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Abstract

Title: Distinction. Who and what signaled status in the custome, Öjaby and Virestad 
during the 1780s.

This study examines patterns of consumption during the 1780s in Öjaby and Virestad 
parishes. I have examined the clothes and jewelry in estate inventories using the concept 
of status. Then I have used Pierre Bourdieu's theories to understand fashion 
mechanisms.

I have identified five different groups, each distinguished by their formal wear. Men 
have similar clothes but in Virestad they have more items and more silver. Four people 
were divergent, they choose other materials and models. The women in the various 
parishes had differed significantly. In Öjaby women had more modern clothing and less 
jewelry in comparison, with Virestad. It is clearly visible that the people in the probate 
area in Virestad were spending more money compared to what they owned to be able to 
maintain a certain level of status. Status indications in clothes and jewelry were 
important in Virestad. Here is a more peasant-dominated culture which apparently made 
clothing more conservative. In both parishes people with a smaller percentage of 
balance spend more to maintain a certain standard. In Virestad women spent more than 
men on clothes in Öjaby it is the opposite.

Dressing nicely seems important, after first set of clothing more expensive were 
purchased. Silver, number of clothes, expensive clothes, different material and color are 
factors that are available when the people created their wardrobe. Those with a high 
balance had several expensive items to show off their status with. Interesting is also that 
people continued to renew their wardrobe throughout their working life.

Nyckelord
folkdräkt, Värendsdräkt, allmoge, bönder, status, bouppteckning, mode, 1700-talet, 
Småland, kläder
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1 Inledning

1.1 Inledning

När jag möter ungdomar och för den delen vuxna också får jag ofta höra - ”idag kan 
man ju ta på sig vad som helst”. Visst kan vi det men vilket budskap sänder vi? Kläder 
sänder signaler om samhörighet, förståelse, status men även osäkerhet och nervositet. 
Varje kultur har sina ”egna” kläder.  

Detta är ett examensarbete på  lärarutbildningen. Jag skulle vilja hjälpa eleverna att 
förstå sin samtids klädkultur och de signaler den sänder men även ge dem verktyg i hur 
de ska förhålla sig till sin samtid. Genom att studera hur de klädde sig i tidigmodern tid 
och där förstå identitet, makt, status, grupptillhörighet osv hoppas jag att eleverna kan 
koda av sin egen samtid. Att förstå genom att bara studera sin samtid är mycket svårare, 
det historiska perspektivet gör eleven till en skapare iakttagare. I Lpo 11 står det att 
eleverna ska genom en historisk referensram få en fördjupad förståelse för sin samtid. I 
Gy ll står det att eleverna ska förstå varje tids människa utifrån sina villkor och 
värderingar. Eleverna skall också ges en förståelse för sin samtid och framtid. I 
läroplanerna tas begrepp som människors värde, makt, könsmönster, identitet osv upp.1 
Kläder används inte bara för att värma och skydda. De är mer komplexa än så, i kläder 
kan vi läsa in vilka vi är och vill vara, ibland medvetet ibland omedvetet. Vi kan se 
nationalitet, grupptillhörighet, ekonomisk och social status, ålder och kön. Detta var i 
äldre tider uppenbart och önskvärt medan dagens mångfald kan lura oss att tro att det 
inte syns men kläderna avslöjar vem du vill vara och ofta var du hör hemma.2 

Detta gör att jag själv vill förstå det kommunikativa i kläderna bättre varför jag nu ska 
göra en djupdykning ner till 1780-talets Småland där jag med hjälp av bouppteckningar 
vill förstå budskapet i kläder, detta med hjälp av konsumtionshistoria som infallsvinkel 
och statusmarkeringar som sökverktyg. I bilaga C återkommer jag med en didaktisk 
reflektion kring hur uppsatsens resultat kan användas i skolan. 

1.2 Problemformulering och syfte

Det är i synnerhet i stabila samhällsstrukturer som kläderna kommunicerar social status. 
Det mest synbara är kopplat till klass och genus. Genom kläderna synliggörs individers 
och gruppers ansträngningar att vidmakthålla sin samhällsposition eller deras ambition 
till en högre social ställning. Kläder kan också uttrycka social kontroll; personer kan 
tvingas eller förväntas bära vissa kläder. Kläder som källmaterial ger därför en 
möjlighet att studera gruppers sociala position men också deras sociala ambitioner.3

De nya konsumtionsmönstren som utvecklades från 1750 till 1850, den så kallade proto-
marknaden, har vi idag dimmiga begrepp om, menar Christer Ahlberger. Vilken grupp 
drev efterfrågan – bönder, arbetare, kvinnor eller yngre? Viktiga faktorer för social och 
individuell identitet är konsumtionens former. Böndernas attityder blir då viktiga; denna 

1 Lpo 2011:184f, Gy 2011:66, 68, 78, www.skolverket.se
2 Eldvik 2010:4
3 Stadin 2005:33
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grupp hade stora politiska och ekonomiska framgångar under 1750-1850 som 
självägande bönder och var en politisk faktor att räkna med i riksdagen.4

Inom svensk historieforskning är forskning om konsumtionens aktiva och 
kommunikativa funktion underskattad. Ahlberger och Lundqvist konstaterar dock att 
intresset har ökat.5 Forskningen inom detta fält är relativt nytt och jag vill med min 
uppsats bidra till en ökad kunskap på fältet. Under tidigare år har forskningen lagt 
tyngdpunkten på att det finns en social tävlan och att efterhärmningen varit stark 
framförallt att de lägre klasserna tagit efter de övre. Idag har detta tonats ner och nu 
ligger snarare fokus på konsumtionens roll för identifikation.6 Konsumtion handlar, 
menar Ahlberger och Lundqvist, i hög grad om att manifestera identitet på olika sätt. 
Varor och föremål får då en kommunikativ funktion. Kläderna utgör kanske det 
tydligaste exemplet, menar de.7

Jag har vid flera tillfällen i litteraturen mött ett antagande om att kvinnors klädsel var 
mer iögonfallande och visade mannens rikedom medan mannen var mer återhållsam.8

I min kandidatuppsats Mer för prakten än för nyttans skull kan jag se att männen och 
kvinnorna procentuellt spenderade lika mycket på kläder. De dyraste statusplaggen hade 
samma värde för bägge könen. Männen ägde fler smycken men kvinnorna bar dem och 
det är väl möjligen här kvinnan i så fall var mer iögonfallande.9 Marie Ulväng som 
skrivit en doktorsavhandling om klädekonomi och klädkultur ser inte heller att 
påståendet om kvinnors mer iögonfallande konsumtion stämmer, snarare tvärt om.10 Jag 
har inte hittills funnit några källor som bekräftar att kvinnorna visar så mycket mer 
prakt än männen. Ahlberger och Lundqvist efterlyser mer kunskap om könsspecifik 
konsumtion i relation till klass, livcykelfas,  hushållsposition och med hänsyn till agrara 
eller urbana förhållanden. De menar att mycket grundforskning finns kvar inom detta 
område. Ahlberger och Lundqvist efterlyser också behovet av fler jämförande studier.11

Sigfrid Svensson, en dominerande etnolog inom forskning om folkdräkter, menade att 
områden där dräkten inte följt modet har fått sämre tider medan högkonjunktur fick 
personer att tydligare följa modet.12 Hans tankar har följt med i litteraturen under 1900-
talet.13 Marie Ulväng konstaterar att på det område hon undersökt stämmer det. Jag tror 
att det stämmer på sådana områden där man följt modet hela tiden som i Ulvängs fall 
men inte där folkdräkten konserverats. I min kandidatuppsats undersökte jag Virestad 
som inte följde modet och kunde konstatera att det inte var dålig betalningsförmåga utan 
andra mekanismer som gjort att de stannat av. Kunskap om dessa mekanismer skulle 
kunna bidra till en ökad förståelse för varför de valde att klä sig som de gjorde och hur 
vi manifesterar status. Jag har funderat mycket kring huruvida närhet till stad- 
landsbygd påverkar valet av hur vi manifesterar status. 

För att öka förståelsen för förändring respektive konservering av konsumtionsmönster 
blir syftet med detta arbete dels att förstå mer om hur vi signalerar status i våra kläder 

4 Ahlberger 1996:12
5 Ahlberger och Lundqvist 2007:9
6 Ahlberger 1996:124f
7 Ahlberger och Lundqvist 2007:24
8 Stadin 2005:39, Andersson 1998:227,  Ulväng 2012:28ff
9 Böök 2013:36
10 Ulväng 2012:236ff
11 Ahlberger och Lundqvist 2007:22
12 Svensson 1935:267ff
13 Böök 2013:18-19, 40
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dels att förstå hur och vilka mekanismer som påverkar män och kvinnor att klä sig som 
de gjorde.

1.3 Disposition

Efter det inledande kapitlet med syfte och problemformulering kommer en bakgrund till 
min undersökning, här får läsaren möjlighet att sätta sig in i 1700-talet förutsättningar 
såväl i lokalpolitik som ekonomi. Här skildras även specifika småländska 
förutsättningar och slutligen även en kortfattad text om kläderna i det tidigmoderna 
samhället. Kapitel tre innehåller forskningsläget som handlar om status. Det är inom 
detta forskningsområde jag vill bidra med nya resultat. Detta gör att annan information 
som också är viktig för att förstå min analys därför hamnar i bakgrundskapitlet. I kapitel 
tre redogör jag även för de teorier av Pierre Bourdieu som senare utgör min analysram. 
Innan resultat presenterar jag metod och material. Här avgränsar jag min undersökning 
och för diskussioner kring olika metodiska val samt resonerar kring mitt källmaterial. I 
kapitel fem redovisas sedan undersökningen och dess frågor. Först identifieras olika 
grupper utifrån smak och klädval därefter undersöker jag status genom klädesekonomin 
och statusmarkeringar. Efter detta görs en analys av modets mekanismer. I analysen 
väver jag samman bakgrund, forskningsläge och teori, vilket vidareutvecklas i  
slutdiskussion i kapitel sex. I kapitel fem gör jag även en sammanfattning av resultatet. 
För en sammanfattning av hela uppsatsen hänvisas till Abstract i början på denna 
uppsats. Bilaga A innehåller ordförklaringar på begrepp som används inne i uppsatsen. 
Bilaga B innehåller några bilder som skall hjälpa läsaren att förstå samt en karta över 
Kronobergs län med inritade socknar. Då detta är ett examensarbete i en lärarutbildning 
kommer jag också att göra en didaktisk reflektion kring mitt resultat och hur jag kan 
använda detta i skolan och samhället. Reflektionen finner ni i bilaga C. 
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2 Bakgrund

2.1  1700-talet och allmogen

På 1700-talet rådde stora sociala och ekonomiska skillnader mellan högre 
ståndspersoner och bönder, vilket tog sig uttryck i kläder, namn och byggnader.  Det 
rådde dock socio-ekonomiska skillnader mellan olika bönder också. Ibland bönderna 
fanns tre typer av bönder skatte-, krono- och frälsebönder. Skattebonden ägde sin jord, 
dock med vissa inskränkningar medan de övriga två betalade arrende. Längre ner i 
samhällshierarkin fanns de obesuttna, dvs de som inte hade tillräckligt med jord för sitt 
uppehälle, hit räknades torpare, backstugusittare och inhyseshjon. Soldatfamiljen 
tilldelades ett torp som vanligtvis var för litet för självförsörjning. Därför livnärde sig 
många på hantverk såsom skomakare, skrädderi, garvning och snickeri samt att göra 
dagsverken.14

De strukturella villkoren ändrades för bönderna under 1700-talet, skattetrycket sjönk, 
möjlighet att friköpa kronogårdar, fastställande av skatteböndernas äganderätt, 
skifteslagstiftningen, nya grödor, bättre redskapsteknik, nyodlingar med mera gav en 
potential för en agrar revolution.15 Detta gav även förutsättningar för en ekonomisk 
expansion i Sverige. En ökad produktion per capita möjliggjorde en utvidgad 
arbetsfördelning, ökad marknadsproduktion samt en social differentieringsprocess inom 
jordbruket. Tillväxten var ojämn och perioden 1770- till 1790-tal, som är av specifikt 
intresse för den aktuella studien ses som en nedgångsperiod.16 Ett samhälle där 
självhushållning dominerade var inte lika känsligt för konjunkturväxlingar och 
ekonomiska kriser. Däremot var skördeutfallet beroende på väder och vind viktigare och 
påverkade ekonomins växling mellan goda och dåliga år. Kring 1770 inföll flera 
allvarliga år av missväxt vilket gav en av de värsta ekonomiska kriserna under 
århundradet.17

  
Jordbruksproduktionen och folkökningen höll jämna steg och ökade omkring en halv 
procent per år under 1700-talet. Bönder som jordägare ökade. År 1720 ägde bönderna  
cirka 30 procent av jorden. Detta hade fördubblats 1850, men regionala skillnader fanns. 
Under 1700-talet fördubblades nästan befolkningen, men trots att bönder började äga 
mer jord minskade bondeklassen sin relativa storlek. År 1750 var hälften av 
befolkningen självägande bönder, medan 100 år senare utgjorde de endast en tredjedel. 
Det var de obesuttna klasserna som ökade. Att jordbruksproduktionen och åkerarealen 
växte kom inte alla till del. Det skedde en nedåtgående social rörlighet bland 
bondebefolkningen. Vissa bönder fick inte del i expansionen och alla barn till besuttna 
kunde inte få en gård utan fick nöja sig med torp eller backstugor. Det skedde dock en 
efterfrågan på lönearbetskraft vilket gjorde det lättare att bilda hushåll utan att vänta på 
att etablera sig med bondgård.18

I alla bondehushåll arbetade man för husbehov, man snickrade, vävde och spann. De 
gårdar som inte kunde säkra försörjningen genom jordbruk, kunde använda hemslöjd 
för avsalu som en viktig binäring. Detta gjorde också sårbarheten från missväxt mindre. 
Under 1700-talet växer marknaden för hemslöjdsprodukter. Utmärkande för 

