begreppet Värendsdräkten för första gången.92  

När Värendsdräkten nämns i litteraturen åsyftas kläderna enligt bild A:14. Cederholm 
resonerar huruvida den har funnits i hela Värend dvs om hela Värend har utvecklat ett 
lokalt särdrag. Dock konstaterar hon att den burits ännu på 1830-talet i Virestads, 
Stenbrohults, Skatelövs, Vislanda och Urshults socknar som alla tillhör Värend men 
även Hallaryds socken som tillhörde Sunnebo härad.93  Nylén menar att det inte är 

87  Linné 1749 Faksimile 1935:38
88  Ibid 1935:39
89  Ibid 1935:39
90  Ibid 1935:39
91  Ibid 1935:39
92 Nylén 1974:226ff
93 Cederblom 1921:21-23
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någon slump att ögonvittnesskildrare som till exempel Linné talar om specifika socknar 
utan menar att klädseln inte hade en giltighet i andra socknar. Nylén anser att den gamla 
opplötakjorteln avlöses av livstycke och midjekjol dvs började följa modet. Hon gör 
stickprov ur bouppteckningar i Allbo härad 1739-1820 och kommer fram till att 
bouppteckningar från första delen och mitten av 1700-talet ger en bild av enfärgade 
tyger i vadmal och kläde i tröjor, kjolar och livstycken, vanligaste färger är rött, blått, 
brunt, svart och grönt. Vissa kjolar har ett opplöt. Förkläden är mest i  blått rask eller 
vitt linnelärft, enstaka kattunförkläden finns. Under 1700-talets andra hälft är 
fortfarande enfärgade kläde och vadmal vanligast i kjolen men lösa livstycken i 
kalmink, satin, tabourett, kamlott, etamin blir vanligare, varför Nylén drar slutsatsen att 
opplötakjorteln är på tillbaka gång. Fler förkläden är randiga och blommiga än i 
raskförkläde. Flera gånger nämns kjolar i kamlott och etamin samt randiga tyger. Nylén 
drar slutsatsen att livkjolen redan under mitten av 1700-talet i Allbo härad ersätts med 
löst livstycke och att köptetyg spelade en betydande roll i materialförsörjningen.94 

Cederblom belyser att det var skillnad på de gifta och ogifta kvinnorna. De ogifta hade 
inte klut eller list, se bild A:4. 95 Nylén menar att listen ”speciellt hör till brudens 
utstyrsel, eller i varje fall fått en särskilt praktfull utsmyckning för detta tillfälle.”96  

Värendsdräkten som dräkttyp har haft en spridning i Sydsverige menar Nylén.97 Även 
Svensson betonar att ett dräktområde funnits mellan nordöstra Skåne, östra Blekinge 
och södra Småland och påpekar att vägkartorna påfallande stämmer överens med 
vägsystem och kulturområde.98 

94 Nylén 1974:230ff
95 Cederblom 1921:23
96 Nylén 1974:233-234
97 Ibid 1974:232ff
98 Svensson 1935:303ff
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4 Forskningsläge och teoretiskt perspektiv

4.1 Folkdräkt – folklig modedräkt
Sigfrids Svenssons doktorsavhandling 1935 om Skånes folkdräkter 1500-1900 är en bok 
som än idag läses av dräktforskare. Han behandlar hela Skånes dräktskick och går där 
igenom historiken plagg för plagg. Svensson menar att olikheten i dräkten från början 
var bara ekonomiska medan den senare också fått en social skillnad. Författaren 
resonerar kring sockenstämmoprotokollen och misstänker att det finns en önskan om 
besparing samtidigt som det finns en lust att utmärka sig socialt. Allmogen var inte 
främmande för att betrakta sin dräkt som en gradbeteckning inom sin egen klass. 
Ungdomarna har varit mer mottagliga för nyheter medan de äldre hållit kvar vid det 
gamla. Variationen i dräkten återspeglar de sociala och ekonomiska motsättningarna. 
Dräktens gradering återspeglas i det ekonomiska värdet av de olika plaggen.99

Svensson anser att den allmänna högkonjunkturen i Europa gynnade bönderna i Skåne. 
Smyckena har en ornamentik som användes under 1500-talet och var från början inte 
riktade mot allmogen men sedan det fått fäste spred sig seden både beroende på den 
egna ekonomiska förmågan men även grannens smittande effekt. När Skåne blir svenskt 
är högkonjunkturen definitivt slut. I resterande Sverige finns inte en sådan stark tillbaka 
gång. Skåne förflyttas nu från att ha varit geografiskt centralt i Danmark till svensk 
periferi.100 

Anna-Maja Nylén ger ut två böcker med namnet Folkdräkter den första ges ut 1949 och 
den andra 1971. I den senare går författaren igenom liksom Svensson plagg för plagg 
och resonerar kring lokal dräktkultur och dräktens variationer. Även hon belyser Skånes 
blomstring under början på 1600-talet då bönderna klädde sig efter modet medan tiderna 
och möjligheten till inköp blev sämre vilket medförde en stagnation. Centrala Sverige 
däremot följer 1600-talets mode då de har mer kontakt med Europa under 30-åriga 
kriget. 1700-talet blir i Sverige allmänt en förnyelseperiod för kvinnokläderna.101

På 1970-talet blev bygdedräkten modern och accepterad som festdräkt.102 Detta märks i 
litteraturen förutom Nylén kommer det ut två böcker till om folkdräkt. Den ena Folklig 
dräkt är Svensson redaktör för. Här fördjupar sig läsaren i forskningsmetoder, den 
folkliga dräktens historia, sociala och geografiska variationer samt bygdedräkten.103 Den 
andra behandlar folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige. Här framhåller Arnö-
Berg och Hazelius-Berg hur ekonomin påverkade om dräkten skall utvecklas eller inte 
dvs en blomstingsperiod gav en modernare dräkt. De betonar också hur mödan att 
framställa kläder betingade ett högt värde och att framförallt högtidsdräkten går i arv. 
Författarna menar att de praktiska och ekonomiska spärrarna bidrog till att allmogen 
fick en ålderdomlig och statiskt dräktskick.104 

1986 ger Centergran och Kirvall ut Folkdräkter förr och nu. Här liksom böckerna på 
1970-talet har ett fokus på folkdräkterna dess ekonomi, nyhetsflöde och hantverk även 
om Centergran och Kirvall betonar att större delen av Sverige inte haft lokalt särpräglat 

99   Svensson 1935:267ff
100  Ibid 1935:280ff
101  Nylén 1971:21, 91ff
102 Centergran1996:278
103 Svensson 1974
104 Arnö-Berg och Hazelius-Berg 1975:20ff
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dräktskick utan följt modet.105 Böckerna har olika infallsvinklar men är alla överens. 
Nyléns och Svenssons tankar som går igenom. 1997 kommer Liby ut med boken 
Kläderna gör upplänningen. Författaren använder flitigt begreppet folkligt mode och 
höjer i och med boken statusen för kläder som inte är folkdräkter men som bars under 
denna tid av allmogen. Även om andra författare har behandlat kläder där allmogen följt 
modet får kläderna här ett eget begrepp då författaren menar att modedräkter 
företrädesvis handlar om kungar, adel och borgare medan folkligt mode handlar om hur 
modedräkten omgestaltas och anpassas till de folkliga lagret.106 

2012 kommer Ulväng ut med en avhandling som fokuserar på klädinnehavet i 
Lillhärdals socken i Härjedalen. Boken skiljer sig från böckerna ovan då den har en 
historisk infallsvinkel. I författarens studier visar det sig att när det är goda tider ändras 
garderoben snabbt till nyare mode. Fram till 1850-talet var kyrkbacken en central plats 
där människors sociala liv och garderob formades. Då det inte fanns någon överhet i 
Lillhärdals socken var all ekonomisk verksamhet beroende av varandras förtroende. Det 
var nödvändigt att visa sin samhörighet med det ledande skiktet i socknen dvs 
bönderna.107  

4.2 Status
Strävan att skilja sig från mängden är ett viktigt drag i hur människan förhåller sig till 
sina kläder. Dräktens sociala betydelse är stor.108 

Dräkten kan också vara ett tecken på samhörighet. Detta bottnar i ett behov hos oss 
själva och andra att visa vår plats i samhället dvs att identifiera sig med någon grupp.109 
I ståndsamhället var det inte bara ekonomin som bestämde hur han skulle vara klädd 
utan också hans samhällsposition avgjorde.110

Andersson studerar den lokala elitens status- och maktmanifestation i Arboga under 
1650-1770 och konstaterar att den främsta elitmarkören är personen själv. Det gäller 
med kläderna att ge det ”rätta” budskapet att ”utmärka sig utan att förhäva sig”.111 
Kläder och smycken var sådant som alla såg. Manifestationen på vem man var kunde 
flyttas från hemmet till det offentliga rummet som gator, torg och kyrkor. Att kläderna 
hade en sådan framträdande roll berodde på dess möjlighet att på många sätt tydligt visa 
och ge information om individens kön, ålder, klass, yrke, rang, civilstånd etc. Kläderna 
kunde nästan övertydligt visa vilken grupp personen tillhörde. Andersson menar att det 
också fanns anledning att inom ståndet markera hierarkier. Författaren påpekar att 
mängden kläder har betydelse. Ett större antal plagg gjorde att personen hade möjlighet 
att anpassa kläderna efter olika situationer. Mängden tyder också på en förnyelse där 
personen blandat nytt med gammalt. Andersson ser också ett samband med ju fler 
kläder desto fler dyrbara ingick. Författaren konstaterar att överflödsförordningarna inte 
hade någon effekt utan siden och sammet fanns bland borgarna.112 

105 Centergran och Kirvall 1986:14
106 Liby 1997:5
107 Ulväng 1012:240ff
108 Nylén 1975.7
109 Ibid 1975:16
110 Centergran och Kirvall 1986:16
111 Andersson:2009:190
112 Ibid 2009:190ff
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Smycken kunde ses som ett komplement när personer skulle klä upp sig. Andersson  
kunde dock konstatera att många familjer inte hade tillgång till smycken. Hon ser ett 
samband mellan smycken och kläder. De med fina kläder hade också tillgång till 
smycken. De fall smycken gått i arv gav det bäraren en social status. Med undantag för 
ringar som bars av både män och kvinnor var smyckena ett kvinnligt attribut bland 
borgarna. Männen hade istället spanskrör dvs käpp, knappar, spännen. Andersson menar 
att smycken var det mest exklusiva uttrycket för elittillhörighet.113 

Ulväng kommer fram till i sina undersökningar att hushåll med sämre villkor såsom 
torpare och småbönder ansträngde sig mer för att upprätthålla en viss klädstandard dvs 
de har varit tvungna att avsätta mer resurser av hushållet för hålla en accepterad nivå. 
Hushåll med mer medel har haft en större konsumtion i antal plagg och värde. 
Materialtillgången var begränsad och inte tillgänglig för alla, vilket gjorde köpetyg till 
en markör för social och ekonomisk status. Det uppstod en stark bondkultur då 
frånvaron av högre skikt saknades. Livet i stort formades efter sockenstämmans beslut 
och kollektivets lösningar.114 Även Aronsson belyser allmogens förhållandevis starka 
position i Sverige och den arena för interaktion och mötesplats som sockenstämman 
utgjorde.115 All ekonomisk verksamhet var beroende av förtroende mellan enskilda 
individer för lån och handel. Ulväng anser att det kan ha varit nödvändigt att kunna 
legitimera sig som en i bondetillhörigheten genom klädseln. I Lillhärdal var 
hundskinnpälsen det dyraste plagget och förknippades med välstånd och förmögenhet. 
Fram till 1850-talet är både mannens och kvinnans garderob lika mycket värde.116  