14 Gadd 2000:22-23, 71, 75, 91f
15 Sjöberg 2006:194, Gadd 2000:11f
16 Magnusson 2010:170ff
17 Peterson 2006:72
18 Ibid 2006:65ff
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avsaluslöjden var att det uppstod regionala specialiseringar. Sjuhäradsbygden i 
Västergötland blev centrum för textiltillverkning. I gränstrakterna mellan Skåne och 
Småland tillverkades produkter inom metall- och träslöjd, oftast jordbruksredskap. I 
närhet till avsaluslöjdens kärnområden fanns näringar som stod jordbruket nära såsom 
kvarnindustri, bryggerier, brännerier och tegelbruk. I städerna fanns hantverkare, dessa 
var tvungna att tillhöra ett skrå. Deras verksamhet var ofta småskalig och produktion 
och försäljning var integrerad.19 På 1700-talet fanns få städer i Sverige och 
stadsbefolkningen var liten, ett genomsnittligt invånarantal år 1700 var 1000 personer. 
En stor bondby eller en liten stad hade ungefär samma antal. Städernas befolkning var 
utöver sina stadsnäringar till stor del sysselsatta med eget jordbruk. En betydande del av 
livsmedelsproduktionen kom från dessa. Dock var inte städerna självförsörjande utan i 
behov av livsmedel. Städerna var en knutpunkt för hantverk och handel, vissa städer var 
även centrum för administration. På landsbygden fanns förvisso skräddare, skomakare 
och smeder, men de med samma yrken i staden tillhörde ett skrå och hade en längre 
utbildning bakom sig och kunde sannolikt erbjuda mer avancerade produkter. I städerna 
fanns också silver- och guldsmeder, kopparslagare, garvare och färgare. Större delen av 
Småland var relativt stadsfattigt och här var arbetsfördelningen mellan stad och land 
mindre utvecklad. Handel och hantverk sköttes i högre grad av lantbefolkningen utan 
städernas inblandning.20 Den långt drivna självhushållningen gjorde att det behövdes 
mycket kunskap för tillverkning. I byn fanns specialister såsom smeder med flera som 
ovan, men även olika bondehushåll specialiserade sig som till exempel timmerman eller 
brunnsborrare.21

Större delen av vad som behövdes till konsumtion i ett hushåll producerade hushållet 
själv under 1700-talet. Detta gällde inte bara bönder utan även borgare. Hur mycket som 
självproducerades kontra fanns på marknaden är oklart, men jordägande bönder hade 
betydligt större självhushållning än backstugusittare och andra jordlösa grupper. Under 
1700-talet sjönk självhushållningsgraden över tid. Jonsson och Runefelt resonerar om 
det kan vara lusten att konsumera mer av köpevaror som var grunden till 
konsumtionssamhället och industrialiseringen.22

Ett hushåll på landsbygden bestod ofta av 5-6 personer – bonden, hustrun, två till tre 
barn samt ofta en dräng eller piga. Familjebildningen sker sent, först då det finns 
möjlighet att tillträda eget jordbruk, det vill säga kvinnorna var mellan 24-28 år och 
männen äldre. Giftermålet förknippas med en stark social position. Att vara piga eller 
dräng var alltså inte deklasserande utan ett stadium i livet mellan barndom och eget 
hem. Behovet av piga eller dräng styrdes delvis av ålder på de egna barnen.23

I det förindustriella hushållet ingick alla familjemedlemmar samt tjänstefolk. De 
utgjorde en produktions- och konsumtionsenhet. Mannen var överordnad samtliga, även 
hustrun. Han var ekonomiskt ansvarig. Män och kvinnor hade olika arbetsuppgifter. 
Männen arbetade på åkrar, i stallet, skogsarbete, husbyggnation och slöjdande. 
Kvinnorna hade hand om hushållet, matberedning, barnpassning, boskapen samt 
tillverkning av tyger. Kvinnorna fick vara gränsöverskridande och hjälpa männen 
medan en man fick problem från omgivningen om han hjälpte kvinnan. Det var alltså ett 
hårdare slag mot produktionsenheten om det fanns en sjuk hustru än om mannen blev 

19 Peterson 2006:67ff
20 Gadd 2000:177ff
21 Magnusson 2006:199
22 Jonsson och Runefelt 2006:320
23 Gadd 2000:53, 80
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sjuk.24 Hierarkin mellan män och kvinnor resulterade i att både män och kvinnor kunde 
äga jord, men endast männen disponera den. Sjöberg framhåller begreppsparet 
maktskapande och maktförmedlande och menar att kvinnor förmedlade resurser som 
först i händerna på mannen blev maktskapande. Hon menar att ordningen med 
maktskapande män och maktförmedlande kvinnor är kärnan i genusordningen i 
samhället i stort, såväl politisk maktutövning, social organisation samt ekonomisk 
verksamhet.25 

En välunderbyggd hypotes är att från 1700-talets början till andra halvan av 1800-talet 
skedde den fria bondeekonomins uppgång och fullbordan. Detta genom att bönderna 
lyckades som social grupp mobilisera så mycket politisk, social och ekonomisk makt att 
de kunde ta sina bondgårdar till en högre nivå. Detta skedde inom den traditionella 
bondekulturen och målet var självständighet och oberoende dvs inte maximal vinst. För 
att nå detta krävdes en gård med full äganderätt. I första hand för att producera för det 
egna hushållet och i andra hand för marknaden. Rikedomen skulle hjälpa till att skapa 
en bra framtid för barnen både ekonomiskt och socialt genom att t ex köpa upp gårdar. 
Detta blev dock svårare allteftersom tiden gick.26 

2.1.1 Hästar och nötkreatur

Det var inte bara gården och åkerarealen som bestämde en socio-ekonomisk position, 
även de djur man ägde skvallrade något om detta. Det fanns två dragdjur till åkerbruk 
och transport: hästen och oxen. Hästen var snabbare, mer allsidig men krävde bättre 
foder och blev på så sätt dyrare i drift, medan oxen var starkare, billigare, men hade 
begränsad användning utanför jordbruket. Oxen hade ett stort värde som handelsvara. 
Hästen var att föredra vid transporter på väg. Gårdsstorleken spelade roll, 
småjordbrukare som bara behövde en eller två dragare föredrog hästen för dess 
allsidighet. I bouppteckningar har det visat sig att en medelstor bonde haft sammanlagt 
10-12 hästar och nötkreatur fördelat olika beroende på var i landet de bott.27

2.2 Forskning om ekonomiska förhållanden

Ekonomisk historia har blivit en egen gren men egentligen handlar det om att ha ett 
bestämt perspektiv om det mänskliga beteendet i det förflutna. Utgångspunkten är att 
människor gör olika ekonomiska val mellan olika typer av livsförnödenheter, kultur och 
konsumtionsvaror, och mellan arbete och fritid. Dessa val är till stor del socialt 
betingade även om det finns individuella särdrag. Magnusson menar att människan är 
”stigberoende” dvs ett antal faktorer bestämmer och begränsar vårt handlingsutrymme. 
Dessa faktorer är till exempel hus, vägar och infrastruktur, men även rutiner, seder och 
bruk samt kulturella förhållningssätt. För att lösa försörjningen skapade människan 
olika system där hon konstruerade inte bara olika sociala band och relationer utan också 
relationer mellan könen. Vad som är manligt och kvinnligt skiftade starkt över tid, och i 
olika historiska miljöer, vad gäller roller i hushållet, på marknaden, i lönearbetet, i 
politiken eller i samhället.28

24 Peterson 2006:74, Gadd 54-55
25 Sjöberg 2006:179
26 Aronsson 1994:14
27 Gadd 2000:165ff 
28  Magnusson 2010:11, 15
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Människan lever oftast i samhällen eller grupper. Detta kan vara en familj eller en by. 
För att komma överens behövs vissa gemensamma regler. Man kan säga att samhällets 
komplexitet förenklas när sociala regler och institutioner upprättas. Magnusson lyfter 
fram den formella institutionen såsom lagar och regelverk samt den informella 
institutionen såsom normer och oskrivna regler. Det är genom dessa institutioner vi har 
möjlighet att följa tidens lopp och få en nyckel till förståelse för den historiska 
förändringen.29

Inom ekonomisk historieforskning finns flera sätt att dela in ekonomierna i stadier och 
system. Magnusson väljer att lyfta fram två socioekonomiska system som har haft en 
stor inverkan på Europa och i dess förlängning Sverige. Författaren väljer att kalla dessa 
”hushållsbaserad marknadsekonomi” och ”kapitalistisk marknadsekonomi”. Bägge 
systemen använder sig av marknadsmekanismer men försörjningssätten är olika. Det 
uppstår också olika typer av regler, normer, dvs olika formella och informella 
institutioner.30

I den hushållsbaserade marknadsekonomin är hushållet i centrum. Här finns också en 
bestämd könsordning, den skiftar naturligtvis mellan olika ställen, men generellt kan 
sägas att männen ofta arbetade på fälten medan kvinnorna hade hand om djuren och 
hushållsarbetet. Främst var det kvinnor och barn som lönearbetade inom 
bondehushållets ram. Det kunde handla om att väva eller att spinna åt en förläggare. 
Ibland arbetade de även utanför hushållet. Under allmogens arbetsvandring under 1700- 
och 1800-talet dominerade sannolikt kvinnorna. Magnusson menar att detta antagligen 
gav kvinnorna på vissa håll en stark ställning även om den manliga världen dominerade. 
Det är lätt att tänka att en by är summan av ett antal självständiga hushåll. Författaren 
hävdar att byn bestämde hushållens funktion och satte dess ramar då byn oftast var den 
minsta sociala nämnaren.31 

Magnusson hänvisar till Fernand Braudel som delar in marknadsekonomin i typ A och 
B. Typ A handlar om den lokala marknadsekonomin som kräver korta transporter och 
binds samman av små byar och deras producenter med ett eller flera mindre urbana 
centrum. Bonden for till staden för att byta till sig hantverksprodukter som inte 
tillverkades i byn och avyttra sina produkter såsom spannmål, boskap, järn m m. För 
detta fick bonden pengar som han behövde för att betala ränta eller skatt. Magnusson 
menar att det är missvisande att säga att bönderna sålde sin överproduktion, hade det 
inte funnits en efterfrågan hade inte varan producerats. Logiken utgår från hushållet och 
det är denna ekonomi som Magnusson kallar hushållsbaserad marknadsekonomi. 
Författaren belyser också Aleksandr Tjajanov teoribygge kring bondeproduktionssättet. 
Där Tjajanov menar att bonden hade en ståndsmässig försörjning. Överskottet som 
uppstod tillfälligt, dvs inte planerades, sparades inte utan spenderades på fest och lyx. 
Marknadsekonomin i typ B avser en ekonomi baserad på långväga transporter som 
binder samman kontinenter och större regioner. Här handlar det inte om bonde och 
hantverkare utan om ”kapitalister” som utnyttjar bristsituationer, de köper billigt och 
säljer dyrt. Denna typ kallar Magnusson kapitalistisk marknadsekonomi.32 För den 
aktuella studien är det den hushållsbaserade marknadsekonomin som är relevant.

29  Magnusson 2010:12-13
30  Ibid 2010:20
31  Ibid 2010:20ff
32  Ibid 2010:22ff
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2.2.1 Konsumtion

Konsumenternas antal och köpkraft är två viktiga faktorer för den totala konsumtionen. 
Är de flesta i befolkningen självhushållande bönder är förutsättningarna för en stark 
hemmamarknad liten medan om befolkningen till större delen är lönearbetande är 
förutsättningarna större. Marknadens expansion är också beroende av om 
konsumtionsnivån hålls nere med restriktioner mot de obesuttna lönearbetarna eller om 
majoriteten av befolkningen har tillgång till marknaden. Ahlberger undersöker 
konsumtion av kaffe, te och porslin mellan 1750-1850 och kan konstatera att 
huvuddelen av de nya konsumenterna rekryterades från landsbygden framförallt från 
områden med hög proletarisering och god välståndsutveckling. Detta resulterar i att vid 
sekelskiftet 1800 var det inte de högre stånden som protesterade mot böndernas 
konsumtion utan snarare de övre skiktet av bönder – landsbygdens ”överklass” som 
slogs för att bibehålla överflödsförordningarna i syfte att hålla nere de obesuttnas 
konsumtion, då detta annars skulle utmana den social hierarkin. Att bönderna var 
positiva till överflödsförordningarna hade inte att göra med att de ville vara 
inställsamma i relation till statsmakten utan de bevakade sin plats i hierarkin.33 

Förändrade konsumtionsformer borde påverka relationen mellan sociala grupper 
eftersom social identitet och konsumtion hänger så intimt samman. Konsumtion av 
varor kan kopplas till biologiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden. 
Biologisk handlar det om människan som överlevare vad gäller mat, kläder och bostad. 
Ekonomiska aspekter handlar om mätbara faktorer som mängden konsumerade varor 
och intresset riktas mot tillgång och efterfrågan. De social och kulturella aspekterna 
handlar oftast om den subjektiva sidan av konsumtion. Vad människan föredrar utifrån 
grupp, klass ålder och så vidare. Alla aspekterna finns samtidigt.34 Min studie handlar 
främst om de två sistnämnda.   