4.3 Teori
Det finns flera teorier om mode. En teori kallas Trickle Down teorin. Den går ut på att 
modet börjar i de högre klasserna och sjunker sedan ner genom klasserna som försöker 
efterlikna de högre.117 Herbert Spencer som är en av företrädarna menar att mode 
handlar om uppträdande, status och social differentiering men även kontroll och makt.118 

Thorstein Veblen ansåg precis som Spencer att kläder var en del av det sociala. 
Människan vill överträffa andra i samma klass samtidigt som de försöket komma upp en 
nivå till klassen över. Kläderna har här en viktigt funktion där det syns tydligast. Denna 
kamp sker genom en ”iögonfallande konsumtion”. 119 Verblen tänker sig en delning 
mellan kvinnlig och manlig konsumtion och menar att kvinnan har till uppgift att 
exponera mannens betalningsförmåga. David Kuchta tar det ett steg längre och menar 
att män har ett återhållsam mode medan kvinnorna har ett överdrivet mode 
”iögonfallande konsumtion”. Ulväng prövar detta på böndernas klädinnehav i 
Lillhärdals socken under 1800-talet och kan konstatera att det inte stämmer in på dem. 
Här har männen dyrare plagg efter 1850.120 

Den familj som ville behålla sin höga status måste synliggöra och markera sin 
särställning genom att ofta använda statusfyllda symboler. Statuskonsumtion eller 
iögonfallande konsumtion förknippas ofta med kungar och adel men är allmänmänskligt 

113 Andersson 2009:199
114 Ulväng 2012:184-185, 236ff
115 Aronsson 1992:306
116 Ulväng 2012:184-185, 236ff
117 Davis 1992:110
118 Holmberg 2008:178ff
119 Ibid 2008:178ff
120 Ulväng 2012:28ff, 247ff
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fenomen, inom alla grupperingar markerar de ledande sin särställning genom symboler. 
Varje grupp har sina markörer.121

Wilson är starkt kritisk till Verblen med flera teoretiker som hon anser förmedlar att 
modets förändring bara handlar om en klasskamp och ett sätt att sätta sociala gränser. 
Modet blir ett vapen att förtrycka.122

Herbert Blumer menar att modet inte styrs av nedsjunkningsteorin utan av ett kollektivt 
beteende i vårt sätt skapa en identitet. Den kollektiva hjälper oss att sätta gränser. 
Människan är aktiv i sin egen sociala identitet och olika starka kollektiva strömmar 
påverkar identiteten. Vår sociala identitet vill vi sen visa och detta gör vi med 
symboliska föremål som t ex kläder. Därför är mode viktigt för oss.123 

Jag kommer att jämföra mina resultat av vad som är status med Trickle down teorin 
alternativt ett kollektivt identitesskapande men även hur mycket en iögonfallande 
konsumtion spelar in och vilken som i så fall utför den.

121 Andersson 2009:107
122 Wilson 2005:166-167
123 Davis 1992:16-18
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5 Undersökning
Jag har undersökt bouppteckningar ifrån Virestad socken. Jag har hittat 28 stycken 
under perioden 1750-1759 fördelat enligt tabell 5:1:

Tabell 5:1 bouppteckningarnas fördelning
År antal

1750 1

1751

1752

1753 4

1754 4

1755 2

1756 4

1757 5

1758 2

1759 6

Totalt 28

Källa: bouppteckningar, Allbo häradsrätt FIIIA:1, FIIIA:2 

För att få en så korrekt totalsumma som möjligt har jag letat efter den total summan som 
stått uträknad efter tillgångar och skulder. När detta saknats har jag själv summerat 
tillgångar och skulder.

I smycken har jag fått ihop totalt 153 poster. Dessa har jag funnit under rubriken silver. 
Jag har inte tagit med bägare och skedar m m utan bara tagit med sådant man burit som 
knappar, bälten, kedjor, spännen, länkar m m. En Carolin kan stå både under silver men 
även under penningar. En Carolin är ett mynt men när den står under silver ingår den i 
ett smycke. Jag har bara tagit med Carolinen när den funnits under silver. Ibland tas 
maljor upp under silver även när de är fastsydda medan det ibland tas upp under 
ifärdskläder som del på plagg.

Kläderna är på totalt 697 poster. Dessa har jag hittat under ifärdskläder, linnekläder och 
sängkläder, ibland har skor varit en egen rubrik. Under ifärdskläder har allt tagits med 
utom tyger i metervara, skinn och garn, dvs  väska, käpp, piska tas upp men bara om det 
står under rubriken ifärdskläder. Under linnekläder hittade jag handkläde, särk, upplöt, 
skjorta och under sängkläder hårkläde och klutakläde. Plaggen under linnekläder och 
sängkläder kunde också finnas under ifärdskläder.

När jag sammanställde bouppteckningarna fick jag fram en tabell som visar dödsboets 
behållning samt vad de lagt på smycken och kläder. Det kan diskuteras huruvida man 
skall jämföra lösörets värde eller dödsboets behållning. Vid lösörets värde erhålls en 
rättvisare proportion mellan kläder och de andra posterna i förhållande till rörelse 
kapitalet. Men då tas ingen hänsyn till skuld. Jag anser att skulden ska vara med för att 
få en rättvisare bild. Att få låna är också en värdemätare. Fattiga har ofta svårt att få 
lån.124  

124 Johnson, Paul 1985:kap 6
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Tabell 5:2 Dödsboets behållning samt värdet för smycken och kläder.
Person 

ID
Kön Dödsboets 

behållning
Summa 
smycken

Summa 
kläder

Summa 
sm + kl

1 k 1179,08 110,26 9,35% 60,20 5,11% 170,46 14,46%

2 m 982,00 saknar *1,12 *0,11% *1,12 *0,11%

3 m 493,29 10,20 2,05% 70,30 14,25% 80,42 16,30%

4 m 2104,13 85,10 4,04% *4,30 *0,20% *89,40 *4,25%

5 m 391,03 52,27 13,37% 32,30 8,26% 84,57 21,63%

6 m * 3,00 * *1,08 * *4,08 *

7 k 275,24 20,00 7,27% 27,06 9,83% 47,06 17,10%

8 k 482,29 54,00 11,20% 32,20 6,68% 86,20 17,87%

9 k 163,14 4,08 2,50% 19,16 11,74% 23,24 14,25%

10 k 140,17 36,05 25,72% 51,14 36,48% 87,19 62,20%

11 k 246,10 13,00 5,28% *1,16 *0,47% *14,16 *5,75%

12 k 127,14 saknar 15,16 11,92% 15,16 11,92%

13 m 335,01 27,06 8,08% 21,02 6,27% 48,08 14,35%

14 k 410,17 * * 27,20 6,63% *27,2 *6,63%

15 m 398,03 saknar 44,08 11,07% 44,08 11,07%

16 k 1822,16 230,29 12,64% 87,19 4,78% 317,48 17,42%

17 k 367,10 ¤22,00 ¤5,99% ?21,14 ?5,76% ¤43,14 ¤11,75%

18 m 1710,00 15,16 0,89% *4,02 *0,24% *19,18 *1,12%

19 m 237,00 29,22 12,33% 15,10 6,37% 44,32 18,70%

20 m 325,20 36,12 11,11% 50,05 15,39% 86,17 26,50%

21 m 200,00 38,22 19,11% 29,70 14,85% 67,92 33,96%

22 k 800,20 42,28 5,28% 87,12 10,89% 129,40 16,17%

23 m 232,18 saknar ¤23,04 ¤9,92% ¤23,04 ¤9,92%

24 k 169,05 saknar ¤12,20 ¤7,22% ¤12,20 ¤7,22%

25 m 1000,20 181,28 18,12% 47,10 4,71% 228,38 22,83%

26 k 356,24 6,00 1,68% 56,28 15,80% 62,28 17,48%

27 m 708,00 99,12 14,00% ?78,26 ?11,05% ?177,38 ?25,05%

28 k 723,00 7,28 1,01% 47,04 6,51% 54,32 7,51%

Källa: bouppteckningar, Allbo häradsrätt FIIIA:1, FIIIA:2 
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Anm:
Pengarna är daler smt (silvermynt) och öre. Observera att det går 32 öre på en daler.125

En bouppteckning kan sakna pris, antal osv. När bouppteckningen saknat pris på enstaka 
billigare plagg som inte kommer påverka slutsumman nämnvärt har jag inte tagit någon hänsyn 
till detta. Men där mer saknas har jag delat upp det beroende på hur stor påverkan bristen får.

? ok? Det mesta är prissatt men några dyrare plagg saknar pris 
som tröja, byxor, skjorta som kan påverka summan.

¤ tveksam Fler värden på dyrare plagg eller på många plagg saknas än 
ovanstående. Uppskattningsvis saknas ca halva summan.

* fungerar inte Pris på kläder/smycken saknas eller finns det inga kläder.

Saknar - betyder att personen inte har några smycken i sin bouppteckning. Detta skall inte 
jämföras med de tre anmärkningarna.

Person 22 har både man och kvinnokläder. Jag har valt att räkna dessa kläder som en även om 
kvinnan inte kunde använda mannens kläder. Jag har resonerat att kvinnan hade möjlighet att 
ge bort eller sälja kläderna och att de tingar ett textilt värde. 

I fortsättningen under 5.1 och 5.2 kommer jag inte att ha med de med anmärkning i 
mina tabeller även om jag tagit hänsyn till dem när jag dragit mina slutsatser.

5.1 Andelen kläder och smycken
Hur stor var andelen kläder och smycken i bouppteckningarna, i 
förhållande till dödsboets behållning i ekonomiskt värde?

5.1.1 Olika hushåll
Var det någon skillnad mellan olika hushåll?

Jag kan konstatera att i förhållande till dödsboets behållning lades mellan 7-62% på 
kläder och smycken. På kläderna kan jag se en differentiering här läggs mellan 5-36% 
uppdelat så att de rika lägger minst och sen uppåt. De som har en behållning på över 
1000 daler lägger max 5% på kläder medan de med en behållning mellan 237-800 daler 
lägger mellan 6-11%  och slutligen de mellan 127-493 daler lägger mellan 12-16%. Det 
finns undantag som sticker ut bl a kvinna 10 som lägger 36% på kläder och henne 
återkommer jag till i avsnitt 5.3.3.

När jag istället tittar på antal daler som deras kläder är värda, kan jag se att upp till 45 
daler handlar det om de med mindre behållning. Över 45 daler finns några enstaka med 
mindre behållning annars mest de med mycket pengar. Här kan jag alltså se hur en del 
med lägre behållning försöker hålla upp en viss nivå på sina kläder.

125 Lagerqvist och Nathorst-Böös 1997:42
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Tabell 5:3 Kläder i daler jämfört med dödsboets behållning.

Dödsboets 
behållning

Summa 
kläder

1822,16 87,19

800,20 87,12

493,29 70,30

1179,08 60,20

356,24 56,28

140,17 51,14

325,20 50,05

1000,20 47,10

723,00 47,04

398,03 44,08

391,03 32,30

482,29 32,20

200,00 29,70

410,17 27,20

275,24 27,06

335,01 21,02

163,14 19,16

127,14 15,16

237,00 15,10

Silversmycken är inte lika tydligt. Om jag jämför de tre som lagt minst andel på silver 
kan jag hitta samma behållning men lagt nästan mest på silver. 

Tabell 5:4 Sex personers andel i silver i förhållande till dödsboets behållning.