Varor har en egen livscykel där de går från en introducering som svåråtkomlig lyxvara 
med ett högt symbolvärde, till att, efterhand som tillgängligheten ökar för den bredare 
allmänheten, bli en allmän vara med minskat symbolvärde.35 Hur en marknad ser ut 
beror på flera orsaker. Ahlberger menar att forskningen i många fall betonat stadens 
förmåga att skapa en skild kultur i förhållande till landsbygden runt omkring både 
materiellt och andligt.36 Befolkningens storlek är en annan parameter för hur efterfrågan 
ser ut i ett område men viktigt är också dess sammansättning, dvs fördelningen mellan 
ståndspersoner, bönder och obesuttna.37 

2.2.2 Överflödsförordningar

Statsmakten har försökt reglera befolkningens konsumtion från mitten 1300-talet till 
slutet av 1700-talet genom överflödsförordningar. Ahlberger delar in dem i ekonomiska, 
ståndsociala, religiösa och moraliska. Under 1700-talet trädde de religiösa och 
ståndssocial motiveringarna tillbaka för de ekonomiska. Nu blev den svenska nationens 
ekonomi viktigast.38 Klädmodet hade börja kosta landet mycket pengar. 
Importkostnaderna var högre än exportinkomsterna och detta skylldes på all utländsk 

33 Ahlberger 1996:158
34 Ibid 1996:122
35 Ibid 1996:39
36 Ibid 1996:68
37 Ibid 1996:76
38 Ibid 1996:58
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klädlyx som kom in i landet.39 Fyra stora överflödsförordningar tillkom 1720, 1731, 
1766, 1794 och till dessa kommer 12 ”följdkungörelser”. Dock fanns ståndssociala 
motiveringar kvar. Det kunde handla om vilka kvinnor som hade rätten att ha siden i 
mössan, material som ”utländsk lärft”, förbud mot silkesstrumpor (manligt plagg). Det 
fanns många sociala, könsbestämda och åldermässiga undantag samt särbestämmelser 
vilket gav stor förvirring för dem som skulle övervaka och de som skulle lyda lagen.40    

1766 års förordning emot yppighet och öfwerflöd kan sammanfattas enligt följande: 
§ 4. Förbud mot all slags släp på kvinnors kläder samt garnering endast får ske med 
samma tyg som finns i klänningen. Förbud mot styvkjolar utom vid hovet.
§ 5. Tråd- och silkesspetsar bredare än 1 tums bredd är förbjudna.
§ 6. Allmogen skall använda de kläder ”som i hwarie landsort allmänt från gamla tider 
brukelig är”41 om den inte stred mot förordningen. För tjänstefolk, hustrur till vissa 
militärer och båtsmän förbjöds ha siden eller halvsiden undantaget mössan. Förbjudet 
att använda utländsk lärft förutom till det som används under mössan. Arbetslösa ogifta 
kvinnor under 40 år får inte använda siden eller halvsiden alls.
§ 7. Männen får inte använda silkessammet och sidentyger i sina kläder och foder 
förutom i ett antal uppräknade plagg som t ex halsdukar, muffar, kalotter, 
silkesstrumpor, byxor, vintermössa, giftesvantar samt underkläder i bomull. Förbud mot 
spets- och entoilage manschetter, dock var det tillåtet med kammarduk och nettelduks 
manschetter, men inte för vissa militärer och drängar. De fick inte heller ha 
silkesstrumpor, fickur, bröstkrus, siden halsband osv. Vissa axelband var förbjudna. Här 
straffades också skräddaren om han sydde dit sådana.
§ 15. Hattplymer var förbjudna. Ordens- och häroldsdräkter undantagna.42

Ahlberger har undersökt sockenstämmoprotokollen för att förstå bondens attityd till 
överflödsförordningarna. Övervägande majoritet av sockenstämmoprotokollen var 
positiva till överflödsförordningarna, ibland ville bönder gå ett steg längre och krävde 
stadga för hela länet. Dock fanns det stor skillnad i vilken omfattning inskränkningarna 
skulle vara, i vissa fall skulle utländska kläder läggas bort direkt eller med 
övergångsregler, men även att man fick slita ut dem, men inte köpa nytt. På annat håll 
handlade det om att inskränka antal festdagar. Tre olika argument fann Ahlberger i 
protokollen: politiska (maktmässiga), konsumtionsreglerande och ekonomiska motiv. 
De politiska handlade om oron för att klädvanorna skulle ha en nedbrytande effekt på 
rådande social ordning, mest skrämmande för hemmansägaren, landsbygdens överklass. 
Konsumtionsreglerande motivet var att bönderna sparade pengar på att reglera 
konsumtionstävlan sinsemellan. Ett ekonomiskt motiv var att minska risken för att 
lönekostnaderna till tjänstefolket skulle öka då de skulle ha ut del av sin lön i kläder43 I 
slutet på 1700-talet försökte bönderna stävja de obesuttna och kvinnor från att 
konsumera, precis som staten och adeln försökt hejda allmogen 100 år tidigare. 
Konsumtionen utmanade bondeklassens nyvunna plats i hierarkin. Under andra hälften 
av 1700-talet ökade misstron till förordningarna då den inte var förankrad hos stora dela 
av befolkning och inte ens de statsanställda följde den.44  

39 Eldvik 2010:24
40 Ahlberger 1996:58
41 Förordning emot Yppighet och Öfwerflöd 1766:4
42 Ibid 1766:4ff
43 Ahlberger 1996:132ff
44 Ibid 1996:141
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Trots överhetens många och ihärdiga försök att tvinga bonden till enkla vanor, blev inte 
den önskade effekten särskilt märkbar.45 Hade överflödsförordningarna efterlevts hade 
det räckt med en förordning och inte förordning på förordning som nu var fallet.46 
Förbjudna tyger och tillbehör har använts i stor omfattning i vårt land, visar bevarade 
dräkter.47 Eldvik ger några förklaringar till att förordningarna inte följdes. De utländska 
tygerna var vackrare och mer moderiktiga, dessutom hade svenska tyger sämre kvalité 
och de svenska manufakturerna hade dålig produktionskapacitet. Sparsamheten gjorde 
också att förbjudna plagg fick slitas ut. Här uppstod ett problem, det var svårt att påvisa 
att ett plagg införskaffats efter att en förordning tillkommit. Detta gjorde i sin tur att 
smugglingen blev stor.48 

2.3 Sockenstämman

Det var i sockenstämman som normerna för dräktskicket bestämdes och övervakades. 
Statliga förordningar tillkännagavs och stämman hade möjlighet att lägga till lokala 
förskrifter. Generellt var sockenstämman konservativ och traditionsbunden.49 
Sockenstämman beslutade om hantverkarna i socknen och kunde på så sätt tvinga 
skräddare och skomakare till att använda ålderdomliga mönster.50 På många håll har 
sockenstämmorna försökt förbjuda unga, tjänstefolk och andra i lägre ställning att 
använda köpetyger och anda lyxartiklar som t ex käpp.51

Sockenstämman var den plats där lokalsamhällets stånd, klasser, granngrupper och 
individer kunde interagera med varandra liksom en plats för centralmakten och staten att 
möta lokalsamhället. Utgångspunkten för sockensjälvstyret var den kyrkliga 
gemenskapen. Böndernas materiella ansvar för kyrka, prästgård och kyrkokista gjorde 
att de också ville ha en kommunal kontroll över den. Under andra halvan av 1700-talet 
fick sockenstämman även fler områden. Dessa var framförallt sekulariserade inom 
ekonomiska och sociala områden. Det handlade om kreditverksamhet, 
brandstodskassor, sockenmagasin, fattigvård, skola, sjukvård, organisering av jakt och 
byalag. På sockenstämman var det viktigt att vinna enighet i ett beslut. De som fick 
delta var de som berördes, dvs de som skulle genomföra och bekosta beslutet hade rätt 
att besluta i frågan. I praktiken handlade det om de besuttna. Under andra halvan av 
1700-talet var framförallt konfliktlinjen mellan bönder och eliten, dvs präst och ev 
ståndspersoner. Eliten såg oftast positivt på statsmaktens reformer, men visade motstånd 
till den folkliga kulturen. Funktionärssysslorna blev med tiden många så att varje 
besutten person, inom ett decennium, hade deltagit i dem.52 Prästen var självskriven som 
ordförande i sockenstämman.53 Sammansättningen i sockenstämman påverkade dess 
utgång. Om prästen var ensam klarade han inte driva igenom en politik som bönderna 
inte vill gå med på, ju fler ståndspersoner det fanns desto större sannolikhet att 
centralmaktens lösningar godkändes.54

45 Liby 1997:14
46 Stadin 2005:38
47 Eldvik 2010:27
48 Ibid 2010:24
49 Arnö-Berg och Hazelius-Berg 1975:29ff
50 Boman och Thunér-Ohlsson 1984:1
51 Nylén 1975:88
52 Aronsson 1992:306ff
53 Arnö-Berg och Hazelius-Berg 1975:31
54 Pulma 1985:206
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Aronsson har undersökt Bergunda, Öja och Älmeboda socknar i sin avhandling Bönder 
gör politik, Det lokala självstyret som social arena i tre smålandssocknar, 1680-1850. 
Han ser en betydande skillnad mellan socknarna. Älmeboda som ligger relativt lång från 
centralorten (Växjö) är en stor socken med stor del av sin bebyggelse i små, outvecklade 
byar. Här var sockenstämman mest livaktig med flest stämmor, ärenden, konflikter och 
med störst komplexitet och kvalitet i konflikterna. Aronsson tror det berodde på 
församlingens storlek och svagt utvecklade alternativ vad gällde organisation. Han 
menar att det inte berodde på ägarstrukturen då Öja socken hade en likartad struktur 
med en dominerande grupp skattebönder och en likartad politisk kultur, men Öjas 
sockenstämma har inte alls samma intensitet. Bergunda socken var helt annorlunda. 
Bergkvara gods dominerade socknens mantal, vilket gjorde att godsherren i princip 
ensam kunde diktera sockenstämmans principer och villkor. Detta skedde emellertid 
inte. Även torpare fick här delta som funktionärer även om godsherren hela tiden hade 
ett finger med i spelet.55 

Aronsson undersöker 1780-talet och ser att det stod en kamp mellan bönderna i Öja 
socken och patronen på Bergkvara i Bergunda socken. Öjabönderna värnade om sitt 
lokala självstyre i sockenstämman och tackade t o m nej till gåvor från patronen. 
Folkmängden ökade i socknarna. Detta medförde att stolsindelningen i kyrkan måste 
ändras. I Öja beslutades detta på sockenstämma. I Bergunda var det Bergkvaraherren 
som upprättade en ny stolsdelning, inte präst eller sockenstämma. I Älmeboda fördes 
diskussioner på sockenstämma om en större ombyggnad av kyrkan till följd av den 
ökade trängseln. Aronsson menar att befolkning ökat, men inte i den grad som 
motiverar en ombyggnad. Troligt är att den ökade sociala differentieringen gjorde att 
den lokala eliten upplevde trängseln som besvärande. Böndernas starkare medvetenhet 
och krav på likvärdighet i sockenstämmans arbete skapade dessa principiella strider 
mellan allmoge och elit.56 I Älmeboda hade prästen problem med församlingen, under 
predikan och sånger liknade vapenhuset och stora kyrkodörren mer en marknadsplats än 
en gudstjänst klagade han.57 

En persons sociala ställning kunde ibland få en avgörande betydelse. För att hjälpa 
varandra vid svårigheter fanns brandstodskassan, sockenmagasinet och en slags 
offentlig bondehjälp, men det som i allmänhet var avgörande för vilket stöd den 
drabbade fick var individens sociala ställning i lokalsamhället.58 I Älmeboda hade man 
brist på hantverkare. Sockenstämman beslutade att hantverkaren skall komma till den 
som först bad om hjälp men: ”herrskapen, ståndspersoner och dem, som haver störst 
bruk och följaktligen det mesta folket, att med kläder försörja”59 skall ha förtur om det 
är flera samtidigt.60 

2.4 Småland - Kronobergs län

Folke Karlsson undersöker i sin avhandling Mark och människor, Befolkning och 
försörjningsresurser i västra Småland 1800-1850 Jönköping och Kronobergs län. Han 
menar att uppodlingsgraden till åkrar i början av 1800-talet visar på låga värden för 

55 Aronsson 1992:306ff
56 Ibid 1992:184ff
57 Ibid 1992:192
58 Ibid 1992:195
59 Ibid 1992:201 Älmeboda 1779
60 Ibid 1992:201
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västra Småland däremot var tillgången på äng och betesmarker över landets genomsnitt. 
Detta resulterade i ett stort boskapsbestånd. Oberörda markytor var i allmänhet stora 
vilket gav möjlighet till svedjebruk och annat skogsutnyttjande och på så sätt hade den 
agrara befolkningen utöver åkerbruk och boskapskötsel möjlighet till andra inkomster.61 

Karlsson belyser att västra Småland vid början av 1800-talet var en av de landsdelar 
som var minst urbaniserad. Den icke agrara sektorn var extremt liten i Kronobergs län. 
Befolkningen i städerna i Kronobergs län 1805 var 1,34 % av länets totala folkmängd, 
vilket är den näst lägsta siffran bland länen i Sverige.62 

Han delar in befolkningen i A-företag som regelmässigt och övervägande producerade 
för avsättning, B-företag som producerade för egenförbrukning där konsumtion, skatt 
och löner ingår, dvs de flesta mindre och medelstora gårdarna och C-företag som inte 
kunde producera tillräckligt för de egna behoven.63 

Karlssons jämför tätortsnära agrarområden med avståndsbelägna och ser då att vid 
början på 1800-talet hade de tätortsnära en avgjort högre andel uppodlad jord. I 
tätortsnära områden finns fler A-företag och en tendens mot mer 
företagskoncentrationer. I avståndsbelägna områden ser han fortfarande en uppdelning 
av mantalet till fler gårdar. Detta resulterade i att folktätheten var större i de 
avståndsbelägna socknarna. I de tätortsnära socknarna uppnåddes därför lättare ett 
produktionsöverskott. Detta kunde avyttras till de non-agrara sektorernas befolkning, 
vars utbud av tjänster och varor kunde tas upp av den agrara sektorn. Områden med 
fördelaktigt läge etablerade tidigt en marknads- och penninghushållning. Större andelen 
av befolkningen i de tätortsnära socknarna hämtade sin försörjning i näringssektorerna 
utanför jordbruket och dess binäringar. Näringslivet var inte lika ensidigt agrart i 
tätortsnära områden jämfört med de avståndsbelägna områdena. De hade helt enkelt 
bättre inkomstmöjligheter. Närheten till non-agrara samhällen stimulerade det 
omgivande landsbygdsområdets kommersialisering.64 

B- och C-företagen avyttrade sin produktion i första hand i närområdet. Många B- och 
C-företag erbjöd och utförde tjänster och arbeten åt andra företag. Detta gjorde de för att 
kunna fylla de nödvändiga penning- och konsumtionsbehovet. Huvuddelen av 
landsbygdens nödvändiga transporter gjordes av B-företagen, de som kunde hålla med 
häst och vagn. Inlandsstäder, bruk, närmaste sjöstäderna samt slättbygden gav möjlighet 
till arbete och avsättning. Närheten till kommunikationsleder skall inte underskattas. 
Marknader och torghandel underlättade varuutbudet. Genom kvinnornas framställning 
av garn och tyger gavs flera B- och C-företag möjligheten till nödvändigt 
intäktstillskott. Även trä- och järnslöjd bör nämnas som intäktstillskott.65 
Pottasktillverkning, tjärbränning, saltsjuderier, trankokeriet, kalkbruk, salpetersjuderier, 
brännerier, järnbruk, masugnar samt glasbruk var alla beroende av mycket bränsle. Här 
kunde jordlösa och jordbrukare få en inkomst. Det samma gällde garverier, linslagerier 
och kvarnar som utgjorde andra landsbygdsaktiviteter. Även jakt och fiske var av 
ekonomiskt intresse.66 Karlsson anser att även före 1800 bör det funnit goda möjligheter 
till avsättning för agrara produkter vilket påverkat deras produktionsinriktning och 

61 Karlsson 1976:567ff
62 Ibid 1976:81, 567ff
63 Ibid 1976:563
64 Ibid 1976:99, 199f, 567ff
65 Ibid 1976:98, 567ff
66 Ibid 1976:36
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ekonomi.67 Karlssons studie ger oss en bild av den hushållsbaserad ekonomi i västra 
Småland.

År 1750 var bönderna i Kronobergs län cirka 9600 stycken medan de obesuttna 
hushållen var cirka 1100. Hundra år senare har länets befolkning fördubblats. Bönderna 
har inte blivit många fler, de är nu 9900 stycken medan de obesuttna har ökat enormt 
och uppgår nu till 9300 hushåll dvs nästa lika många som bönderna.68 

2.5 Klädedräkten i det tidigmoderna samhället

Stadin menar att i det tidigmoderna samhället var klädedräkten en distinkt och medveten 
markör för var personen hade sin sociala hemvist. Bland allmogen markerades även 
klädedräkten av en geografisk tillhörighet. I många socknar, härader var det speciellt 
helgdagsdräkten som genererade en enhetlighet och en känsla av samhörighet.69 

Männens dyrbara kläder inom 1600-talets högadel var mer ett uttryck för familjens 
heder än hur bekvämt de satt. I det högre borgerskapet var det kvinnorna som synbart 
fick visa mannen ekonomiska ställning, menar Stadin. Det högre borgerskapet kunde 
genom kläderna hävda en högre social status motsvarande deras ekonomiska 
möjligheter även om det inte ändrade deras samhällsposition eller makt i samhället. 
Genom att välja adelns tyger och mode ifrågasatt de ståndsgränserna och gjorde den 
synbara skillnaden mindre.70  

2.5.1 Allmogen

Kläderna har under 1700-talet ett högt värde, bland de mest värdefulla ägodelarna. Att 
investera i kläder var en stor affär och kanske skulle de räcka livet ut. Kläderna kunde 
också vara bytesvara, pant eller betalningsmedel. Tjänstefolket kunde ärva bondens 
kläder. Begagnade kläder såldes också på auktioner.71 

Försäljning och tillverkning av textila varor var en viktig del i samhällsekonomin. Det 
fanns ett ständigt arbete i hushållen med att se till att familjen och tjänstefolket hade 
gång- och sängkläder.72 Råmaterialen som fanns i hemmen var lin, hampa, ull, fårskinn 
samt skinn av nötkreatur. Av ullen tillverkades vadmal, ett ylletyg som var valkat vilket 
gjorde det slitstarkt och vattenavvisande. Av linet blev det linneplagg, dessa syddes 
hemma. Ylleplagg, skor och pälsar gjordes däremot av yrkesmän. Både skräddare och 
skomakare gick från gård till gård för att tillverka kläder och tillbehör av gårdens 
producerade material.73 Påpekas bör att mycket fina linnetyger importerades och de 
hade många namn t ex  slissing och klosterlärft.74 Det folkliga dräktsilvret tillverkades 
med få undantag av guldsmeder i städerna. Det hade en konservativ och lokalfärgad 
karaktär men ändrades över tid. Individen hade möjlighet att göra smyckena personliga 
inom ramen för normen dvs kunna visa sin status utan att utmana bygemenskapen.75 

67 Karlsson 1976:567ff
68 Svensson 2012:205
69 Stadin 2005:34
70 Ibid 2005:39-40
71 Eldvik 2010:92ff
72 Ulväng 2012:13
73 Centergran och Kirvall 1986:31, Nylén 1975:26ff
74 Eldvik 2013-11-24
75 Svensson 1979:68ff
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Under 1700-talet hade befolkningen olika kläder hemma och i offentlig miljö. 
Söndagens kyrkokläder togs av så fort de kom hem och hängdes undan. Hemma var 
kläderna enklare till snitt och tyg samt slitnare och lappade.76 Påpekas bör att dåtidens 
människor inte såg sina plagg som under- och överplagg. På sommaren kunde 
kvinnorna gå i bara särken medan man vintertid tog på plagg på plagg. En kjol kunde 
tas över huvudet och skydda mot vind och kyla.77

Böndernas sociala och politiska ställning ökade under andra hälften av 1700-talet. De 
ekonomiska förhållandena påverkades och känslan för prestige ökade. Förändringen kan 
ses i deras kläder. Under 1780-talet ökade köpta tyger i allmogens dräkt och plaggen 
kom att mer likna de högre stånden. Under 1700-talet förbjöds allmogen använda 
sidentyger förutom i mössor och halskläden. Sockenstämman och landshövdingen 
ansvarade för att reglerna följdes. Prästen fick här en viktig roll som skulle läsa upp 
förordningarna vid gudstjänsten. Konsekvenserna blev olika i olika bygder beroende på 
sockenstämmans inställning. Den sociala kontrollen kunde vara hård och att gå utanför 
klädnormen kunde göra att personen blev hånad eller utesluten ur bygemenskapen. 
Trots detta införde ofta de yngre, modernare plagg och dyrbara köpetyger.78 

De allt fler köpetyger som användes under andra halvan av 1700-talet är både 
tillverkade i Sverige men även utomlands. Framförallt engelska tyger med namn som 
kalmink, taborett, ylledamast, sarge och rask började användas. Mönstren och den 
glansiga ytan gjorde att de kunde ersätta det förbjudna sidentyget.79 Köpetygerna hade 
ett utomordentligt attraktionsvärde då allmogens material alltid var de samma dvs ylle, 
linne och skinn.80

I modedräkten var randigt högsta mode under 1780-talet gärna både i kjolen och i 
koftan. Bondkvinnan hade fortfarande kontrasterande färgkombinationer, men förklädet 
som alla bar kunde gärna vara vitt eller smalrandigt i tunt linne eller i bomull, vilket var 
riktigt fint. På huvudet bars en bindmössa81 eller mjuka vita mössor. På Pehr 
Hilleströms målning ”Ett slåtter öhl” 1782 (se bilaga B) syns dock flera kvinnor med 
randig kjol eller tröja. Männen som följde modet hade väst, knäbyxor och rock. Rocken 
var ett statusplagg. Detta återspeglade sig hos bonden, en blå rock gav status. Blå var en 
dyrbar färg. På huvudet bars en hatt, att  vara barhuvad, var inget alternativ för varken 
män eller kvinnor.82 

För att inte undvika begreppsförvirring vill jag förtydliga att kläde kan vara olika saker. 
Ett halskläde var en kvadratisk duk som veks i tresnibb som därefter lades över 
axlarna.83 Ett ärmkläde var en kvadratisk duk i linnelärft med broderier som bars i 
handen.84 Kläde var också ett material, då ett mycket fint ylletyg vävt i tuskaft, ett 
köpetyg som ofta var importerat.85

76 Eldvik 2010:56
77 Nylén 1975:52f
78 Eldvik 2010:30
79 Ibid 2010:33
80 Liby 1997:29
81 mössa med hård klistrad stomme, överklädd med siden eller kattun Arnö Berg och Hazelius Berg 
1975:232
82 Eldvik 2010:37
83 Centergran och Kirvall 1986:132
84 Nylén 1975:58
85 Centergran och Kirvall 1986:39
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2.6 Sammanfattning

På 1700-talet i Sverige råder en ”hushållsbaserad marknadsekonomi” i det lokala 
samhället. Hushållet står i centrum och könsrollerna är bestämda, mannen är 
överordnad. Förutsättningarna för denna ekonomi var korta transporter mellan små byar 
och ett eller flera mindre urbana centrum där utbyte av produkter och pengar sker. De 
strukturella villkoren ändras för bönderna under 1700-talet. Jordbruksproduktionen ökar 
och bönderna lyckas som social grupp ta sina bondgårdar till en högre nivå. Bönderna 
får det bättre men det kommer inte alla till del den obesuttna gruppen människor ökar 
kraftigt. Det sker alltså en ökad differentiering av bondebefolkningen under 1700-talet. 
Detta syns även i konsumtionen. Mot slutet av 1700-talet är det de besuttna bönderna – 
landsbygdens ”överklass” som vill ha kvar överflödsförordningarna för att hålla nere de 
obesuttnas konsumtion, som annars skulle kunna utmana den sociala hierarkin.  
Klädedräkten var en markör för personens sociala hemvist. Böndernas ökade sociala 
och politiska ställning kunde ses i deras kläder. Under 1780-talet ökade köpta tyger i 
allmogens dräkter. Köpetygerna hade ett mycket högt attraktionsvärde då allmogens 
material alltid var de samma. Det kommer under 1700-talet flera överflödsförordningar 
men de har dock ingen större effekt. De var svårtolkade och de utländska tygerna var 
vackrare, moderiktigare och av bättre kvalité. Det var i sockenstämman som normerna 
för dräktskicket bestämdes och övervakades. Aronsson undersökte tre småländska 
socknar och kunde konstatera att socknen som låg långt från centralorten var den som 
hade mest livaktig sockenstämma, vilket han trodde berodde på att församlingen var 
stor och inte hade någon annan alternativ organisation. Kronoberg hade en extremt liten 
non-agrar sektor. Uppodling av åkrar var också låg men boskapsbeståndet var stort i 
förhållande till landet. Tätortsnära områden hade en högre andel uppodlad jord och 
mindre befolkningstäthet, vilket gjorde det lättare att få ett överskott som kunde säljas 
till den non-agara sektorn. De hade också möjlighet att hämtade sin försörjning utanför 
jordbruket i större utsträckning, vilket gav dem bättre inkomstmöjligheter.  En 
marknads- och penningshushållning etablerades tidigare här än i förhållande till de 
avståndsbelägna områdena. 

Både Aronsson och Karlsson såg i sina studier skillnader mellan tätortsnära områden 
kontra avståndsbelägna områden. För att kunna se om böndernas position syns i 
kläderna och om tätortsnära och avståndsbelägna områden har olika konsumtion 
behöver jag ställa frågor. Mot denna tecknade bakgrund om 1700-talet och Kronobergs 
län vill jag undersöka konsumtionens aktiva och kommunikativa funktion, vad som gör 
att konsumtionsmönster kan förändra eller konserveras.

2.7 Frågeställning

För att nå mitt syfte ställer jag följande frågor.

1.Vilka skillnader och likheter fanns bland personerna i bouppteckningarna vad gäller 
smak och klädval samt kvantitet och kvalitet i relation till kläder och utsmyckning? För 
att kunna svara på frågan behöver jag även se till personernas socio-ekonomiska 
position i samhället. Jag vill kunna visa på förhållandet mellan det som satsas på 
dräkten och den dödes övriga kvarlåtenskap. 
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2. Vad är status och vem visar status?
För att kunna besvara denna fråga behöver jag även jämföra skillnader och likheter i hur 
stor andel av behållningen som läggs på kläder och smycken mellan socknarna samt om 
det finns någon skillnad mellan olika hushåll och mellan man/kvinna.