Dödsboets 
behållning

Procent 
silver

708,00 14,00

391,03 13,37

1822,16 12,64

356,24 1,68

723,00 1,01

1710,00 0,89

Dock kan man se när vi kommer till daler att de som lagt ut mycket pengar på silver 
oftast har mer behållning. De som lagt 85 daler eller mer har en behållning på 700 daler 
eller mer men det finns även de med mycket behållning som inte lagt pengar på silver. 
Bland de som inte har något silver alls är det spridning. De är fem stycken. Fyra har en 
behållning från 127,14 till 398,03 och en har en behållning på 982,00 daler. Den sista är 
en man vilket jag tänker kan ha betydelse, vi vet inte vad kvinnan hade för ägodelar i 
silver.
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Detta gör att när man summerar kläder och silver slår silvret igenom och jag kan inte 
hitta några samband mellan behållning och hur mycket man satsat på silver och kläder 
när jag jämför andel medan i daler kan jag se att som spenderat mer än 100 daler för 
kläder och smycken har en behållning över 700 daler.

Jag kan konstatera att flera hushåll inte lägger pengar på kläder bara för dess värmande 
och skyddande funktion. De med en lägre behållning lägger procentuellt mer än de 
skulle behöva och de med mycket behållning lägger mycket mer pengar på kläder och 
smycken än andra grupper. Här är andra mekanismer som styr hur mycket kläder som 
skall införskaffas. Status är en.

5.1.2 Man och kvinna
Var det någon skillnad mellan man och kvinna?

Män och kvinnor lägger samma andel på sina kläder. Det börjar på 15% ner till 5% och 
medianen är nästan lika, undantaget kvinna 10. Vad gäller silver har männen en högre 
median. Detta slår också igenom på totalen.

Tabell 5:5 Män och Kvinnors andel i förhållande till dödsboets behållning.

Totalt % kläder % smycken%

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

median 
20,16

median 
16,63

median 
9,66

median 
9,83

median 
8,08

median 
5,28

33,96 62,20 15,39 36,48 19,11 25,72

26,50 17,87 14,85 15,80 18,12 12,64

22,83 17,48 14,25 11,92 14,00 11,20

21,63 17,42 11,07 11,74 13,37 9,35

18,70 17,10 8,26 10,89 12,33 7,27

16,30 16,17 6,37 9,83 11,11 5,28

14,35 14,46 6,27 6,68 8,08 5,28

11,07 14,25 4,71 6,63 4,04 2,50

11,92 6,51 2,05 1,68

7,51 5,11 0,89 1,01

4,78 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Om vi undersöker antal daler de lagt på kläder ser vi att kvinnor har nästa 10 daler 
högre median medan i silver blir det tvärtom. När jag slår ihop kläder och smycken blir 
de lagt i daler lika.
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Tabell 5:6 Kläder och smycken i daler fördelat på män och kvinnor.

totalt i daler kläder i daler smycken i daler

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

median 
74,17 

median 
74,24

median 
38,19 

median 
47,04

median 
29,22   

median 
16,50

228,38 317,48 70,30 87,19 181,28 230,29

86,17 170,46 50,05 87,12 99,12 110,26

84,57 129,40 47,10 60,20 85,10 54,00

80,42 87,19 44,08 56,28 52,27 42,28

67,92 86,20 32,30 51,14 38,22 36,05

48,08 62,28 29,70 47,04 36,12 20,00

44,32 54,32 21,02 32,20 29,22 13,00

44,08 47,06 15,10 27,20 27,06 7,28

23,24 27,06 15,16 6,00

15,16 19,16 10,12 4,08

15,16 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Hade jag istället räknat medelvärdet hade det blivit annorlunda, men jag anser att 
median ger en bättre bild. Hade inte kvinnan funnits med 317,48 skulle medelvärdet 
blivit väldigt annorlunda. Bland de fem männen som hade en behållning över 500 daler 
har jag bara siffror om kläder på en medan i silvret är alla fem med. Vad är det som gör 
att inte de rikaste männen har ett värde på kläderna? Om man 4 med hela 2104,13 står 
det att modern avsa sin lott och lät barnen dela på kläderna sig emellan utan värde. Den  
näst störst behållning bland männen med 1710,00 har inga ifärdskläder alls. De kvinnor 
med mest behållning är med. Detta tänker jag kan påverka resultatet. Om jag jämför 
man 3 med kvinna 8 har de ungefär samma i tillgång och spenderat lika mycket däremot 
skiljer sig kläder och smycken. Jag drar slutsatsen att män och kvinnor la i princip lika 
mycket på kläder och smycken både i förhållande till dödsboets behållning och i daler. 
En svårighet med att mäta kvinnor och män vid denna tiden är att det mer handlade om 
ett hushåll som stannar upp när någon dör och skall delas upp i man och kvinna. Vem 
ägde silvret som satt fastsytt i kvinnans kläder? Om detta återkommer jag.

5.2 Statusmarkering
Kan man i uppgifter om klädesdräkten i bouppteckningar utläsa 
något om statusmarkeringar?

5.2.1 Plagg, material, färg
De dyraste plaggen är skinntröjor framförallt renskinnströja för männen, för kvinnorna 
är det kjortel med upplöt dvs en livkjol samt kappa dvs en slängkappa.  
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Tabell 5:7 Dyraste plaggen i fallande ordning.

Person plagg värde i daler

22 renskinnströja 16

26 kjortel med upplöt med 12 silvermaljor 16

15 renskinnströja 14

3 renskinnströja 13

10 kappa 12

16 svart klädeskappa 12

1 blå klädeskjortel med rönt upplöt 10

10 blå upplötakjortel 10

16 blå kjortel med blommigt* upplöt 10

16 blå kjortel med svart satin upplöt 10

20 renskinnströja 10

21 bockskinnströja 10

25 skinntröja 10

28 blå kjortel med svart upplöt med 12 silvermaljor 10

22 kjortel osydd 9

27 blå klädesrock 9

27 bockskinnströja 9

3 baggskinnströja 8

16 blå kjortel med svart plychupplöt 8

22 blå klädeskjortel med galoner 8

16 blå vadmalskjortel med rödsvart upplöt 7

Källa: bouppteckningar, Allbo häradsrätt FIIIA:1, FIIIA:2 

anm *Det blommiga upplötet är antagligen schagg dvs ett sammetsliknande ylletyg som var 
mönsterpressat. Ett original finns på Nordiska museet. Skall inte blandas ihop med blommigt 
tryckta kattuner.

För att få en uppfattning om hur mycket pengar det är vill jag bara ge en jämförelse med 
vad bouppteckningarna tar upp om kreatur. Här är några exempel. En ko kan kosta 10, 
12, 15 daler medan en häst kostar 20, 24, 32 daler, en oxe 22 daler och ett får 1 daler. 
En renskinnströja skulle alltså motsvara 16 får. Kläderna ovan har inte som första 
funktion att värma och kyla. Till det finns det billigare plagg och material. Kläder av det 
slag som nämns ovan kan bara personer äga som har djur och redskap så de klarar sig.

Alla män lämnar efter sig skinntröjor av olika kvalité. (De som inte gör det är de rikaste 
och har fått anmärkning såsom kläder saknas varför jag kan utgå från att de också hade 
det.) Priset varierar från 1 daler till 16. Renskinn står högst i kurs. Jag tror bönderna var 
väl medvetna om värdet på en fin renskinnströja, att utmärka sig men inte förhäva sig. 

Slängkappor har 6 av 14 kvinnor. En slängkappa värderas till mellan 3-12 daler. Det går 
inte att dra någon slutsats kring att de med mer behållning hade råd. Man kan inte se 
något mönster när det gäller kvinnor med slängkappa, både de med och utan större 
behållning har sådana. Kvinna 1 har ingen slängkappa trots att hon har en behållning på 
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1179,08. Har hon inte haft någon eller har hon redan gett bort den? I en slängkappa 
ingår mycket tyg. Att välja ett sådant plagg som är rätt opraktiskt större delen av året 
framför en varm tröja säger för mig något om att det är status att ha råd med så mycket 
tyg.

Med livkjolen blir det intressant. Den har ett värde från 16 daler ner till 1 beroende på 
material och ålder samt silver. Kvinnorna lämnar efter sig 2-3 livkjolar vanligast. 
Livkjolen och slängkappan är de två dyraste plaggen kvinnorna har. Kvinna 24 som 
bara har en behållning på 169,05 lämnar efter sig tre livkjolar med värde 4, 2, 1 medan 
kvinna 16 som lämnat efter sig störst behållning 1822,16 lämnar efter sig 4 stycken 
livkjolar med värde 10, 10, 8, 7. Livkjolen har gått ur tiden för länge sedan på andra håll 
i Sverige men här finns den kvar och till ett högt värde. Det var uppenbarligen något 
som uppskattades och som de valde att lägga mycket pengar på. Prisskillnaden mellan 
en kjortel och en livkjol gör att jag kan dra slutsatsen att ett dyrare tyg användes i livet.

Tre kvinnor saknar livkjol. Om kvinna 11 kan man läsa att den avlidne och hennes 
mamma använde kläderna tillsammans. Kvinnan dör i juli men bouppteckningen sker 
först i februari. Kvinna 9 och 12 har kompletta kläder dessa har de lägsta behållningarna 
från dödsboet 163,14 resp 127,14. När jag går igenom material till kläder har endast 
kvinna 12 följande werken, calmitits, camlott och certin. Calmitis och certin vet jag inte 
vad det är men man skulle kunna spekulera i om det är calmink och satin. Kvinna 9 har 
calmucks. Detta har bara hon, här känner jag inte heller till materialet men frågan är om 
det är calmink. En kvinna har satin i livet på livkjolen annars är det bara dessa två 
kvinnor som har dessa material. De avviker alltså på två olika sätt både genom att inte 
ha livkjol men även att de har modernare tyger. I bouppteckningarna finns det endast 5 
livstycken varav två ägs av kvinna 12.  

När jag jämför vadmal och kläde kan jag inte dra slutsatsen att kläde värderas mer men 
när jag dyker ner på individ ser det annorlunda ut. Man 19, 25 och 27 lämnar efter sig 
två rockar en i kläde och en i vadmal. Här kan jag se att klädet är dyrare. Om man 19 
bara behövde kläder för värme sig kunde han ha köpt tre vadmalsrockar för sin 
klädesrock men uppenbarligen har han haft något annat i åtanke när han valt en av varje 
material. 

Tabell 5:8 Tre mäns efterlämnade rockar.

Man Färg Material Värde i daler

19 kläde 3,00

vadmal 1,00

25 svartgrå kläde 3,16

grå vadmal 3,00

27 blå kläde 9,00

grå vadmal 6,00

Källa: bouppteckningar, Allbo häradsrätt FIIIA:2 

Samma gäller när jag jämför livkjolarna med varandra. Livkjolen hos kvinna 16 med 
vadmal är högre värderad än livkjolen med kläde hos kvinna 8 men när jag tittar på den 
enskilde är alltid klädesplagget med kläde högre värderat. Jag tänker att ålder, snitt 
kvalité, färg osv påverkar värdet och därför kan ett vadmalsplagg vara mer värt hos en 
person än ett klädesplagg hos en annan. Ordet gammal är för övrigt något som 
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återkommer i bouppteckningarna även ordet sliten kan finnas med. När plagget är 
gammalt har det ett lågt värde. 

Tabell 5:9 Tre kvinnors efterlämnade livkjolar.