När jag fått svar på mina frågor kommer jag sedan att ta hjälp av Pierre Bourdieus 
begrepp kapital, habitus och fält för att analysera de mekanismer som påverkar 
bönderna i hur de väljer att manifestera status med hjälp av sina kläder och smycken.
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3 Forskningsläge och teoretiskt perspektiv

3.1 Status

Genom kläderna visar mannen sin position i samhället och vart han vill komma i livet, 
men kläderna visar också hans manlighet. Det är inte kläderna i sig som skapar social 
status utan det är ett av de viktigaste instrumenten att tillkännage och manifestera sin 
makt, sin status och sin manlighet. Detta lyfter Kekke Stadin fram i kapitlet: 
Stormaktsmän, Mode, manlighet och makt i boken Iklädd identitet, Historiska studier 
av kropp och kläder.86 

Peter Olausson påpekar i Rikedom, makt och status i bondesamhället, Social och 
ekonomisk skiktning i västra Värmland från 1600-talet till 1800-talets mitt, del 1 att 
rikedom, makt och status är några viktiga faktorer när man skall förstå skapandet av 
samhälleliga helheter. Själv väljer han att fokusera på allmogen, men menar att det är 
allmängiltigt för olika grupper i tid och rum. Författaren associerar rikedom, makt och 
status till Max Webers samhällsområden ekonomi, politik och kultur. Dessa tre områden 
kan inte verka av sig själv utan händer något i ett fält påverkar det de andra två. 
Drivkraften och påverkan kan ske i vilken riktning som helst beroende på dåvarande 
inre och yttre omständigheter. Olausson menar att rikedom, makt och status är tre olika 
resurser som aktörerna kan använda i kampen om att positionera sig. Författaren 
definierar status som en individs eller grupps sociala anseende och/eller rang i 
förhållande till de kulturella, politiska eller ekonomiska resurserna. Typiskt för 
statusbegreppet är att det måste finnas en kommunikation, det vill sägs symbolerna 
visas och avläses och först då uppstår status.87 Genom ståndsmässig klädsel kunde stånd 
och social status avläsas av omgivning, som då visste hur en person skulle bemötas. En 
bonde skulle inte bli mött på samma sätt som en präst respektive en borgarhustru kunde 
inte vänta sig samma mottagande som en adelsdam. Det fanns skillnad mellan stånden 
men även mellan låg och hög inom ståndet, så att alla fick den aktning och bemötande 
som anstod dennes stånd och ställning.88

Eva Andersson behandlar i sin avhandling Kläderna och människan i medeltidens 
Sverige och Norge modeströmningarnas omfattande spridning både geografiskt och 
socialt under medeltiden det vill säga klädesplaggen och materialets utveckling över tid. 
Hon lägger också fokus på klädernas roll i samhället och hur de uttrycker och markerar 
socialt stånd, status och genus. Andersson menar att kläderna används för att markera 
och legitimera ojämlika maktförhållanden vad gäller stånd och kön. Dräktens 
sammansättning av plagg skiljer sig inte så mycket mellan samhällsgrupperna utan de 
högre stånden hade en större variation på plagg och finare material köpta utomlands 
från ansedda textilstäder. I överflödsförordningarna från denna tid kan inte Andersson 
se att de högre stånden försökte hindra de lägre från att klä sig modernt eller i dyra 
material. Argumenten är mer ekonomiska för att stävja en konsumtionstävlan inom 
frälset.89

Kläderna under medeltiden fyllde en dubbelfunktion ”att skapa igenkännande och ge 
erkännande”.90 Genom sina dyrbara kläder skulle aristokratin lättare kännas igen, att alla 

86 Stadin 2005:31
87 Olausson 2004:51ff
88 Stadin 2005:35
89 Andersson 2006:313ff
90 Ibid 2006:316
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förstod vilken position denne hade. Men det var också ett erkännande om att de hade ett 
högre värde. Då de lägre stånden tog efter aristokratin bekräftades aristokratins rätt att 
bestämma vad som var skönhet och eftersträvansvärt. Modet legitimerade ideologin och 
samhällsordningen. Å andra sidan skulle man kunna hävda att när de lägre stånden tog 
efter modemässigt ifrågasattes också aristokratins högre samhällsposition men 
Andersson finner inte i sin studie att de lägre stånden medvetet använt kläder för att 
ifrågasätta den rådande samhällsordningen. Författaren påpekar att frälset inte var 
modekonsumenter utan modeproducenter, det vill säga att de inte bara konsumerade 
utan även skapade modet. Det viktigaste plagget för att signalera ålder är 
huvudbonaden. Unga människor avbildas barhuvade medan äldre med huvudbonad. 
Huvudbonaden gav uttryck för mognad och för kvinnan framförallt äktenskaplig status. 
Författaren behandlar inte kläderna som identitetskapare nämnvärt men konstaterar att 
dräkten haft betydelse för hur ståndsidentiteten formats. Dräkten uttryckte samhörighet 
med andra i samma stånd och markerade avstånd till andra grupper i samhället.91 
Kläderna som betecknar samhörighet samtidigt som den markerar uteslutning av andra 
behandlar även Stadin.92 

Christina Rosén jämför i sin avhandling Stadsbor och bönder, Materiell kultur och 
social status i Halland från medeltiden till 1700-talet om huruvida städerna är 
urbaniserade med egen kultur eller bara var stora bondbyar. Hon använder sig av  
begreppet habitus. Med habitus menas den personliga handlingen och smakpreferensen.  
Olika klasser skiljer sig åt med olika habitus. Roséns teorier är inspirerade av Pierre 
Bourdieu. Här kommer Rosén fram till att olika habitus blir synliga liksom förändring 
över tid i Halland. Författaren menar att bönder och stadsbor levde skilda åt, 
ståndscirkulationen var liten. En borgare bytte stånd när de gifte upp sig i lågadeln. 
Bondbarnen bytte stånd genom att bli präster. Hon resonerar kring huruvida det är en 
eller flera kulturer och menar att även om man talar om en gemensam folklig kultur så 
skiljer sig habitus tveklöst åt i de olika miljöerna. Stundtals rör sig aktörerna i helt olika 
sociala rum. Rosén studerar detta genom bebyggelsen, inredningen och olika 
måltidskärl. Hon påpekar dock att hantverkarna haft kunskap om bägge kulturer då de 
tillverkat till både borgare och bönder.93 

Rosén konstaterar att det funnits en urban respektive rural kultur från högmedeltiden 
och framåt och att det är allmängiltigt för stora delar av Sydskandinavien. Hennes 
förklaring till att det växer fram en stark bondekultur under 1700-talet är att det troligen 
finns flera ideologier på tvärs med den dominerande överklassideologin. De materiella 
manifestationerna inom bondeklassen skulle då vara ett avståndstagande mot eller en 
likgiltighet inför överklassens ”goda smak”. Det statusmässiga hos bondeklassen 
behöver inte ses som en strävan efter borgerligheten. Rosén menar att 1700-talet verkar 
vara en period då den materiella kulturen medvetet förändras och ifrågasätter givna 
förhållanden. Det handlar inte bara om ideologi utan bönderna fick bättre ekonomi och 
större juridiska möjligheter. Framförallt gäller detta de besuttna bönderna och det är hos 
dem som den folkliga kulturen framträder tydligast. Torpare och backstugusittare var 
inte fullt så delaktiga varför man inte kan tala om en enhetlig allmogekultur i Halland 
under 1700-talet. Hallands städer var mycket små och instabila, en del inte större än en 
de största byarna men trots det ser Rosén att de har utvecklat en urban kultur i sitt sätt 
att bygga, inreda, äta och klä sig.94   

91 Andersson 2006:248, 255, 313ff
92 Stadin 2005:32
93 Rosén 2004:249ff
94 Ibid 2004:249ff
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Peter Englund undersöker bland annat lyx i sin avhandling Det hotade huset, adliga 
förställningar om samhället under stormaktstiden och ser hur adeln lägger ner större 
delen av sina resurser i lyx och överflöd där fester och gästabud var viktiga statusmätare 
både för värden men även för gästerna. Lyx och etiketter användes som vapen om makt 
och plats i hierarkin. Ju sämre ekonomiskt det gick desto mer hängav sig familjerna åt 
lyx. Hade man inga pengar fick man låna, det viktiga var att leva ståndsmässigt. Pengar 
var inte ett mål utan ett medel till social framgång och makt.95

Utseendet i det förmoderna Europa kunde vara oerhört väsentligt. Men fokus låg inte på 
personens anletsdrag som idag utan de yttre attributen var de man fäste vikt vid, detta 
för att klargöra vem personen var: ” Det var genom sin konsumtion, inte minst 
iögonfallande lyxkonsumtion, status och ställning förmedlades och upprätthölls.”96 
påpekar Peter Aronsson i kapitlet Bondeidentitet i förändring, Från bonde till 
hemmansägare – från hushållsideologi till upplysning i boken Bondens självbild och 
natursyn.   

Gudrun Andersson har skrivit boken Stadens dignitärer, Den lokala elitens status- och 
maktmanifestation i Arboga 1650-1770. Författarens forskning har en mer empirisk 
infallsvinkel än Rosén. Andersson resonerar kring att manifestera status. Nyckeln till 
förståelse för den tidigmoderna elitens statusmanifestation var deras materiella 
tillhörigheter, deras föremål gav uttryck för en mängd värderingar. Att manifestera 
status var nödvändigt för att behålla sin elitposition. Inom alla samhällsgrupper 
markerade de ledande sin särställning. Vad som är status varierade över tid och i olika 
samhällsgrupper. Om betraktaren accepterade statusbudskapet legitimerade den 
samtidigt ordningen. Att uppvisa rang kunde även leda till en tävlan mellan familjer. I 
hennes studie får staden betydelsen som primus motor för nya konsumtionsmönster. 
Ingången i studien blir huset där hon analyserar elitens statusmanifestation genom 
byggnaden, inredningen och de personliga attributen. Kläderna är en av de allra främsta 
statusmarkörerna.97 

Andersson går så lång att hon hävdar att individen själv är en slags rörlig reklampelare 
för sig och sin familj. Det var viktigt för personen att förmedla ”rätt” budskap och inte 
förhäva sig. Varför klädedräkten var så viktig i kampen om att synas och skapa identitet 
berodde på att den var mångfacetterad och tydlig i sitt budskap med information om 
kön, ålder, klass, yrke, rang, civilstånd och så vidare. I hennes studie blir nästan 
kläderna övertydliga i att uttrycka samhörighet inom olika grupperingar och 
exkluderingar av andra. Inom ståndet markerades alltså hierarkier. Andersson påpekar 
dock att hon utifrån bouppteckningar inte kan följa modeskiftningarna eller med 
tydlighet se tecken på brott mot överflödsförordningarna. Däremot ger 
bouppteckningarna ändå en uppfattning om hur Arborgaeliten klädde sig genom 
mängden kläder, material, färg och utsmyckning. Mängden kläder skiljer sig åt och ett 
större antal gav möjlighet till en större variation och ett tecken på kontinuerlig 
förnyelse, där gamla och nya plagg fanns sida vid sida. Andersson fann ett samband 
mellan mängd och värde - ju fler kläder desto dyrare plagg ingick. Hon kunde inte heller 
se någon påtaglig skillnad på klädprakten och ekonomin i deras garderober vad avser 
skillnaden mellan män och kvinnor.98  Ett viktigt komplement för att klä upp sig var 

95 Englund 1989:70ff
96 Aronsson 1994:10
97 Andersson 2009:107ff
98 Ibid 2009:190ff, se även Böök 2013:26f, 35
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smyckena. Dock hade inte alla familjer smycken i Arboga. Andersson kunde dock dra 
slutsatsen att de med fina smycken hade också kläder i samma klass. Förutom ringar 
som bars av både män och kvinnor var juvelerna främst ett kvinnligt attribut. Män hade 
istället spanskrör – en form av promenadkäpp. Större smycken som halsband och 
örhängen krävde ekonomiska investeringar och en del smycken hade antagligen gått i 
arv vilket kunde ge ägaren en social status.99 I Arboga var det en mindre del av eliten 
som hade de praktfullaste kläderna och ännu färre som kunde accentuera med 
smycken.100 

Marie Ulväng behandlar i sin avhandling Klädekonomi och klädkultur, Böndernas 
kläder i Härjedalen under 1800-talet klädinnehavet utifrån individen, hushållet och 
samhället och ser samband mellan klädinnehav, social status och ekonomisk förmåga. 
Författaren konstaterar att hushåll med sämre ekonomi ansträngde sig mer för 
upprätthålla en viss klädstandard. Om det ekonomiska utrymmer var litet ersattes finare 
tyger som kläde, satin och kamgarnstyg med enklare tyger så som vadmal och halvylle. 
Köpetyger är fram till 1800-talets mitt en given markör för social och ekonomisk status 
och var inte tillgängliga för alla. Hushållen med större ekonomiskt utrymme satsade på 
fler plagg och dyrare. Eftersom underökningsområdet till stor del var självförsörjande 
fick köpetyget en nyckelroll i att uppvisa verklig och önskad status. Ett högre socialt 
skikt saknades i undersökningsområdet vilket gjorde att Ulväng kunde konstatera att en 
stark bondekultur skapades och där kläder hade lite med andra grupper att göra. Den 
ekonomiska verksamheten var nästan helt och hållet beroende av förtroende mellan de 
enskilda individerna vad gäller lån och handel. Stora delar av livet formades av 
sockenstämman beslut och kollektiva lösningar. Detta gjorde att det var angeläget eller 
kanske nödvändigt via kläder att legitimera sig som tillhörande bondeståndet. I 
undersökningsområdet är hundskinnpälsen det dyraste plagget som sammankopplas 
med välstånd och besuttenhet. Ulväng kan också konstatera att mannens och kvinnans 
garderob var ungefär lika mycket värda. Hon kan även dra slutsatsen att en förändring 
skedde i garderoben ända fram till 65-70 års ålder det vill säga när gården bytte ägare. 
Därefter införskaffades inte lika mycket påkostade kläder utan förnyades med småplagg 
som halsduk och förkläde.101

I uppsatsen Kläders värde och roll i skolan – En kvalitativ studie om fyra 
gymnasieelevers syn på kläders symboliska värde, och dess roll som statusmarkör i 
skolan behandlar Cecilia Fredin status utifrån sociologen Pierre Bourdieus tankar. Hon 
kommer fram till att det ”sociala rummet” spelar en avgörande roll för klädernas 
symboliska värde och dess roll som statusmarkör. Med sociala rummet avser Bourdieu 
olika grupper av människor i samhället som grupperar sig med olika sociala avstånd. 
Inom varje grupp råder en specifik smak och logik beroende på ekonomiskt och 
kulturellt kapital. Dyra märkesplagg kan ge hög social status på en skola men uppfattas 
som högfärdigt på en annan. Ett plagg kan bara ha ett värde om någon annan värdesätter 
det. En grupp med hög social status kan ”äga” den goda smaken för ett plagg. Fredin 
drar slutsatsen att olika klädstilar och klädesplagg fungerar som olika statusmarkörer, 
men att vilka kläder som blir statusbärare varierar från skola till skola. Hon tror att detta 
beror på skolornas olika socioekonomiska bakgrunder. Hon poängterar dock att 
eleverna inte är offer för modeindustrin utan aktivt väljer själv.102

99 Andersson 2009:199ff, se även Böök 2013:31ff
100 Ibid 2009:202
101 Ulväng 2012:184f, 236, 243ff
102 Fredin 2010:20, 44ff
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Jämshög socken tillhör samma kulturområde som Virestad. Här resonerar Eva Norlinder 
kring statusbetonande klädesplagg i Kvinnligt dräktskick i Jämshögs socken i Blekinge. 
Hon drar slutsatsen att kläder långt ifrån alltid är av funktionell karaktär utan menar att 
en stor del klädesförrådet kan vara statusbetonat. Som exempel tar hon upp kapprocken 
som ett statusplagg och menar att för funktionens skull hade de kunnat använda en kjol 
över axlarna. Norlinder pekar på att mängden kläder, antal dyra plagg liksom färgvalet 
och material berättar om god ekonomisk ställning. Vissa plagg har över tid genomgått 
en förändring i social och ekonomisk status. Norlinder ställer sig frågor som ”Vem var 
först med ett plagg?”, ”Vem slutade först?” ”Vem hade mest?” för att få svar på vem 
som har hög status. Författaren kan se att när någon i de lägre sociala grupperingarna 
tog upp ett plagg eller slutade med ett fick det inte fäste i socknen. 
Hemmansägarhustrurna var de som hade möjlighet att införskaffa nymodigheter både ur 
en ekonomisk och social vinkel. De hade flest plagg och plagg som krävde mycket tyg, 
men även dyrbara utländska tyger. När det gäller plagg med hemvävda tyger var 
fördelning mer jämn mellan de olika sociala grupperna. Hemmansägarhustrun och 
båtmanshustrun var de två grupper som hade möjlighet att köpa material utanför 
hemorten. Norlinder konstaterar att de besuttna förvisso investerade mycket i dyrbara 
kläder, men i förhållande till lösörevärdet var kläder en liten del. Den grupp som 
investerade mest  i kläder procentuellt var pigorna. Dessa var dock ingen homogen 
grupp utan kom från olika sociala grupper, vilket också framgick av den stora spridning 
som denna grupp fick. Författaren understryker att det föreligger en stor social skillnad 
mellan de som är besuttna och de som är obesuttna när det kommer till investeringar i 
kläder. Vad gäller smycken är det de besuttna som har de stora kostsamma smyckena. 
Hemmanägarhustrun och undantagshustrun, det vill säga de som tidigare varit 
hemmansägarhustru, var de mest förmögna kvinnorna. De öppnade dörrar för 
nymodigheter och får ses som socknens innovatörer. Båtmanshustrun kom också i 
kontakt med nymodigheter, men dessa fick aldrig någon spridning bland övriga 
kvinnor.103

I min kandidatuppsats Mer för prakten än för nyttans skull. Statusmarkeringar i 
bouppteckningar från Virestad socken 1750-1759 kommer jag fram till liknande resultat 
som Norlinder. Jag studerade vilka kläder män och kvinnor lämnat efter sig i 
bouppteckningarna och jag kan konstatera att ju mindre pengar man hade till förfogande 
desto mer procentuellt måste man lägga på kläder för att hålla en viss nivå. Det är dock 
de rikaste som la ut mest i pengar på kläder och smycken. Jag kan inte se att männens 
konsumtion skulle stå tillbaka för kvinnorna. Män och kvinnors dyraste plagg 
motsvarade varandra i värde. Männen ägde fler smycken men kvinnorna bar dem. För 
att visa status och förmögenhet fann jag flera parametrar de kan ta till.104

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.105

103 Norlinder 1987:44ff
104 Böök 2013:36
105 Ibid 2013:36
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Kvinnor saknar ibland nödvändiga plagg som vantar, skor och särk medan männens 
uppsättning är komplett. Jag menar att bägge könen var noga med att passa in, kvinnan 
behövde sina attribut till kyrkan medan mannen behövde sina till de offentliga sysslorna 
såsom sockenstämman och affärerna. Dräktsilvret var både en statussymbol och en 
investering. Nästan alla som lämnat en bouppteckning efter sig hade råd med mer 
påkostat smycke. Jag konstaterar att Virestad socken inte stagnerat i modet till följd av 
dåliga tider och lite pengar utan att här är der andra mekanismer som gjorde att kläderna 
behöll en ålderdomlig karaktär varav status är en faktor. 

3.2 Teori

Mitt forskningsläge leder mig in på Pierre Bourdieu (1930-2002). Bourdieu växte upp i 
Frankrike och gjorde en klassresa. Fadern var bonde och genom olika elitskolor blev 
sonen så småningom professor i sociologi. Bourdieu intresserar sig mycket för de högre 
klasserna och många av hans undersökningar försöker förstå vad det är som gör att vissa 
människor lyckas ta sig upp till en högre samhällsposition. Han intresserar sig även för 
vilka mekanismer som gör att klassamhället reproduceras över generationer.106

Den bok som får störst betydelse för min teoridel är Bourdieus bok Distinktionen. En 
social kritik av omdöme. Denna finns delvis översatt till svenska i Kultursociologiska 
texter där Donald Broady och Mikael Palme gjort ett urval av Pierre Bourdieus texter. 
Jag har även använt mig av boken i sin helhet i dess tyska översättning.107 Detta som ett 
förtydligande för läsaren varifrån, i Bourdieus stora produktion, jag hämtat min 
kunskap.

Lars Holmberg redogör för flera teoretiker i Teorier om mode, stil som historiskt och 
teoretiskt objekt. Han menar att Pierre Bourdieu sysslar med smakens sociologi och 
anser att det som är mest framträdande för Bourdieu är ”kulturens roll i reproduktionen 
av samhällets sociala makt- och statusförhållanden”108. Det är genom människornas 
sociala relationer som smaken reproduceras. Vår smak och klädval regleras genom vår 
uppväxt mer än något biologiskt. Detta gör att samhällets makt- och statushierarkier 
upprätthålls. Bourdieu använder sig främst av tre begrepp: kapitial, habitus och fält.109

Kapital handlar om en tillgång eller resurs som erkänns av andra. Resurser i social och 
kulturell bemärkelse skapas först då de tillmäts värde av andra. Kapitalet delas in i fyra 
olika kapitalformer: ekonomiskt, socialt, symboliskt och kulturellt. Ekonomiskt kapital 
handlar om pengar och kapital, oftast är de nedärvda. De med mycket ekonomiskt 
kapital har inte samma behov av att satsa på kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet 
handlar om utbildning och kunskap, att veta vad som gäller i vissa sociala sammanhang. 
Bland de med mycket kulturellt kapital är det angeläget att investera i kulturellt kapital 
för sina barn så att den kulturella exklusiviteten består. Kulturellt kapital kan i vissa fall 
sorteras som en underkategori till det symboliska kapitalet. Det symboliska kapitalet 
handlar om symboler, attribut och handlingar personen behöver behärska för att kunna 
visa sin samhörighet och konkurrensförmåga. Det symboliska värdet är ett värde som 
gruppen har tillskrivit symbolen eller handlingen. Socialt kapital handlar om kontakter, 

106 Carle 2007:381ff
107 Die feinen Unterschiede, Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft
108 Holmberg 2008:208
109 Ibid 2008:208
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relationer, umgängeskrets där det finns möjlighet att hämta ”stöd”, ett anseende, att 
vinna och behålla samhällets förtroende.110

Det är de olika formerna av kapitaltillgångar som de olika grupperna kämpar om. Vad 
som är viktigt just nu i form av kapitaltillgångar sätter agendan för kampen och är också 
det som håller samman samhället. På modeplagg blir detta tydligt. När en grupp längre 
ner i hierarkin använder ett plagg som social markör som används av en grupp högre 
upp i hierarkien börjar gruppen med den högre positionen i hierarkien söka nya 
markörer.111 

Habitus handlar om hur människan handlar, tänker och orienterar sig i det sociala. Vårt 
habitus är det som styr oss i våra val av allt från kläder till musik. Det är summan av 
vad vi varit med om, det vill säga, vad vi har lärt oss att tycka om och vad vi lärt oss 
ogilla. Ingen saknar smak utan vi har alla olika smak beroende på uppväxtförhållanden. 
Människans habitus är trögt vilket bidrar till att samhällsförändring oftast är långsam.112 
Habitus bestämmer skillnaden på bra/dålig, gott/ont, charmerande/vulgärt och så vidare. 
Men vad som anses charmerande hos en grupp anses skrytsamt hos en annan, uppfattas 
vulgärt hos en tredje. Varje klass eller grupps position motsvaras av en klass/grupps 
habitus eller smak. Habitus både urskiljer och bekräftar den sociala identiteten. Den 
både klassificerar och är klassificerande i hur olika klasser skall uppfattas. Detta innebär 
att det inte bara går att ta bort gamla mönster utan habitus både är och gör. Habitus 
handlar alltså både om individens val och smak men även om en social grupps position i 
rummet.113

Smak blir till ett symboliskt uttryck för klassposition.114 Bourdieu påpekar:

Smaken gör att man har det man tycker om eftersom man tycker om det man har – nämligen 
de egenskaper och de tillgångar man de facto blivit tilldelad i fördelningar och de jure 
anvisad i klassificeringarna.115

Man skulle kunna säga att det nu inte är den högre lönen som avgör smak utan smaken 
för det nödvändiga eller smaken för lyx. De med rikt ekonomiskt och kulturellt kapital 
kan välja medan de med knappheten som konsumtion får handla de som är lättköpt och 
vanligt vilket då i vissa kretsar kan ses som vulgärt. Inkomsten bestämmer i hög grad 
avståndet till nödvändigheten.116 När det gäller smaken för det nödvändiga ska man 
hålla i åtanke att det här oundvikligt handlar om nödvändigheter som saknas. Bourdieu 
resonerar kring valet av kläder och menar att man här väljer sådant som passar till allt, 
är praktiskt, minimerar risken att misslyckas, prisvärt och hållbart det vill säga uppfyller 
en förnuftig strategi. Det handlar om att spara pengar, tid och besvär - ett beslut för de 
nödvändiga, ”det är inte för oss”.  I smaken för det nödvändiga reduceras möjligheten 
till ett symboliskt värde till olika tekniska funktioner såsom till exempel ”hel och ren”, 
stabila möbler med mera.117  

110 Holmberg 2008:208-209, Bourdieu 1986:273ff, Bourdieu 1994:97, Broady 1990:171
111 Holmberg 2008:210
112 Ibid 2008:210f
113 Bourdieu 1986:300, Bourdieu 1994:18f
114 Bourdieu 1986:304
115 Ibid 1986:306
116 Ibid 1986:305ff
117 Bourdieu 1979:585ff
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Smak är ett sätt var igenom en persons habitus kommer fram. Just smaken är intressant 
då den har en sådan klassificerande funktion på grupper och klasser. En persons habitus 
är inte i relation till mer eller mindre ”begåvning” i att läsa vissa koder. Förmågan att 
läsa in vissa saker från andra är en inlärd förmåga att hitta distinktioner. Människan 
söker sig till de områden hon behärskar och till människor som tycker om samma saker 
som hon själv. Smak handlar alltså om något inlärt, vad som är finare handlar istället 
om grupper och klasser legitimitet i samhället att få sin smak klassad som fin eller 
högre. De ur de högre klasserna har här större möjlighet att definiera kulturen och den 
goda smaken. Bourdieu intresserar sig mycket för de högre klasserna och ser här att en 
klassresenär har svårt att förstå och hantera det finstilta. De små distinktionerna som 
ansiktsuttryck, historiska referenser, förmågan att kombinera vissa färger, att veta vilket 
mode som är rätt. Den ovane tar ofta i för mycket. I modevärlden pratar man här om 
vulgär.118 Bourdieus bok La distinction har till tyska översatts med Die feinen 
Unterschiede vilket betyder de fina skillnaderna, vilket här blir väldigt talande.

Ett fält (eller ett socialt rum) är ett område inom vilket personer och institutioner finns 
som kämpar om något som är gemensamt för dem. Det handlar om vem som skall få 
sätta agendan. Holmberg tar exemplet modefältet där personerna är kläddesigners, 
modejournalister, frisörer, modeller och institutionerna är modemagasin, 
modeutbildningar, tv-program och bloggar. Kampen handlar om definitionen av bra 
mode.119 Varje enskilt fält, påpekar Bourdieu, har sina specifika egenskaper samtidigt 
som det finns generella mekanismer som gäller alla fält. I varje fält finns en kamp, här 
finns nykomlingen som försöker spränga inträdeslåset och de dominerande som vill 
försvara sitt monopol och utestänga konkurrens. I fältet definieras vad som är vinst i 
detta fält, en akademiker vill inte ha en moderskapares vinst och tvärt om. Kampvinsten 
uppmärksammas bara av de som är i fältet för andra är den likgiltig. För att fältet ska 
fungera behövs människor med insatser, som är beredda att spela, har ett habitus som 
förstår och godkänner reglerna. Styrkeförhållandena mellan människorna, 
institutionerna och de olika kapitalen ger fältet en struktur. Denna struktur står alltid på 
spel.120 Kampen står således mellan om ”man ska bevara eller radikalt förändra 
fördelningen av det specifika kapitalet inom fältet”.121 Om styrkeförhållandena i ett fält 
är monopoliserande, i det specifika kapitalet som ger makt och auktoritet, används gärna 
bevarande strategier. De med mindre kapital är benägna att tänka mer i 
omvälvningsstrategier. Alla människor i fältet har ett visst gemensamt intresse. Man får 
inte glömma, menar Bourdieu, att kampen förutsätter att människorna är överens om att 
det är värt att kämpa om. Detta ger trots kampen även en samhörighet. Dock är det inte 
säkert att människorna i fältet är medvetna om fältet eller att de deltar i spelet. Trots 
detta bidrar de genom att deltaga i kampen att spelet kan reproduceras då de bidrar till 
produktionen om tron på vinstens värde. Inom fältet sker ständigt olika förändringar 
men fundamentet som hela spelet vilar på ändras inte. I och med att det har krävts en 
investering för att komma in i fältet skyddar denna från att det kan bli en total 
revolution i fältet.122 Holmberg belyser att Bourdieus fältbegrepp kan ses som en 
möjlighet att avgränsa, konstruera och analysera olika områden som vid en given 
tidpunkt finns i samhället och som alla lyder under sin egen logik. Bourdieu ger oss 
möjlighet att ta oss bortom de individuella.123

118 Holmberg 2008:212f
119 Ibid 2008:211
120 Bourdieu 1984:127ff
121 Ibid 1984:128
122 Ibid 1984:128ff
123 Holmberg 2008:212, 216
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Varje fälts specifika logik bestäms av vad som är gångbart i detta fält på just den 
marknaden, vilka är verksamma i spelet och vilket specifikt kapital är viktigt här. 
Kapitalet styr vilken rang man får i varje tänkbart fält.124 När en familj försöker 
positionera sig i det sociala rummet handlar det inte bara om volymen och strukturen i 
deras kapital utan också om deras möjligheter att utöka kapitalet eller överföra ett 
kapital till ett annat. Även institutionerna eller icke-institutionella system påverkar 
möjligheterna, till exempel lagstiftning och sedvänjor.125 De som är närmare varandra i 
det sociala rummet är mer benägna att närmar sig varandra då de har liknande smak och 
preferenser än de som är långt ifrån varandra.126

Det handlar inte bara om konkurrensen mellan producenterna poängterar Bourdieu utan 
även om konkurrensen mellan konsumenterna. ”Konsumenten bidrar till att producera 
den produkt som han konsumerar”.127 För att man ska förstå olika livsstilar visar 
Bourdieu följande formel ”(habitus) (kapital) + fält = praktik”128.