Kvinna kjortel upplöt Värde i daler

8 blå kläde grön 5,00

blå kläde röd 5,00

svart vadmal röd 2,00

16 blå blommig 10,00

blå svart satin 10,00

blå fris svart plych 8,00

blå vadmal rödsvart 7,00

22 blå kläde röd 5,00

vadmal röd 4,00

Källa: bouppteckningar, Allbo häradsrätt FIIIA:1, FIIIA:2 

Vilket material förklädena är av står inte så ofta men när det nämns är det rask. Färgen 
ges inte heller så ofta men när den nämns är det oftast blå. Blå raskförkläde är det man 
ser på målningar och som finns inlämnat. Kvinna 12 sticker ut med vit och blåvit 
förkläde, mer om henne senare. Där information om listen finns är den antingen rödlista 
eller marbolista. På målningar och original är det oftast den röda listen som finns med. 
Enligt SAOB126 är marbotyg ett tyg från Mark härad i Västergötland, varför jag tänker 
att västgötahandeln nått Virestad antingen direkt eller indirekt. Vilket gör att de skulle 
kunna följa modet mycket mer om de ville men de köper uppenbarligen fintyger som 
passar in i deras lokalsamhälle såsom rask, kläde samt olika tyger till livet i livkjolen. 

När jag tittar på kvinna 26 har hon fyra friskjortlar, två till värdet av 6 daler varav den 
ena är blå och den andre har inte fått någon färg. En friskjortel är svart och värderas till 
4 daler och sist en gammal friskjortel till 1 daler. Varför får två kjortlar färg och inte de 
andra? Är vissa färger viktiga att ta upp? Vad ligger bakom att man avstår att skriva på 
vissa? Jag tror att färger som röd, grön och blå samt även vissa svarta plagg tas med för 
att de inte går att färga hemma och därför är värda att notera. De ger mer status. 
Bredrandiga tyger i ljusa färger blev vanligare under 1700-talet. Det ser vi ingenting av 
här. Några modetyger i kattun ser vi inte heller.

Vad gäller linneplagg finns det många av handkläde, klutakläde, klut, upplöt och skjorta 
mindre av särk. Några kvinnor saknar dock det understa lagret linne och man kan undra 
vad de haft på sig. Här tänker jag att de ev kan ha använt linneplagg till begravningen. 
Hur mycket det är broderat på linneplaggen framgår väldigt sällan. Men med tanke på 
det rika antal borde det här vara möjligt att med olika broderade linneplagg variera sin 
dräkt.  

De flesta kvinnor har de nödvändiga plaggen, se bilaga C. Det som saknas mest är 
handskar/vantar, skor/tofflor och linneupplöt/särk. Männen däremot har nästan alla 
komplett uppsättning i byxor, hatt, handskar/vantar, stövlar/skor, väst/livstycke/tröja, 
skjorta. Endast rock och käpp skiljer dem åt, se bilaga C. Dock kan man inte se en 
specifik grupp som utmärker sig med käpp och rock.  Det intressanta är att männen har 

126 Svenska Akademins ordbok
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komplett med handskar/vantar och stövlar/skor och kvinnorna har inte det. Kan detta 
bero på status eller att de reste längre i affärer? Jag tänker nog att det kan vara en 
kombination, den som har handskar och stövlar kan resa, alltså ger det status. Bland 
kvinnorna saknar en del vantar eller handskar med ännu fler saknar skor eller tofflor. 

Ju fler plagg en person hade desto dyrare plagg hade den. Några sticker ut här och där. 
Någon satsade på mer plagg medan en annan satsade på dyrare plagg. Har detta att göra 
med vilken social tillhörighet personen hade? Så kan det möjligen ha varit.

Tabell 5:10 Antal efterlämnade plagg samt värdet på de dyraste.

Källa: bouppteckningar, Allbo häradsrätt FIIIA:1, FIIIA:2 

5.2.2 Smycken
För att kunna jämföra smyckena med kläderna tar jag här fram en tabell som går ända 
ner till 7 daler precis som kläderna. Det finns 22 smycken innan vi kommer ner till 16 
daler där kläderna börjar. Här finns alltså helt andra möjligheter att visa rikedom och 
status. Allt i tabellen är silver om inget annat anges. Fem i topp kan man konstatera är 
tre silverbälten och två kedjor med förgyllda kors. Det känns som ord blir överflödiga. 
Vilken människa förstår inte rikedomens signalerna i att möta en person med både 
silverbälte och kedja med kors? Silverbältet som kostar 56 daler motsvarar fyra 
renskinnströjor för 14 daler var.
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Person Antal plagg Dyraste plagg

27 70 9,9,6

16 56 12,10,10,8

1 49 10,6,6

20 47 10,5

3 45 13,8

22 44 16,9,8

28 44 10,6,4

7 41 2,1

25 41 10,6,3

15 38 14,5

24 35 4,2

14 33 3,3

26 33 16,6,6

5 28 6

23 27 4,4

21 26 10,4

8 24 5,5

9 23 4,3

13 21 5,4

19 19 3,2

10 17 12,10,6

12 16 3,3

17 13 6,5



Tabell 5:11 Dyraste smyckena i fallande ordning.

Källa: bouppteckningar, Allbo häradsrätt FIIIA:1, FIIIA:2 

Här är 18 av 26 personer representerade eller 18 av 21 som lämnat smycken efter sig. 
De flesta valde alltså att lägga pengar på ett dyrt smycke.

En sammanställning av de vanligaste typerna ser vi i tabell 5:12:
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Person Typ Övrigt Antal Daler Öre

1 bälte 1 56

16 kedja m 5 löf, 2 knappar o 3 ringar, samt förgyllt kors 1 52 16

16 kedja m ringar o kors som är förgyllt 1 45

25 bälte 1 42

27 bälte 1 40

8 kedja m förgyllt kors, 5 löf 1 fingane o 1 ring 1 36

25 kedja no1 1 35 24

5 kedja m fingane o ring 1 34 10

25 kedja no2 1 32 16

27 kedja korskedja m 2 fingane 1 32 12

4 kedja m 5 löv, 2 knappar, ring och fingane samt förgylt kors 1 31 16

4 kedja 1 29 80

16 kedja m förgyllt kors på ena sidan o 6 löf 1 29 8

20 kedja m 2 fingane 1 27 16

1 kedja 1 22 16

17 kedja m fingane 1 22

25 kedja no4 1 22 16

10 kedja 1 21 30

21 kedja 1 20

4 kedja m kors, 4 löf o knappar 1 19 22

19 kedja 1 18 22

25 kedja no3 1 18 24

13 kedja m fingane 1 16 16

16 kedja m Tyska Riks daler 3 löf o 2 knappar, med en kejsare af Tyska riket 1 16 10

16 malja förgyllda kjortelmaljor 12 16 8

22 kedja m fingane 1 15 24

22 kedja m fingane 1 15 24

25 kedja no5 1 15 20

16 kedja m Kejsar Ferdinand 1 13 16

11 kedja 1 12

5 kedja 1 11 5

10 kedja 1 11 19

18 kedja 1 11 8

27 kedja penningkedja 1 11 28

1 malja 10 10

7 kedja m 1 dubbel Carolin o spänne 1 9

8 kedja m förgyllt kors, 5 löf om? 2 fingane 1 8

16 spänne tröjspänne 2 8 4

16 länk oförgylld skjortelänk m ( ) o krok 1 7 16

28 kedja 1 7



Tabell 5:12 Sammanställning av de vanligaste typerna.

Typ kommentar värde mellan

bälte finns 3 stycken totalt 40-56 daler

kedja penning, kors, fingane, löv 2-52 daler

maljor 12 maljor, några undantag finns 2-16 daler per 12 maljor

spänne många tröjspännen 14 öre-8 daler

länk fem heter kjortellänk, finns också 2 små halslänkar 1-7 daler

knappar oftast i par 24 öre-1 daler per par

Källa: bouppteckningar, Allbo häradsrätt FIIIA:1, FIIIA:2 

Flera rader i bouppteckningarna innehåller bara spänne eller kedja och ger inte mer 
information än lod (äldre viktmått) och värde. En kjortellänk tror jag avser en 
silverkedja som går att snöra samman maljor med. Maljor är så beskaffade att de ska 
kunna snöras även om Linné skriver att de inte snörades. Två små halslänkar är det enda 
bland länkarna som skulle kunna vara halslås. Bland kedjorna finns ord som halskedja 
är det en vanlig kedja som vi tänker idag eller ett halslås? Flera kedjor är med fingane. 
Vad är det? Skulle det kunna vara ett lås? Det finns endast 4 ringar upptagna, 5 
särkspännen finns och enligt Svensson skulle de vara bröstsöljor. Jag kan konstatera att 
knappar mest använts i ärmlinningen då de är i par. Att sätta en knapp för att hålla ihop 
överdelen i halsen verkar inte förekommit utan här är det spännen utanpå tröjan som 
dominerar. Man 18 har pantat delar av sina silversmycken. Dock lämnar han efter sig 
flera silverbägare och silverskedar samt kontanter på hela 70,5 daler vilket inte ha varit 
så vanligt bland de undersökta. Istället för att betala har han alltså pantat smycken.

Tabell 5:13 Smycken tillhörande man 18.

Typ övrigt antal värde

knapp hör ihop 2 24 öre

kedja 1 11 daler 8 öre

länk kjortellänk 1 3 daler 16 öre

länk små halslänkar 2 pantad

kors litet kors m löf 1 pantad

knapp hör ihop 2 pantad

spänne till särk 3 pantad

Källa: bouppteckningar, Allbo häradsrätt FIIIA:2 s 617ff

Vid genomgång av de tio män som lämnat smycken efter sig har sju definitivt smycken 
som de inte själva skulle bära utan en kvinna. Resterande fem har mer obestämda 
smycken som kedja utan mer detalj osv. Det går inte att avgöra vem som bar smyckena 
men sannolik är att kvinnorna även bar dessa smycken. På två manliga bouppteckningar 
står det att änkan har maljor och spännen uti sina kläder, dessa behåller hon. Då har inte 
smyckena värderats. En man har i sin bouppteckning tröja med silverknappar. De tre 
silverbältena ägs av varsin man men kvinnorna bar dem. 

Fyra kvinnor har tröja med spänne och/eller maljor i kjorteln. Det mesta av maljor och 
spännen tas upp under silver. Beror det på en ren teknikalitet att de delat kläder och 
silver för sig eller är det så att personerna sprättade bort silvret för att gömma det 

33



och/eller kunna flytta mellan plagg? Det finns ingen logik i förhållande till dödsboets 
behållning. En av kvinnorna som inte har smycken har tröja med spännen. 

5.2.3 En närmare studie av fyra kvinnor
Vi ska se närmare på fyra kvinnor för att tydligare förstå de mönster som kommit fram i 
min studie. Utdrag ur deras bouppteckningar finns under bilaga B. 

Kvinna 7 tillhör de med lägre behållning. Hennes innehav motsvarar 17% av 
behållningen. I faktiska daler är de 47,06 fördelat på 20 daler smycken och resten 
kläder. Hon får här representera det ”normala” även om hon inte har några dyrare plagg. 
Hon har alla klädesplagg som behövs för att vara ”klädd”. Totalt har hon 41 plagg från 
2 daler och neråt. Av flera plagg har hon mer än ett vilket gör att hon kan variera sin 
klädsel. Flera av kjortlarna är i vadmal där det går åt mer tyg medan i tröjan med mindre 
tyg finns kläde. När hon skall gå ut har hon två livkjolar att välja mellan alternativt 
kjortel med tröja. Till detta har hon ett förkläde som är påkostat och en list. Att lägga 1 
daler på en list som inte fyller någon praktisk funktion säger något om vad som 
prioriteras. Till detta har hon också två finare klutar att välja på. Jag tycker det är 
intressant att även kluten har ett högt värde för henne. Kluten visar status på att vara 
gift. I silver har hon 2 par tröjspännen till sina tröjor, silvermaljor med okänt antal. Hon 
har sedan en länk och en kedja med en dubbel Carolin och spänne dvs ett penningkors.  

Kvinna 10 blir jag väldigt nyfiken på. Hon har använt 62,20% till kläder och smycken i 
förhållande till dödsboets behållning. Det sticker ut väldigt mycket i förhållande till de 
andra undersökta. Summan hon lagt på kläder och smycken är inte onormala 51,14 resp 
36,05 daler men i förhållande till 140,17 blir det mycket. Hon har totalt 17 plagg och 6 
smycken. I bouppteckningar ser vi bara halva hushållet, vad mannen har vet vi inte men 
hennes lösöre uppgår till 388 daler och 18 öre smt (silvermynt). I lösöret ingår också 
13,08 daler som hon har att infodra men hennes skulder är stora. Hon har en skuld på 
248 daler och 1 öre smt (silvermynt). Här finns Jon i Skipshult som har en fodran på 20 
daler och Anders i Spånghult med en fodran på 35 daler osv. I hennes skuld ingår också 
skyldig Barnaarf 92,16 daler. Hon har barn i två kullar så jag tänker att detta handlar om 
hennes första kull. Då hennes kläder och smycken har dyra värden och hon får låna över 
halva sitt lösöre borde denna kvinna ha en hög status. 

De dyraste plaggen är värderade till 10 daler för en kjortel med upplöt och 12 daler för 
en kappa. De stora posterna i silver är två kedjor som tillsammans är värda 33 daler.  
Levde hon över sina tillgångar eller blev det problem på slutet? Att flera vågat låna ut 
stora värden tyder dock på ett förtroende. Märk att personerna bara nämns med namn 
och ort. Att hon valt att behålla silver och kappa och skapat sig en skuld istället säger 
något om kvinnan. Jag tror att det förväntats att hon ska leva på en viss nivå även om 
det inte kanske ha varit lätt på slutet, att då ha kvar sina dyra statusmarkörer har varit 
viktigt, att behålla det som synbart ger status.

Kvinna 12 är den med minst behållning 127,14 daler. Dock ska man komma ihåg att 
hon inte är fattig. De fattiga kom inte med i en bouppteckning. Procentuellt sticker hon 
inte ut men hon har lagt minst summa på kläder 15,16 daler och har inga smycken alls. 
Totalt har hon 16 plagg. Men det som gör henne intressant är att hon har helt andra 
material och färger. Hennes tre tröjor består av brunt kläde, svart certin och brun 
camlott. Tröjor var vanligt men inte i färgen brun och ingen annan av de undersökta 
kvinnorna hade dessa plagg i materialen certin och camlott. De två kjortlarna är i svart 
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calmitits och brun okänt material. Samma här, igen annan har calmitits eller brun 
kjortel. Ett livstycke i calmitits och ett i blå werken, ett förkläde som är vitt och ett 
blåvit. Med risk för att bli tjatig så har ingen annan lämnat detta efter sig det heller. 
Dock tror jag att fler har vita förkläden, olika målningar skvallrar om detta. Här finns 
inget raskförkläde eller någon röd list eller list över huvudtaget. Denna kvinnan följer 
modet mycket mer. Är hon inflyttad eller från ett lägre skikt i samhället? Hennes barn 
skall få ärva kläderna.

Kvinna 16 vill jag visa då hon har störst behållning av kvinnorna 1822,16 daler. Hon 
har lagt 87,19 daler på kläder och 230,29 på smycken, vilket är mest av alla. Kläderna 
utgör bara 4,78% av hennes behållning men med smycken kommer hon upp på 17,42% 
vilket är ett vanligt värde bland de undersökta. Kläderna uppgår till hela 56 plagg och 
silvret till 64 stycken. Här finns två slängkappor och fyra livkjolar, tre tröjor, tre blå 
förkläden osv. Värdet på de dyraste plaggen är höga från 12 daler och neråt. I silvret är 
summan ännu högre 52 daler och neråt. Här finns fem kedjor med rikliga beskrivningar, 
tre uppsättningar maljor, sju olika tröjspännen osv. Denna kvinna har möjlighet att 
variera sin klädsel enormt. Tänk att till jul och påsk komma till kyrkan i olika kläder 
varje dag. Detta ger status. Denna kvinna har möjlighet att klä sig som hon vill ur en 
ekonomisk synvinkel. Hon väljer att ha samma sorts kläder som övriga men har fler och 
dyrare. Hon visade upp sig utan att direkt skilja sig från mängden. I livkjolarna har har 
hon fina tyger i livet som satin, plych och ett blommigt som förmodligen är schagg. En 
av slängkapporna är i kläde. Det går åt mycket tyg till en slängkappa! Den är också 
dyrast. Där andra väljer en tröja i kläde har hon råd med en slängkappa.

5.3 En jämförelse med Öjaby
För att prova min tankar kring status och mode, ville jag jämföra med en socken nära 
Växjö. Valet föll på Öjaby i Kinnevald härad, Öjaby som idag tillhör tätorten Växjö låg 
då strax utanför dvs närhet till staden. Dock är Öjaby en liten socken jämfört med 
Virestad. Dessvärre fanns inga bouppteckningar från 1750-talet i från Öjaby eller från 
någon annan närliggande socken i Kinnevald härad. På 1770-talet finns dock 7 bevarade 
i Öjaby. I bilaga E ser ni utdrag från dessa personer. De är av en annan generation men 
de har ändå levt under samma period. Här framträder helt andra material och plagg. Då 
tiden inte tillåter mig att sätta mig in i deras penningsystem låter jag det vara orört. 
Plaggen och materialen talar ändå sitt tydliga språk. Männen har rockar, en del har 
använt klädning en benämning för plagg där samma tyg finns i tröja och byxor, ingen 
käpp, inga dyra renskinnströjor. Här finns en person som har hatt med gullgaloner i 
satin och rock och väst i samma bruna färg. Kvinnorna har inga livkjolar. Här 
dominerar livsstycken i modetyger såsom kalmink, kattun, satin, tabourett, damast, 
werken som i princip inte fanns i Virestad. Tygerna i Öjaby är randiga, blommiga och 
rosiga. Inga raskförkläde eller lister. Kvinnorna i Öjaby bär halskläde dvs en fyrkantig 
duk som de har runt halsen. På huvudet bär det något annat. Det beskrivs som huvor, 
florhuvor eller kvinnshattar.127 Nylén beskriver huvan/”hatten” som ett fyrkantigt 
tygstycke hopsytt på en sida.128 Detta ska jämföras med kluten som dominerar i 
Virestad. Den veks ihop utan sömmar. Öjaby socken följer modet på ett helt annat sätt 
än Virestad. 

Man skulle kunna tro att byar där gårdarna ligger tätt har en större kontroll över 
varandra och mer konservativa än när gårdarna är utspridda. I jämförelse mellan 

127 Bouppteckningar, Kinnevalds häradsrätt FII:2, FII:3
128 Nylén 1971:62
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Virestad och Öjaby är det tvärt om. Jag tänker att närheten till staden har en mycket 
större betydelse för hur mottaglig man är för mode. Men det handlar inte bara om att få 
nyheter. Det tror jag Virestad också fick från sina handelsresor till Växjö, Karlshamn 
och Kristianstad utan snarare vad som är status och norm i gruppen. För Öjabys del ville 
man säkert visa att man hängde med när man var i Växjö på affärer medan för Virestad 
var det viktigare med det lokala förtroendet. För att göra bra affärer med Blekinge och 
Skåne kan det ha varit lämpligt att förhålla sig till den klädkod som gällde där.

5.4 Sammanfattning
Den grupp jag undersökt har använt mellan 7-62% av dödsboets behållning till kläder 
och smycken. I kläderna ser jag en tydlig skillnad då de med en behållning på över 1000 
daler lägger max 5% där efter, under 1000 daler är det inte lika tydligt men jag kan ändå 
dra slutsatsen att ju lägre behållning desto mer procentuellt behöver de lägga på kläder. 
Vad gäller silver går det inte att dra dessa slutsatser. Här varierar procentsatsen i 
förhållande till dödsboets behållning och fem stycken har inga smycken alls.

I daler läggs det ner olika summor på kläder men under 45 daler är det personer med en 
lägre behållning. Över 45 daler är fem över 700 daler medan fyra är under. Här ser jag 
hur en del med lägre behållning försöker hålla en högre nivå än vad ”kontot” kanske 
medger. Även på silver finns en gräns. De som lagt ut mer än 85 daler har alla en 
behållning över 700 daler. När kläder och silver summeras kan jag konstatera att de som 
spenderat mer än 100 daler har också en behållning över 700 daler. De med finare och 
fler kläder har också råd med mer smycken.

Det går inte att utläsa att männens konsumtion står tillbaka för kvinnornas. Procentuellt 
lägger de lika mycket på kläder medan männen lägger lite mer på smycken. Dock ska vi 
ha i åtanke att männen äger flera av de smycken som kvinnorna sen bär. Kvinnan och 
mannens dyraste plagg motsvarar varandra i värde. Jag drar slutsatsen att män och 
kvinnor la ner lika mycket värde i  kläder och smycken.

För att visa status och förmögenhet i kläder finns flera parametrar att ta till. 

1. Val av material är viktigt. Material som kläde och renskinn höjer värdet.
2. Mängden material har också betydelse. Att ha kläde i kjortel eller slängkappa 

visar på rikedom. 
3. Vissa plagg har ett högt värde. Här återfinns skinntröjorna för män framförallt 

renskinnströjan som är dyrast. För kvinnorna är det livkjolar och slängkappor. 
Livkjolarna, slängkapporna och tröjorna är alla tre gamla plagg med anor i 
medeltiden och renässansen. Här händer inte mycket modemässigt.

4. Antal plagg har betydelse. Att kunna variera sig är ett tecken på rikedom.
5. Färg har betydelse. Svart, röd och blå är vanligast när färger nämns. Vilken 

betydelse de olika färgerna har är svår att dra slutsats om.
6. Ett plagg som är gammalt har ett lägre värde.

Kvinnorna har de nödvändigaste plaggen men saknar ibland handskar/vantar, 
skor/tofflor och linneupplöt/särk i bouppteckningarna. Männen har däremot full 
uppsättning. Detta anser jag talar för att bägge könen var noga med att passa in och ha 
rätt saker. Kvinnan behövde sin attribut till kyrkan medan mannen behövde andra när de 
deltog i de offentliga sysslor såsom sockenstämman och affärer.
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Silver är både en statussymbol och en investering. Dyrast är silverbälten tillsammans 
med kedjor med förgyllda kors. När jag undersöker silvret ner till 7 daler är de flesta 
personer representerade. Nästan alla har alltså möjlighet att spara/investera. 

Att Virestad socken skulle stagnerat i modet på grund av dåliga tider och lite pengar 
stämmer inte. Inte heller att när det blir högkonjunktur är bönderna snabba med att följa 
modet. Jag anser att de flesta av de undersökta bönder har mer än väl den förmögenhet 
som behövs för att ha råd att byta ut sina kläder till mer moderna. Här är det andra 
mekanismer som gör att de behåller en mer ålderdomlig klädsel. Status är en. I 
bouppteckningarna kan man tydligt se olika statusmarkeringar.

37



6 Diskussion och fortsatta studier

6.1 Diskussion

6.1.1 Status 
I bouppteckningarna kan jag se att de flesta inte har några kontanter. Här används silver 
och andra materiella ting som pant. Bönderna har skulder och fodringar oftast noterat 
med bara ett förnamn och vilken by. Att ha ett förtroende och status tror jag är viktigt. 
Min undersökning visar att material, färg, mängd, antal, ålder och vilket sort plagg det 
var hade betydelse. Jag kan bara stämma in i Anderssons analys om att kläderna var en 
elitmarkör, att ha ”rätt budskap” men inte förhäva sig. Kläderna kunde nästan 
övertydligt visa vilken grupp de tillhörde.129  Förmögenheten i kläder och smycken i 
förhållande till dödsboets behållning är i min undersökning delvis svår att se. De rikaste 
och de fattigaste är tydligt men i mittenspannet kan det på kläder och smycken vara 
svårt att avgöra deras faktiska behållning. Här tänker jag att grupptillhörigheten spelar 
en roll. Varför har annars kvinna 10 så dyra kläder. Kläderna och smyckena visade att 
hon tillhörde en mer ansedd grupp än hon hade i faktisk behållning. 