Bourdieu påpekar att när en klass eller klassfraktion skall definieras måste många 
parametrar tas med inte bara yrke, inkomst och utbildningsnivå utan även 
könsfördelning, fördelning i det geografiska rummet samt många fler kompletterande 
karaktäristiska omständigheter som till exempel etnicitet. Det är viktigt menar Bourdieu 
att inte bara mäta enskilda samband som ålder, kön då tenderar helheten att försvinna. 
Om man utgår från en variabel och lägger på variablar riskerar man att tillskriva en 
variabel effekter som snarare beror på alla variabler sammantaget. De sociala klasserna 
skall därför definieras av strukturen hos relationerna mellan alla relevanta egenskaper. 
Med detta sagt kan ändå Bourdieu konstatera att köns- och åldersfördelningen berättar 
mycket om klass- eller klassfraktion framförallt hur de ändras över tid. Han menar 
också att de är svårt att studera en individ när maka/make, föräldrar/svärföräldrar kan 
spela en stor ekonomisk eller social roll då namn/titel, tillgångar, social position med 
mera påverkar vilken position personen får. Även klädsmaken är beroende av bägge 
makarnas kapital.129 

Bourdieu resonerar kring den sociala klassen och dess levnadsbanor. En individ har från 
början ett startkapital eller ursprungsposition (faders position) och skaffar sig genom 
livet sedan ett annat kapital, en aktuell position i det sociala rummet. Relationen mellan 
dessa positioner är statisk, men kan variera i styrka. Detta gör att individens möjligheter 
att förflytta sig i det sociala rummet inte är slumpmässigt. Den beror på två faktorer dels 
krafterna som strukturerar det sociala rummet påverkar individen och dels individen 
själv som har sin tröghet/egenskaper att sätta emot fältets krafter som till exempel 
tillgångar och titlar. Mot en bestämd kapitalvolym finns ett antal ungefär lika sannolika 
banor som leder fram till ungefär likvärdiga positioner. Under livet kan individen byta 
banor, alla ändstationer är inte lika sannolika beroende på startpunkten. De flesta 
kommer hålla sig i klassen medan några faller in på en högre bana eller lägre som kan 
resultera i att de i slutändan byter klass. Detta är beroende på hur volymen och 
strukturen av deras kapital utvecklas över tid. Med kapitalets totalvolym menas summan 
av de resurser och den makt som går att utnyttja i det ekonomiska, kulturella och sociala 
kapitalet. Medan kapitalets struktur avser hur deras samlade kapital är fördelat mellan 
de olika kapitalen. Detta innebär att medlemmar ut en familj kan hamna olika i den 

124 Bourdieu 1986:270f
125 Ibid 1986:286
126 Bourdieu 1994:21
127 Bourdieu 1986:248 
128 Ibid 1986:251
129 Ibid 1986:252ff
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sociala världen. Utöver de individuella banorna finns det även kollektiva banor. Då 
handlar det om att hela klassen är påverkad av att den kollektiva banan som kan gå upp 
eller ner. Detta är karaktäristiskt för en uppåtgående eller nedåtgående klass men är 
svårt att upptäcka av sin samtid.130 Detta är ett användbart tankeverktyg som kan 
beskriva den uppåtgående gruppen bönders resa mot hemmansägare på 1700-talet. En 
grupps möjlighet att avancera är beroende på hur gruppens medlemmar kan tillägna sig 
och definiera det ekonomiska, kulturella och sociala kapitalet det vill säga definiera 
gruppens position i det sociala rummet. Utöver detta är också gruppen beroende på hur 
tillgångarna fördelas i det geografiska rummet. Vilket verkligt socialt avstånd är det till 
vissa tillgångar? Hur lång tid tar det att förflytta sig? Men också hur gruppens 
medlemmar är fördelade i det geografiska rummet i förhållande till händelsernas 
centrum för ekonomiskt och kulturellt värde. Här ger Bourdieu exemplet Paris eller 
någon större regional metropol.131

I Praktiskt förnuft, Bidrag till en handlingsteori påpekar Bourdieu på en vanlig 
missuppfattning av hans bok La Distinction. Flera tror att det bara handlar om att 
reducera människans beteende till att söka distinktioner men detta är fel. Bourdieu vill 
istället konstruera teoretiska klasser för att kunna kartlägga och förstå skillnader och 
förutsättningar, helt enkelt förstå den sociala världens innersta logik.132 I förordet till 
Kultursociologiska texter påpekar Broady och Palme att läsaren skall hålla i minnet att 
det är en fråga om konstruktion. Sociologin kan med rätt redskap hjälpa till att bringa 
ordning i ett komplext material.133 Detta har i högsta grad gällt min studie. När jag 
undersökt mitt material och där räknat kor, silver och kjortlar har Bourdieus 
resonemang och termer hjälp mig strukturera mitt sätt att ställa frågor till materialet och 
öppnat upp för funderingar kring de mönster och avvikelser jag sett. 

Mig tilltalar Bourdieus teorier på så sätt att interaktionen pågår hela tiden - en 
förändring. Historia är något som rör sig och det är svårt att stoppa vid en specifik punkt 
för att dra slutsatser isolerat där. Likaså att han ser individen som en person med 
möjligheter att göra olika val och inte som ett offer för omständigheterna. Han förklara 
också på ett begripligt sätt varför samhällsstrukturerna är så svåra att ändra på.

Genom att använda Bourdieus begrepp fick jag en möjlighet att lägga ett genomskinligt 
lager över mina resultat och med hjälpa av hans terminologi mejsla fram en bild av vad 
som kan styra personerna att handla som de gjorde. Med begreppet habitus kunde jag 
finna olika grupper med olika smak. Vad skiljde dem åt? Vad var god smak och hur 
reproducerade den sig? Jag använde också Bourdieus resonemang om smaken för det 
nödvändiga och smaken för lyx. Genom att använda begreppen ekonomiska, kulturella, 
symboliska och sociala kapital fick jag en möjlighet att identifiera olika mekanismer 
som kunde påverka grupperna under 1780-talet och hur fördelningen av de olika 
kapitalen påverkade. Begreppet fält hjälpte mig förstå med vilka de konkurrerade och 
känner samhörighet med. Var det ett eller flera fält och hur ser de i så fall ut? Var en 
fråga jag ställde mig. Begreppen har också gett en struktur till presentationen av mitt 
resultat.

130 Bourdieu 1986:263ff, 272f
131 Ibid 1986:282f
132 Bourdieu 1994:19ff
133 Bourdieu 1986:19 förord av Broady och Palme
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4 Metod

4.1 Avgränsningar

I min uppsats Mer för prakten än för nyttan undersökte jag statusmarkeringar i 
bouppteckningar från Virestad socken under 1750-talet. Jag gjorde en avslutande 
jämförelse med Öjaby under 1770-talet för att pröva mitt resultat. För att nu göra en 
djupare och bredare undersökning väljer jag att undersöka dessa bägge socknar på 1780-
talet. Detta ger mig en generation senare i Virestad än vid min senaste undersökning. 

Öjaby låg som en socken mellan staden Växjö och godset Bergkvara i Bergunda 
socken. Detta ska inte förväxlas med Öja socken som låg på andra sidan Bergunda. År 
1769 finns i husförhörslängderna 256 individer i Öjaby socken fördelade på 50 hushåll, 
dvs cirka 5 personer per hushåll  innehållande föräldrar och barn samt ibland tjänstefolk 
och inhysesfolk. Befolkningen ökade kraftigt under 1700-talets slut.134 I Öjaby har en 
del av socknen, Helgevärma, mer präglats av kvarnrörelse, bränneri, magasin än det 
agrara.135 Övriga byar har jordbruk och boskapsskötsel som bas. Förhållandena för 
växtodlingen i Öjaby socken har inte varit idealiska. Odlingsmöjligheten har varierat 
inom socknen men växtodlingens möjligheter i socknen som helhet ur ett småländskt 
perspektiv är genomsnittliga. Boskapsskötseln ansågs vara socknens viktigaste 
förvärvskälla.136 Under 1780-talet pågick flera storskiftningar av utmarker i de olika 
byarna i Öjaby socken.137

Helgevärma ligger vid Helgasjöns utlopp och här fanns olika forsar och strömmar. 1775 
fanns 12 personer i tre hushåll i Helgevärma men det mångfaldigades under 1780-talet. 
Orsaken var att ett statligt brännvinsbränneri etablerades vid Kronokvarnen. 1784 fanns 
en inspektor, en skrivare, en bokhållare, en brännerimästare, två underbrännerimästare, 
en vaktmästare, 30 bränneridrängar och ett tiotal pigor. Det rörde sig totalt om 60 
personer. Under samma tid fanns även en krog i Helgevärma. Orsaken var att Gustav 
III:s regering vill monopolisera brännvinstillverkningen och få kontroll på 
spritkonsumtionen. Landshövdingen uppmanade t o m Växjö stads borgare att börja 
odla potatis till bränneriet år 1775. Men planen var inte så god, kontrollen av 
hembränneriet var svår och superiet ökade istället. I början på 1790-talet försvann 
bränneriet. Det skedde egentligen inte så många våldsamma brott som ledde till dråp 
eller mord i Öjaby socken, men de som skedde under perioden 1600-1800 är i hög grad 
koncentrerade till Helgevärma. Svensson spekulerar i om detta berodde på att mycket 
folk var i rörelse runt Helgevärma och landsvägen, att kvarnen drog till sig tillfälliga 
besök och att alkohol användes även före kronobränneriets tid och att dessa faktorer 
möjligen skapade en speciell miljö runt platsen.138 Borgarna inne i Växjö visade inget 
intresse för vattnet och dess kraftkälla i Helgevärma.139

Virestad socken har i mitten på 1700-talet 2000 invånare.140  År 1785 finns ca 320 
hemmansbrukare i socknen. Socknen är till ytan stor, se bilaga B. År 1677 stod en ny 
väg mellan Eneryda-Älmhult-Loshult klar, 20 år efter att Skåne införlivats med Sverige. 

134 Svensson 2012:220
135 Ibid 2012:27
136 Ibid 2012:36
137 Ibid 2012:356ff
138 Ibid 2012:439f, 449ff
139 Larsson 1991:199f
140 Larsson 1974:196
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Detta gjorde att de tidigare vägarna till Skåne över Virestad förföll. Hundra år senare, på 
slutet av 1700-talet var detta ett problem. Det handlade främst om fem vägar som alla 
gick till kyrkan i Virestad. I en inlaga till häradsrätten 1785 framgick problemet med 
förfallna vägar tydligt. Bland annat påpekas att vägen till Karlshamn behövde förbättras 
då ”Carlshamns stad, såsom nödvändigt för Lantmannen, at dess beqvämare kunna 
Transportera sina varor till Kiöpestad.”141 Det är också problem med att för få var 
vagnsvägar och att bönderna skulle tjäna på att öka antalet. Två år senare konstaterades 
att bönder drabbades olika när de skulle betala då vissa vägar var i gott skick medan 
andra var så förfallna att de var svåra att komma fram på vår och höst.142  Virestad 
socken hade också handel söder ut med Kristianstad.143 

Även Växjö har betydelse för denna uppsats då det är centralorten för området. Växjö 
har i slutet på 1700-talet ett 20-tal handelsidkande borgarföretag, hantverksföretagen var 
fyra gånger större vilket borde spelat en huvudroll för staden. I staden fanns också 
kyrkans och skolans folk liksom ämbetsmän som tillhörde länsstyrelsen eller andra 
statliga organ. Dessa två grupper utgjordes av 15 familjer vardera. I Växjö fanns också 
ett lasarett.144 Under 1700-talet hade stadsborna tillgång till åkermark och 1799 förbjöds 
nybyggnation av fähus och lador inne i staden.145

Växjö stad hade en långsammare befolkningsökning jämfört med resten av länet under 
1700-talet.146 År 1800 hade Växjö 1130 personer.147 Med hjälp av häradskartor kan man 
se Växjös roll som kommunikationscentrum. Vägar kom från olika håll, norr ifrån 
Vetlanda, Kalmar, Ljungby och Jönköping, söder ifrån kom de från Ronneby, 
Karlshamn och Kristianstad.148

Virestad socken är lämplig att studera då den ligger centralt i ett område med ett mer 
lokalt särpräglat dräktskick dvs södra Småland, norra Skåne och västra Blekinge. 
Många originalplagg finns också inlämnade till museum från Virestad. Jag är 
intresserad av att se på relationen stad-land. Här passar Virestad bra in som ligger långt 
från ”centrum” dvs Växjö och har en närhet till Skåne och Blekinge medan Öjaby som 
idag är en stadsdel i Växjöstad på 1780-talet låg precis utanför stiftstaden. Detta gör att 
Öjaby hade andra förutsättningar än Virestad vad gällde inflytande från andra stånd och 
kunde ta del av nyheter på en mer frekvent basis. De olika socknarna skiljer sig åt i 
storlek vilket kan ge problem i jämförelse. Detta kommer jag noga att beakta dock finns 
det också fördelar då storleken på en socken också kan ge olika villkor för dem som bor 
där. Bägge socknar ligger inom folklandet Värend. Jag väljer att arbeta med ett 
tidsspann på 10 år. Detta för att antalet bouppteckningar ska bli rimligt. Genom att 
avgränsa sig relativt snävt i tid är det också lättare att kunna se vad som är specifikt för 
den undersökta perioden. 