Ulväng poängterar att torpare och småbönder var tvungna att avsätta mer resurser av 
hushållet för att upprätthålla en viss standard i klädedräkten.130 Detta bekräftar min 
undersökning. De med störst behållning la minst på kläder i förhållande till sin 
ekonomi. Andersson belyser att det fanns anledning i borgarståndet att markera hierarki  
inom ståndet. Mängden kläder hade betydelse. Fler antal kläder gav möjlighet till 
variation. Hon kunde se att ju fler plagg desto fler dyra ingick. Många familjer hade inte 
tillgång till smycken men hon fann ett samband mellan smycken och kläder. De med 
fina kläder hade också tillgång till smycken. Smyckena var förutom ringar ett kvinnligt 
attribut och ett komplement till kläderna. Männen hade käpp, knappar och spännen.131  
Detta stämmer bra överens med min studie, samma fenomen tycks gälla bondeståndet i 
Virestad. Mer kläder ger dyrare kläder samt smycken. 

Människans strävan att skilja sig från mängden är ett viktigt pusselbit i hur vi förhåller 
oss till våra kläder. Nyléns framhåller att smycken inte bara skulle dra 
uppmärksamheten till kroppsformen utan kunde också utgöra en symbol för värdighet, 
en presentation eller en social ställning. Hela utstyrseln hade ett starkt prestigevärde och 
det estetiska kom in andra hand.132 I min undersökning kan jag se att de flesta har 
efterlämnat sig kläder till en komplett ”visa-sig-på-kyrkbacken-klädsel”. Att i princip 
alla följde samma klädmode, hade samma attribut visar på en grupptillhörighet. Genom 
material, variation och smycken visade de sedan sin hierarki och smycket kunde här 
tillföra prestige. De flesta i undersökningen satsade på att ha av de fem dominerande 
smyckena: länk, maljor, kedja med eller utan kors, spänne och knapp. 

Liby påpekar köptygernas attraktionsvärde och hur klädet gärna användes till 
statusplagg liksom att lyxtyger blev inslag i allmogens garderob.133 Även Ulväng 
påpekar köpetyget som markör för social och ekonomisk status.134 I min studie kan vi se 
att klädet har en statusroll likaså renskinnet men även andra skinn. Av skillnaden i värde 

129 Andersson 2009:190ff
130 Ulväng 2012:184-185, 236ff
131 Andersson 2009:190ff
132 Nylén 1975:5ff
133 Liby1997:29
134 Ulväng 2012:184-185, 236ff
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mellan kjortel och upplöpkjortel drar jag slutsatsen att det även var ett finare köpetyg i 
livet, vilket också originalplagg visar. De hade kontakt med västgötahandeln då flera har 
en marbolista. Här borde alltså befolkningen ha tillgång till nyheter. Att färgen har 
betydelse är jag övertygad om. Vissa plagg i bouppteckningarna får färg andra förblir 
utan information om färg. Dock är det så många faktorer som påverkar värdet att jag 
inte kan ta ut färgen enskilt och se någon skillnad mellan färgerna eller de utan färg. 
Därför kan jag inte ta ställning till om röd färg har en speciell status men röd, svart och 
blå är de vanligaste färgerna som nämns.

Att ogifta och gifta skiljde sig åt med klut kan man se på målningar. I princip har alla 
kvinnor lämna klutar efter sig. Cederblom menar att ogifta inte hade klut och list.135  
Nylén anser att listen tillhörde bröllopet eller tillfällen för särskilt praktfull 
utsmyckning.136 Att ogifta inte hade list ställer jag mig tveksam till, i bouppteckningarna 
har flera kvinnor mer än en, mest har kvinna 22 som har 3 röda lister, 2 marbolister och 
en list. Bland bevarade lister finns både med kvinnans och mannens initialer men även 
lister med bara kvinnans initialer. Här spekulerar jag om det första är till giftermålet 
medan den andra skulle kunna vara konfirmation. Jag tror också att listen använts 
flitigare än bara enstaka tillfällen utan snarare som en del i uppsättningen som gjorde 
finkläderna komplett. Linne skriver t o m att den användes själv tillsammans med 
linneförkläde till särken på sommaren.137  

6.1.2 Män och kvinnors status
En gemensam klädkod hjälper människan att kommunicera med varandra menar 
Lewenhaupt.138 Att män och kvinnor rör sig i olika sociala situationer avspeglar sig i 
kläderna anser Nylén. Men hon påpekar vidare att mannen sociala ställning krävde en 
viss standard för kvinnorna i hans familj.139 I min studie kan jag se att handskar eller 
vantar resp skor/tofflor eller stövlar var de plagg som skiljde sig åt mellan män och 
kvinnor. Här hade varje man attributen medan vissa kvinnor saknar handskar eller 
vantar medan ännu fler saknar skor eller tofflor.

I min studie kom jag fram till att mannen och kvinnan hade samma värde på garderoben 
om man bortser från att kvinnan bar en del av mannens silver. Även Ulväng kom fram 
till samma sak.140  Linné beskriver kvinnodräkten som den ”täckaste och dyraste” som 
han sett i landet och mannens som simplare.141 Varför skrev han så? Renskinnströjan var 
ju värd lika mycket som livkjolen. Var det att det fanns fler dyra plagg hos kvinnan 
samtidigt, mer färg och broderier eller syftar han på allt silver? Jag tänker att kvinnorna 
var mer iögonfallande mer färger, broderier, silver och fler dyra plagg på samtidigt. 
Kvinnorna visar familjens status.

6.1.3 Ekonomiska förutsättningar
Klädförrådet hos allmogen kunde ses som en förmögenhetsplacering menar Nylén.142 
Även Centergran och Kirvall är inne på detta spår och menar att överskottet gärna lades 
på kläder som var dåtidens statussymbol.143 I bouppteckningarna har få kontanter. Bland 

135 Cederblom 1921:23
136 Nylén 1974:233-234
137 Linné 1749 Faksimile 1935:39
138 Lewenhaupt 2005:27ff
139 Nylén 1962:69ff
140 Ulväng 2012:184-185, 236ff
141 Linné 1749 Faksimile 1935:39
142 Nylén 1975:28-29
143 Centergran och Kirvall 1986:17
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dem med mest kläder kan man ju undra hur mycket de använde dem med tanke på vilket 
hårt arbete det var att tvätta, stryka och glatta plaggen. Jag drar därför samma slutsats att 
kläder ibland införskaffades som en förmögenhetsplacering.

Fokus inom dräktforskning när det gäller att förklara hur dräkter följer modet har legat 
på det ekonomiska. Svensson är väldigt tydlig då han förklarar varför Skåne stannar i 
modeutveckling och menar att 1500-talet och början 1600-talet var högkonjunktur i 
Skåne därefter inträder en lågkonjunktur och därmed hade bönderna det sämre och inte 
råd att följa modet. Han får medhåll av Nylén. Även Arnö-Berg och Hazelius-Berg tar 
upp hur ekonomin påverkar om dräkten skall utvecklas eller inte. I Ulväng studier 
ändras garderoben fort när det var goda tider.144 Senare menar Svensson att största 
rikedomen på dräktsilver fanns i Skåne, Blekinge och intillliggande delar av Småland.145 
Detta är så motsägelsefullt. Hur kan den del av Sverige som har det dåligt ekonomiskt 
samtidigt ha mest silver? Jag anser inte att de bönder jag undersökt på något sätt inte 
haft råd att handla modekläder. Kan det vara så att stora tillgångar i kläder och silver 
istället gjorde dem konservativa? Att följa modet skulle innebära en förlust dvs de dyra 
statusplaggen skulle tappa i värde. Jag tror att de ekonomiska resonemang som forskare 
för kanske stämmer i de delar i Sverige där normen är att härma efter de högre skikten 
medan i Virestad är det något annat som är normen. Det är inte status att följa modet 
även om vissa saker har accepterats och tagits till klädsel så som raskförkläde, kjorteln 
men det finns få livstycken. Vissa tyger som finns i liven på livkjolen är accepterade 
medan nyheter som kattun, kalmink, kamlott, damast, brokad syns i princip inte i 
bouppteckningarna.   

6.1.4 Gruppens påverkan
Jag anser att Liby är något på spåret då han menar att bondekulturen på vissa håll inte 
tagit till sig nyheter och modetrender utan utvecklat en egen lokal tradition. En sådan 
tradition sätter sina egna gränser på kartan. Befolkningen skapar egna traditioner på vad 
som är godtagbart och inte. Den sociala kontrollen står gruppen för. Författaren menar 
att framförallt helgkläderna har en lokal prägling.146 Även Ulväng belyser hur det 
uppstod en stark bondekultur hos bönderna i Lillhärdal då de inte fanns något högre 
skikt. All verksamhet var beroende av förtroende mellan enskilda individer och att 
kunna legitimera sig som ”en i bondekulturen” genom klädseln var viktigt.147 

Min studie visar att det rådde stor enighet om vilka kläder man skulle ha, endast kvinna 
12 utmärker sig. Både finkläder och vardagskläderna är liknande. Jag föreställer mig att 
befolkningen i Virestad hade full koll på vad som passade och inte. Att klä dig som en 
bonde var det som var åtråvärt. Bonden var tillsammans med prästen högst upp i 
samhället i socknen. Att helgkläderna fått mest lokal prägel stämmer med min studie. 
Här finns de ålderdomliga kläderna som livkjol och slängkappa, även tröjan har gamla 
anor. Jag tänker att sockenstämman kan ha haft med ett finger i spelet men för att veta 
något om det bör man läsa stämmoprotokollen. Även de rika höll sig till ståndet. Jag 
kunde i min undersökning inte se att de med mest behållning försökte med andra kläder. 
De satsade på dyrare tyger, flera plagg och smycken. Kvinna 16 kunde med hjälp av 
sina kläder och alla sina olika smycken skapa en egen identitet med hög status utan att 
lämna ståndet. Det är inte heller säkert att hon hade behov att klä sig över ståndet då inte 

144 Arnö-Berg och Hazelius-Berg 1975:20ff
145 Svensson 1978:7-9
146 Liby1997:100
147 Ulväng 2012:184-185,236ff
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så mycket influenser nådde ut till de ensamma gårdarna i socken jämfört med att bo 
nära en stad.  

6.1.5 Statusteorier
Trickeldown teorin stämmer inte på Virestad. Här finns ingen högre klass att apa efter. 
Däremot är det mycket tänkbart att olika bönder försökte överträffa varandra på 
kyrkbacken. Här kommer den iögonfallande konsumtionen in, att visa för andra sin 
konsumtionskapacitet och sitt kulturella kapital. Dock är jag lite kluven huruvida 
kvinnorna har ett överdrivet mode medan männen har ett återhållsamt. Färgmässigt, i 
broderier och i silver syns kvinnorna mer. Detta poängterar Linné. Men när vi tittar på 
värdet mellan man och kvinna är de lika. 

Blumer menar att modet inte styrs av nedsjunknings teorin utan av ett kollektivt 
beteende att skapa identitet.148 Även Nylén poängterar dräkten som ett tecken på 
samhörighet och menar att vi har ett behov att identifiera oss med en grupp.149 Denna 
teori stämmer mer överens med Virestad. Gruppen vet vilka detaljer man kan göra 
annorlunda och vad som inte är accepterat. Ett vi skapas som också gör det lättare att 
hålla modetygen och nya modeller stången. 

6.1.6 Värendsdräkten
Nylén framhåller att man inte klädde sig likadant i hela Värend utan att det mer varit 
specifikt för olika socknar. Ändå ger hon sig på att generalisera vad som har varit 
typiskt i Värend från tidigt 1700-talet in på 1800-talet. Författaren menar att livkjolen 
ersätts med livstycke och kjol och att vissa kjolar har upplöt. De lösa livstyckena har 
tyger som kalmink, satin, kamlott, etamin och tabourett. Det blir vanligare med 
kattunförkläden och fler förkläden är blommiga och randiga än raskförkläden. I denna 
beskrivning rörs sig Nylén i hela Albo under 1700-talet. Hon drar slutsatsen att i mitten 
på 1700-talet ersätts livkjolen med löst livstycke i Allbo härad och köpetyg får en 
betydande roll.150 

Detta stämmer väldigt dåligt med min undersökning här finns totalt 5 livstycken varav 2 
tillhör kvinna 12. Kjorteln finns men används mest till tröjan tror jag. Modetygerna 
ovan lyser med sin frånvaro i Virestad. Med tanke på de värden livkjolarna får används 
de till finkläder medan kjorteln använts mer till vardag. Jag tror att Nyléns analys över 
Värend och Allbo säkert gav det resultat hon redovisar men att de södra socknarna inte 
klädde sig likadant som socknarna runt Växjö, att då föra samman dem ger inget bra 
resultat. Den bondekulturen som Liby lyfter fram är inte indelad i härader utan har sin 
egna kulturella gräns. I Virestad behöll man den ålderdomliga klädseln och smyckena 
och tillsatte successivt olika material som accepterades i socken. Här var det inte status 
att följa det senaste en nedsjunkningsteori utan status låg mer i ett bevarande beteende, 
en kollektiv handling som skapar en identitet.

6.2 Fortsatta studier
När man fördjupar sig i ett ämne kommer många nya frågor. Spontant blir man nyfiken 
på hur de bönder förhöll sig som låg i gränslandet mellan två kulturområden. Var fanns 
den gränsen? Fanns det en gräns? Hur resonerade bönderna i Virestad om klädseln? 
Ville de klä sig som grannsocknarna eller var det mycket fokus på den egna socknen? 

148 Davis 1992:16-18
149 Nylén 1975:16
150 Ibid 1974:230ff
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Tillverkade guldsmeden i Växjö mot olika kulturområden? Hade handelsområde 
betydelse för hur man klädde sig?

Här finns många infallsvinklar hur man kan forska vidare. Jag gjorde bara en liten 
djupdykning i Öjaby. Att hitta ett material som kan representera närheten till Växjö och 
ändå inte befinner sig för långt bort från Virestad under samma period skulle vara 
intressant att undersöka och här se på skillnader och likheter. Vad lämnar en guldsmed 
efter sig? Finns det några dokument som skulle kunna visa på om han levererade olika 
slag smycken till olika områden? Här finns en möjlighet att förstå vad som var status 
och eftersträvansvärt. Att läsa sockenprotokoll och svar på överflödsförorningar är ett 
sätt att förstå Virestad bättre och den mekanism som gör att man följer mode eller inte. 
Ett annat alternativ är att välja ut fler perioder och jämföra dräktens förändringar och på 
så sätt förstå vad som var viktigt. Att hitta en eventuell kulturgräns eller kunna definiera 
handelseområdet och dess ev betydelse på kläder vore intressant men här är jag lite mer 
frågande till vilket material som skulle kunna hjälpa till.

Jag hoppas med detta arbete fått fler att inse de fördelar som finns med att undersöka 
dräkt- och textilmaterial för att få en större förståelse för gångna tiders kultur och 
konsumtion. 
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8 Bilagor
8.1 Bilaga A Ordförklaringar och bilder

blaggarn – grovt tyg vävt av blånor dvs 
korta och grova fiber av lin eller hampa
brokad – mönstervävt siden där 
mönstertrådarna ligger löst på ytan
damast – tyg i atlasbindning, mönstret 
framträder genom olika matta och blanka 
partier
etamin - tunn, gles tvåskaftsväv av hårt 
snodda garner 
fris – tjockt, långhårigt, ruggat ylletyg
halslås -  smycke med flera kedjor som 
löper runt halsen med ett dekorativt lås mitt 
fram
halvylle -  ett tyg med lin i varpen och ull i 
inslaget
handkläde – fyrkantigt tygstycke som bars 
över armen i prydnad
kalmink – randigt köptyg i ylle som är 
vaxat 
kamlott –  maskinvävt omönstrat fint 
ylletyg
kattun – tuskaftat bomullstyg med tryckt 
mönster
kläde – fint köptyg av ylle, stampat och 
överskuret så det fått en slät och glänsande 
yta
klädning – ett plagg där både tröja och 
byxor/kjol har samma tyg, används för både 
män och kvinnor
klut – huvudbonad för gift kvinna, 
kvadratisk duk, vikt och knuten om huvudet
kypert – vävteknik som ger diagonal effekt
list – band som går runt livet med två 
nedhängande ändar
livkjol – kvinnoplagg där liv och kjol är 
sammansydda
livstycken – åtsittande överdel, midjekort 
utan ärmar, både man- och kvinnoplagg

lärft – tuskaftat tyg i lin eller bomull
maljor – smycke för att snöra ihop 
plysch – sammetsartat tyg med lugg, 
mjukare än schagg
rask – köptyg i tunt tätt ylletyg vävt i 
kypert eller tuskaft med vaxad, blank yta
satin – vävteknik där ena trådsystemet 
dominerar på rätsidan
schagg – sammetsliknande ylletyg med 
lång gles lugg, kan vara mönsterpressad
silvergaloner - mycket täta och fasta, 
vävda band med inslag av överspunnen 
silvertråd 
sits – fint mönstrat bomullstyg
slängkappa – ärmlös mantel, ytterplagg
spänne – smycke som håller ihop med 
hakar och hyskor
särk – långt linneplagg för kvinnor
sölja - smycke som håller ihop tyg med 
hjälp av en nål
tabourett - tuskaftat, glansigt ylletyg med 
rikt blomstermönster 
tuskaft – äldsta och enklaste vävtekniken, 
varje tråd binder över och under motsatt 
tråd
upplöt – 1. överdel i livkjol då mer som 
livstycke 2. som linneplagg se överdel
upplötakjortel - se livkjol
vadmal – ylletyg i tuskaft eller fyrskaft 
som stampades och valkades för att bli 
tjockt och tätt, tillverkades oftast hemma
werken – halvylletyg vävt i tuskaft
ärmkläde - fyrkantigt tygstycke som bars 
över armen i prydnad
överdel – kort linneplagg med ärmar 
motsvarar dagens blus

I



För att hjälpa läsaren presenterar jag här lite bilder.
Bild A:1

Källa: Nordiska museet CCXXIV
En livkjol inlämnad av en riksdagsman från Virestad. Med livkjolen lämnades det in en 
list daterad 1789. Livkjol är när liv och kjol är ihop sytt. På livet syns 6 par maljor. 
Observera att kjolen är veckad vilket gjorde att man fick plats med mer tyg.

Bild A:2

Källa: Gunnarsson (1984)
En avritad upplöt eller överdel. Denna användes över en hängslesärk.

Bild A:3

Källa: Nordiska museet 33699
Del av raskförkläde med broderi, inlämnat från Virestad. Rask var ett ylletyg som 
behandlats med vax och glättats för att få en blank yta.
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Bild A:4

Källa: Nordiska Museet CCXXVIII
Ändarna på listen. Den är inlämnad av riksdagsman från Virestad daterad 1789. Listen 
virades två varv runt midjan. 

Bild A:5

Källa: Gunnarsson (1990)
En avritad klut ifrån Vederslöv, original finns på Smålands museum. Detta är alltså 
innan kluten viks ihop.

Bild A:6

Källa: Böök, del i min bygdedräkt.
Klut ihopviken och stärkt. Den är sydd efter ovanstående mönster.
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Bild A:7

Källa: Böök, del i min bygdedräkt, sytt efter original.
Slängkappa bakifrån.

Bild A:8

Källa: Nordiska museet CCXXIII
Spännen. Hela slängkappan inlämnades av riksdagsman från Virestad.

Bild A:9

Källa: Böök i min ägo
Överst till vänster ett halslås i original, tillverkats sekelskiftet 1700/1800 i Landskrona. 
Överst en stolknapp original 1881, till höger om den ett par länkknappar gjorda efter 
original. Under knapparna en liten sölja från Norge. Underst kedja original Växjö 1854.

IV



Bild A:10

Källa: Smålands museum L1073
Livstycke från Virestad

Bild A:11

Källa: Böök, privat ägo
Del av kattuntyg.

Bild A:12

Källa: Smålands museum M2549
Skinnbyxor ifrån Urshults socken.
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Bild A:13

Källa: Forsell (1827-35)
Kvinnan har över kluten en fyrkantig linneduk. Hon har en slängkappa på sig under den 
syns en tröja och silverkors. Nertill syns förkläde, list och ärmkläde.

Bild A:14

Källa: Forsell (1827-35)
Kvinnan har klut, överdel, en livkjol med maljor, list och förkläde och skor. Hon har 
även ett silverbälte och silverkedja. Mannen har hatt, käpp, rock, byxor och stövlar.
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Bild A:15

Källa: Olsson (1954)
Oljemålning av Pehr Hilleström. Kvinnor i kjortel, tröja, halskläde. Kvinnan med 
ryggen till är ogift, syns på håret, medan den andra kvinnan har klut och är gift. Mannen 
i rock och hatt. Alla har skor.
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8.2 Bilaga B Smycken och kläder ur fyra kvinnors bouppteckningar
Kvinna 7

Tabell B:1

Källa: bouppteckning, Allbo häradsrätt FIIIA:1 s 1043

Tabell B:2

Källa: bouppteckning, Allbo häradsrätt FIIIA:1 s 1043

anm: * ett mynt

VIII

Typ Övrigt Antal Daler Öre

kedja m 1 dubbel Carolin* o spänne 1 9

länk 1 4

spänne 1 par tröjspänne 1 3

malja silvermaljor antal saknas 2 16

spänne 1 par tröjspänne små 1 1 16

Färg Matrial Typ Övrigt Antal Daler Öre

hårkläde 1 12

klutakläde 1 16

lärft handkläde 2

handkläde 2 12

svart kläde tröja gammal 1 1 20

svart kläde tröja 1 28

grön kjortel m upplöt 1 2

röd kjortel m upplöt 1 1 16

röd vadmal kjortel 1 2

blå vadmal kjortel 1 1 16

blå vadmal kjortel gammal 1 12

svart kjortel 1 28

svart tröja gammal 1 8

förkläde 1 1 16

förkläde 1 24

förkläde 1 12

röd lista 1 1

handskar 1 par 1 16

strumpor 1 par 1 16

strumpor 1 par 1 6

lista 1 6

skor 1 par 1 20

tofflor 1 par 1 20

skjört 1 8

upplöt 1 24

upplöt 1 24

upplöt 1 12

upplöt 2 20

upplöt grov 1 6

armkläde 2 1

armkläde 1 12

klut 1 1 8

klut 1 2

klut 2 24

klut 2 12



Kvinna 10

Tabell B:3

Källa: bouppteckning, Allbo häradsrätt FIIIA:2 s 11 

Tabell B:4

Källa: bouppteckning, Allbo häradsrätt FIIIA:2 s 11 

Kvinna 12

Tabell B:5

Källa: bouppteckning, Allbo häradsrätt FIIIA:2 s 329

IX

Färg Matrial Typ Övrigt Antal Daler Öre

klutakläde 1 6

blå handkläde 1

blaggarn handkläde 1

kappa 1 12

blå kjortel m upplöt 1 10

röd kjortel m upplöt gammal 1 2

kjortel 1 6

svart kjortel gammal 1

tröja 1 2

förkläde 1 2

förkläde 2 28

röd upplöt gammal 1

lista 2 24

handskar 1 par 1

förkläde 1

Typ Övrigt Antal Daler Öre

kedja 1 21 30

kedja 1 11 19

spänne 1 1 8

spänne 1 0 24

knapp ärmknappar hör ihop 2 0 20

Färg Matrial Typ Övrigt Antal Daler Öre

brun kläde tröja 1 1

svart certin tröja gammal o söndrig 1 24

brun camlott tröja 1 1 8

calmitis livstycke 1 1 16

svart calmitis kjortel gammal 1 3 8

brun kjortel stoffkjortel 1 3 8

blåvit förkläde 1 16

vit förkläde 1 16

blå werken livstycke 1 16

hårkläde 1 1 16

hårkläde gammalt 1 12

hårkläde sämre 1 6

klutakläde 2 12

lärft handkläde 1 16

blaggarn handkläde gammalt 1 2



Kvinna 16
Tabell B:6

Källa: bouppteckning, Allbo häradsrätt FIIIA:2 s 458 

X

Färg Matrial Typ Övrigt Antal Daler Öre

svart kläde kappa 1 12

blå k + blommigt u kjortel m upplöt 1 10

svart kappa gammal 1 3 16

blå k + svart u satin kjortel m upplöt satinet är i upplötet 1 10

blå k + svart u fris + plych kjortel m upplöt friskjortel + plychupplöt 1 8

svart kläde tröja m border 1 2 16

blå k + rödsvart u vadmal kjortel m upplöt vadmalet är i kjortlen 1 7

kläde tröja 1 1 16

blå tröja 1 24

blå förkläde 1 1 15

blå förkläde m gult galonband 1 1

blå förkläde m vitt galonband gammalt 1 16

röd lista m vit galon 1 24

vantar 1 par galonerade 1 24

vantar 1 par galonerade 1 12

handskar 1 par ludna 1 12

röd filt strumpor 1 par 1 1 16

kläde strumpor 1 par gamla 1 8

blå vadmal kjortel 1 24

päls gammal 1 8

2 8

huvudkläde no1 1 1 8

huvudkläde no2 1 1 16

huvudkläde no3 1 1

huvudkläde klut 1 12

lärft klut lika goda 2 16

lärft klut 1 8

lärft klut större 1 10

röd handskar 1 par 1 24

handskar 1 par 1 6

lärft ärmkläde no1 1 16

lärft ärmkläde no2 1 1

lärft ärmkläde no3 1 1 8

lärft ärmkläde no4 1 12

lärft ärmkläde no5 1 1

lärft ärmkläde no6 1 1 8

lärft ärmkläde no7 1 16

upplöt no1 1 1 4

upplöt no2 1 12

upplöt no3 1 1 4

upplöt no4 1 20

upplöt no5 1 1

upplöt no6 1 24

upplöt no7 1 1

skor 1 par 1 1 8

skor 1 par 1 16

tofflor 1 par 1 1

klutakläde no1 tryckt 1 16

klutakläde no2 tryckt 1 16

klutakläde no3 tryckt 1 24

klutakläde no4 1 12

klutakläde no5 1 8

klutakläde no6 1 8

hårtäcke 1 24



forts. Kvinna 16

Tabell B:7

Källa: bouppteckning, Allbo häradsrätt FIIIA:2 s 458 

XI

Typ Övrigt Antal Daler Öre

kedja m 5 löf, 2 knappar o 3 ringar, samt förgyllt kors 1 52 16

kedja m ringar o kors som är förgyllt 1 45

kedja m förgyllt kors på ena sidan o 6 löf 1 29 8

kedja m Tyska Riks daler 3 löf o 2 knappar, med en kejsare af Tyska riket 1 16 10

malja förgyllda kjortelmaljor 12 16 8

kedja m Kejsar Ferdinand 1 13 16

spänne tröjspänne 2 8 4

länk oförgylld skjortelänk m ( ) o krok 1 7 16

malja förgyllda kjortelmaljor 12 6 28

spänne tröjspänne m 2 skålar inunder 2 5

malja förgyllda kjortelmaljor mindre 12 4 22

kors "så kallat" Rasslakors m 3 löf 1 3 16

länk skjortelänk 1 3 23

spänne tröjspänne 2 3 14

spänne tröjspänne aflånga 2 3 4

spänne förgyllt 1 2 16

ring 1 1 28

ring m knapp 1 1 28

spänne m 3 förgyllda löf 1 1 8

spänne små aflånga tröjesspänne 2 1 8

knapp ärmaknappar stora 2 1

knapp koppeknapp 1

spänne små aflånga tröjesspänne utan löf 1 0 20

knapp ärmaknappar 2 0 24



8.3 Bilaga C Klädinnehav kvinna och man

Tabell C:1

Källa: bouppteckningar, Allbo häradsrätt FIIIA:1, FIIIA:2 

XII

KVINNA

Person kjortel kjortel m upplöt kappa list förkläde klut/klutakläde ärm/handkläde handskar/vantar tofflor/skor skört/livstycke/tröja upplöt/särk

1 x x x x x x x x x x

7 x x x x x x x x x

8 x x x x x x x

9 x x x x x x x

10 x x x x x x x x x x

*11 x

12 x x x x x x

14 x x x x x x x x x

16 x x x x x x x x x x x

¤17 x x x x x x

22 x x x x x x x x x

¤24 x x x x x x x x

26 x x x x x x x x x

28 x x x x x x x x x x

MAN

Person byxor rock hatt käpp handskar/vantar stövlar/skor väst/livstycke/tröja skjorta

*2 x x x x x x x

3 x x x x x x x

*4

5 x x x x x x x x

*6 x x x x x x

13 x x x x x x

15 x x x x x

*18

19 x x x x x x x

20 x x x x x x x

21 x x x x x x x

¤23 x x x x x x

25 x x x x x x x x

?27 x x x x x x x x



8.4 Bilaga D Personerna med namn och hänvisning

Tabell C:1

Källa: bouppteckningar, Allbo häradsrätt FIIIA:1, FIIIA:2 

XIII

Person ID Bok Datum Namn Ort

1 FIIIA:1 s 481ff 50-02-19 Kierstin Larsdotter Sedingehult

2 FIIIA:1 s 651ff 53-02-17 Jon Persson Fosterkulla

3 FIIIA:1 s 659ff 53-03-01 Nils Nilsson Brommeshult

4 FIIIA:1 s 731ff 53-04-24 Per Persson Åbogen

5 FIIIA:1 s 963ff 54-01-02 Måns Persson Wästra Wällje

6 FIIIA:1 s 1035ff 54-03-12 Pär Simonsson Brommeshult

7 FIIIA:1 s 1043ff 54-03-27 Kjerstin Svensdotter Östra Wahre

8 FIIIA:1 s 691ff 53-04-03 Nilla Persdotter Romsalycke

9 FIIIA:1 s 1061ff 54-04-16 Bengta Nilsdotter Romsalycke

10 FIIIA:2 s 11ff 55-01-20 Ingebor(!) Pettersdotter Koppingebygd

11 FIIIA:2 s 57ff 55-02-12 Botil Bengtsdotter Idekulla

12 FIIIA:2 s 329ff 56-06-05 Catharina Svensdotter Östra Wahre 

13 FIIIA:2 s 411ff 56-09-25 Jöns Jönsson Yttra Hyltan

14 FIIIA:2 s 451ff 56-11-22 Ingierd Eriksdotter Näranshult

15 FIIIA:2 s 465ff 56-12-20 Pär Bengtsson Lindön

16 FIIIA:2 s 458ff 57-01-13 Hillegjerd Gislersdotter Hörda

17 FIIIA:2 s 597ff 57-04-25 Sissa Jacobsdotter Östra Sänneshult

18 FIIIA:2 s 617ff 57-09-06 Sven Esbiörnsson Nyvärmeshult

19 FIIIA:2 s 685ff 57-12-29 Per Olsson Höghult

20 FIIIA:2 s 649ff 57-10-13 Nils Jonsson Nyvärmeshult

21 FIIIA:2 s 903ff 58-06-23 Thure Pehrsson Höghult

22 FIIIA:2 s 995ff 58-12-28 Kierstin Månsdotter Peppanäs

23 FIIIA:2 s 1007ff 59-01-10 Sven Jönsson Kjengsleboda

24 FIIIA:2 s 1041ff 59-02-12 Karin Persdotter Boön

25 FIIIA:2 s 1125ff 59-04-17 Per Jonsson Wällje

26 FIIIA:2 s 1029ff 59-02-03 Sissa Persdotter Garphyltan

27 FIIIA:2 s 1107ff 59-04-09 Jöns Persson Wästra Garanshult

28 FIIIA:2 s 1137ff 59-04-19 Kierstin Jonsdotter Öfra Ön



8.5 Bilaga E Öjaby -  exempel på silver och kläder
Tabell E:1
Id, person samt hänvisning bevarat silver och exempel på efterlämnade kläder

86 kvinna

Kerstin Persdotter
FII:2 s 55ff

ett särkspänne dvs en sölja är det enda smycket
grön klädeströja
gammalt kalmink livstycke
gammalt blårosigt livstycke
ny röd klädeskjortel (dyrast)
blå klädeskjortel
blårandigt lärftförkläde
gammalt slissing förkläde
huvor med spetsar
marbo lärft huvudkläde
ett par vita handskar

97 kvinna

Maria Johansdotter
FII:2 s 129ff

en silverlänk med tvänne slag och lås samt ett silverspänne är allt silver
stubbkjortel
satintröja
tabourettlivstycke
rödrandigt kalminklivstycke
blårutig kjortel
rödrosigt kattunförkläde
blårandigt förkläde

109 man

Peter Hamnell
FII:2 s 221ff

inget silver
fyra vadmalsrockar, en är ljusgrå, en annan brun
svart klädning dvs föregångaren till kostymen samma tyg uppe och nere
bruna vadmalsbyxor
svarta skinnbyxor
2 hattar
randigt livstycke
ludet livstycke

117 man och kvinna

Hans Berg
Margareta Hamnell
FII:2 s 271bff

silvernålar, två silverspännen och en ring finns i silver
mannen: gammal svart klädning dvs föregångaren till kostymen 
gammal hatt med gullgaloner satin
gammal blå kapperock
gammal brun rock och väst
gammalt livstycke
kvinnan: blå damastpäls med kattunfoder (dyrast)
grön sidentyg jaloppe kappa gammalbrun
två werkens kjortlarna
gammal tidentygs stubb
svart karmosin huva och florhuva gammal
Gotlands lärft halskläde
silkeskläde

146 kvinna

Märta Algotsdotter
FII:2 s 481ff

halskedja är vad som finns i silver
frissnörliv
calminklivstycke
brun klädeskjortel
två blågrå werkenkjortel
brunrosigt silkeskläde
grårutigt silkeskläde
hemmavävt halskläde med breda ränder
klippinshandskar
ett par kvinnshattar

185 kvinna

Karin Haraldsdotter
FII:3 s 215ff

ett silverspänne

191 man

Per Jonsson
FII:3 s 247ff

inget silver
vadmals rock (dyrast)
grå väst
en lugg skinnströja
blå vadmalslivstycke
skinnbyxor
vadmalsbyxor

Källa: bouppteckningar, Kinnevalds häradsrätt FII:2, FII:3

XIV
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