Mitt fokus kommer att ligga på status. Identitet och status rör sig i samma område. 
Därför kommer termen identitet ibland att finnas med men jag kommer inte göra någon 
djupdykning i hur identitet skapas och kategoriseras. Samma gäller hur kläderna 

141Petersson 1971:115
142 Ibid 1971:114ff
143 Linnébygden. Historia om näringslivet 1995:16
144 Larsson 1991:144f
145 Ibid 1991:164f
146 Ibid 1991:152f
147 Historisk statistik för Sverige 1969:62
148 Larsson 1980:28
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genuskodas i olika patriarkala beteenden och kvinnliga underordnande positioner. Detta 
är inte något jag går djupare in på i denna uppsats.

4.2 Källmaterial

Studiens huvudkälla är bouppteckningar. Jag har läst originalen. Jag har vid enstaka 
tillfällen gått tillbaka till mina underlag från studien Mer för prakten än för nyttan och 
här kommer underlagen från en avskrift gjord av Göran Magnusson av 
bouppteckningarna från 1750-talet. Magnusson har sedan 1960-talet ägnat sig år 
släktforskning och är väl förtrogen med texten. För att minimera mina egna läsfel har 
jag tagit hjälp av Anders Fransson som hjälp mig att läsa där jag kommit till korta. 
Fransson har släktforskat i 30 år och är väl bekant med 1700-tals skrift. 

Bouppteckningar används flitigt av konsumtions- och kulturhistoriker då den innehåller 
mycket information om den äldre tidens materiella kultur.149 Bringéus menar att 
bouppteckningar kan visa förändringar i tid, rumsliga variationer, nyhetsaccepteringar 
inom olika sociala skikt och ge en inblick i ekonomiska system, sociala organisationer, 
rådande värderingar och normsystem. Författarens undersökning av bouppteckning på 
rika handelsbönder i Osby gjorde att han kunde se hur långt affärskontakterna sträckte 
sig genom deras krediter.150 Bouppteckningar blev i Sverige obligatoriskt genom 1734 
års lag. Dessa skulle upprättas vid framför allt dödsfall och sedan lämnas in till 
häradsrätten. I bouppteckningen finns två datum, dagen för upprättandet av 
bouppteckningen och dagen när handlingen verifierades i häradsrätten. Enligt 1734 års 
lag skulle registreringen vid domstolen ske senast tre månader efter dödsdagen. Tidigare 
studier visar att det var svårt att hålla denna regel.151 Jag har valt att konsekvent hålla 
mig till dagen då bouppteckningen upprättades och det är detta årtal som redovisas om 
inget annat anges. Jag kan i bouppteckningarna se att kläder och smycken ibland redan 
skänkts till barnen. Vad som mer eventuellt inte finns med är svårare att säga.

Bringéus påpekar att hela boet skulle redovisas enligt lagen men att undantag gjordes då 
endast den avlidnes kläder och sängkläder redovisades. Pantsatta ägodelar skulle 
redovisas. Även hemgifter togs ibland upp då inte alla barnen fått denna för att det 
skulle bli rättvist.152 Pantsättningar finns i bouppteckningarna jag undersökt lika så att 
hemgiften ibland redovisats men huruvida hela bohaget med undantag från kläder och 
sängkläder stämmer återkommer jag till senare i min skrift.

Frågan om allt är redovisat har flera dimensioner det fanns de som enligt Bringéus 
”samlade till bouppteckningen” dvs tillverkade eller köpte linne och silver för att gå till 
eftervärlden som en välförsedd person. Det kunde även ta lång tid att upprätta 
bouppteckningen och mycket kunde delats ut under tiden. Att vissa ägodelar 
undanhållits får vi räkna med, vissa saker kan ha varit otillåtna och andra kan ha glömts. 
Många föremål har säkert inte heller tillmätts något egenvärde som t ex träskor, 
strumpeband. Fest- och högtidsplagg har gynnats på bekostnad av vardags- och 
slitplagg.153 Andersson påpekar det källkritiska problemet om allt finns med, men menar 
att det främst handlar om när en total kartläggning görs. Vid en analys av status spelar 

149 Andersson 2009:133
150 Bringéus 1974:23ff
151 Ulväng 2012:38, Isacson 1979:137, Bringéus 1974:3
152 Bringéus 1974:5
153 Ibid 1974:10ff
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det en mindre roll eftersom ting med högt statusvärde antagligen antecknades noga. 
Arvingarna borde vara intresserade av detta. En annan fråga är var i familjens livcykel 
bouppteckningen sker, Andersson menar dock att har familjen tidigare haft en stark 
ekonomi visar den sig också på slutet.154 

En skiftande bouppteckningspraxis kan innebära problem vid en jämförande studie dock 
menar Bringéus att hans studier i Sydsverige snarare skiljer sig i tid än i rumsligt 
hänseende.155 Mina studier ger samma resultat som Bringéus. Jag anser att Öjaby och 
Virestad använder samma praxis men att det har skett en viss förändring från 1750-talet 
fram till 1780-talet. Den som skrev bouppteckningarna var ofta någon lokal person som 
var skrivkunnig t ex nämndeman eller skollärare.156 Ulväng menar att tillförlitligheten i 
bouppteckningarna var höga. Arvingarna hade ett intresse i att dödsboet blev korrekt 
värderat och värderingsmännen och familjemedlemmarna hade kännedom om plaggens 
material. Att bouppteckningarna gjordes av lokala personer gör att man kan säga att det 
finns en förtrogenhet för ortens språkbruk och att det fanns en gemensam och 
geografisk begränsad kontext.157 Öjaby och Virestad använder samma språkbruk även 
samtida litteratur använder dessa ord.158

Bouppteckningarna redovisas systematiskt med olika rubriker Bringéus påpekar dock 
att ett föremål inte alltid hamnar under rätt rubrik.159 Detta har jag varit medveten om 
och därför letat under flera olika rubriker. Jag har även funnit kläder som tagits upp 
efter summeringen. Ett problem med bouppteckningar kan vara att det återspeglar en 
åldrande befolkning men i mitt material är åldrarna spridda varför jag inte ser detta som 
ett stort problem för mig. Dock är det svårt att säga exakt när en nyhet kom.

Flera forskare tar upp problemet med att lös egendom ofta värderas lägre än sitt faktiska 
värde. De enda säkra beloppen är fodringar och skuld. Är skulder och fodringar stora 
kan detta ge utslag.160 Detta är ett problem jag är medveten om men som är svår att göra 
någonting åt.

Bouppteckningar speglar sin samtid. Bringéus menar att de t ex hellre pantsatte sina 
ärvda silversaker än sålde dem för då fanns det möjlighet att lösa in dem igen för att 
bevaras i släkten.161 Svensson resonerar kring smyckena i bouppteckningarna och menar 
att en bonde med mycket silver kunde fått detta genom pant. Han tror även att 
bouppteckningarna kan visa mindre antal smycken än vad som funnits då flera av 
familjens dräktsilver redan fördelats på barnen.162

4.2.1 Symbolik

Ahlberger påpekar en svårighet i konsumtionsforskningen när det gäller kläders 
symbolik. Det är en subtil värld och en mångfald som inte så lätt låter sig återskapas.163 
Arnö-Berg och Hazelius-Berg  belyser de mycket små variationerna som kunde finnas i 

154 Andersson 2009:137
155 Bringéus 1974:11
156 Ibid 1974:4
157 Ulväng 2012:38f
158 se Carl von Linné Skånska resa år 1749 samt Samuel Krok Urshults pastorats inbyggares seder 1749
159 Bringéus 1974:6
160 Isacsson 1979:138f, Ulväng 2012:37, Andersson 2009:137
161 Bringéus 1974:33
162 Svensson 1979:78
163 Ahlberger 1996:40
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klädedräkten men som hade ett stort symboliskt värde. Alla hade oskrivna regler för 
kläderdräkten som var en del av gemenskapen. Inom dräktområdet var kunskapen 
självklar men för en förbipasserande osynlig.164

På sina håll kunde man se skillnad på en bonde och en dräng eftersom bönderna 
bar rem och spänne till sina förskinn vilket inte drängarna gjorde. Om man i 
Dalby i Värmland såg en bonde med en röd bandremsa insydd i axelsömmen 
visste man att han ägde ett helt hemman. Mera tillfälliga markeringar ingick också 
i ”dräktspråket”. På ett bröllop kunde man kanske i kyrkan urskilja vilka av 
karlarna som var inbjudna till bröllopet eftersom de hade en annan färg på 
strumporna än de övriga. I en trakt visste prästen genast om en stolt far, som kom 
för att anmäla ett nyfött barn till dopet fått en son eller dotter. Han behövde bara 
titta på den nyblivne faderns stövlar. Var stövelskaften uppdragna betydde det en 
son, var de nedhasade betydde det en dotter.165

Att i det källmaterial jag studerat förstå alla nyanser går inte. Jag är medveten om att det 
kan finnas nyanser jag inte ser. Sedan barnsben har jag dock haft olika folkdräkter vilket 
gör att jag har en känsla för vad som är praktiskt möjligt. Jag har också god kännedom 
om bevarat material, målningar samt skrivet källmaterial om folkdräkten i den region 
jag studerar, vilket bidrar till att jag förstår litteratur och källmaterial lättare.

4.3 Spännvidden mellan kvantitativ och kvalitativ metod

Parametrar som har undersökts i bouppteckningarna är: mynt, silver/smycken, 
häst/nötkreatur, kläder, total summa, skulder och fodringar. Jag har inte skrivit upp 
skuld för skuld med pengar utan har varit mer intresserad av vilka de har 
fodringar/skulder till. För att kunna svara på mina frågor och förstå dem i dess 
sammanhang har jag breddat mitt underlag, allt för att ge en fingervisning om 
personernas socio-ekonomiska position i samhället. Jag vill kunna visa på förhållandet 
mellan det som satsas på dräkten och den dödes övriga kvarlåtenskap. Jag avser inte att 
beskriva hur alla i en socken var klädda. Till detta räcker inte materialet. 
Bouppteckningar är inte representativa för hela befolkningen, ju lägre socialt skick 
desto färre bouppteckningar finns.166 Men då jag är intresserad av status är det de med 
mest pengar i ståndet som är mest intressanta att undersöka varför avsaknaden av de 
lägre skikten inte är av avgörande betydelse. Jag utgår från att de jag undersöker till 
största del är bönder i det övre skiktet i bägge socknarna. 

Jag kommer att bearbeta mitt material kvantitativt, all information kommer läggas in i 
olika tabeller så att de är sorterbara på  t ex person, socken, kön, material, färg osv. Allt 
för att kunna använda så många parameterar som möjligt i mitt sökande efter skillnader. 
Jag kommer göra tre huvudtabeller varifrån jag sedan gör olika mindre tabeller. Den 
första är en med personens förutsättningar med ålder, ekonomi, djurbestånd och avstånd 
till skulder och fodringar, den andra blir en tabell över personernas klädinnehav och den 
tredje över deras smycken. Sedan jag bearbetat mina tabeller och fått svar på mina 
frågor kommer jag med hjälp av Pierre Bourdieus termer fält, kapital och habitus att 
analysera och försöka förstå vilka mekanismer som påverkar bönderna i deras val av 
kläder och smycken för att signalera status. Mina frågor och min analys är mer 
kvalitativa. Detta gör att jag tar ett avstamp i det kvantivativa men under min 

164 Arnö-Berg och Hazelius-Berg 1975:19
165 Ibid 1975:19
166 Bringéus 1974:10
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undersöknings gång rör mig mer och mer mot det kvalitativa för att slutligen dra 
kvalitativa slutsatser. 

4.4 Komparativ metod

Målet med vetenskap är att förklara menar Kjeldstadli. Ett sätt är att systematiskt 
jämföra en så kallad komparativ metod. Den går ut på att pröva orsaksförklaringar men 
den har även två andra syften. Det ena är att kunna visa att en teori är mer allmängiltig, 
målet blir då att ge generell kunskap.167 När det gäller generaliserbarhet kommer mina 
resultaten inte förklara vad som hänt på en annan plats men förhoppningsvis ge oss 
verktyg att förstå liknande mekanismer kring dräktskick och status på andra platser.  Det 
andra syftet som enligt Kjeldstadli är raka motsatsen handlar om att jämföra för att hitta 
något att förklara avsikten är heuristisk, ett kunskapssökande; vi söker efter goda 
frågor.168 Jag tänker mig att dessa syften inte nödvändigt står i motsats till varandra utan 
att min undersökning utgår från ett kunskapssökande där jag hittar frågor för att sedan 
med hjälp av teorier försöka förklara det jag hittade. 

Den komparativa metoden kräver mycket av upphovsmannen påpekar Tosh, både vad 
gäller forskarförmågan men även avfattningsförmågan. Det är komplexiteten som ställer 
stora krav. Primärforskningen kan inte bli lika omfattande som vid en studie av ett 
område då forskaren måste bemästra två olika sammanhang. Dock har komparativ 
historieskrivning sin attraktionskraft menar Tosh och syftar på att samhällen inte blir 
lika särartade vid en komparation utan förstås utifrån ett större sammanhang.169 

Kjelstadli belyser två metoder att jämföra; den maximala överensstämmelsens metod 
och den maximala skillnadens metod. Den första går ut på att hitta två så olika 
undersökningsobjekt som möjligt och hitta de gemensamma nämnarna, medan den 
andra metoden utgår från två så lika undersökningsobjekt som möjligt och söker där 
skillnaderna.170 Jag kommer att använda mig av den maximala skillnadens metod då jag 
försökt hitta två socknar som har många gemensamma nämnare och där jag sedan 
studerar vad som i så fall skiljer dem åt i meningen hur människor klädde sig och vad de 
ville uttrycka med detta. Jag vill att de ska finnas i varandras närhet för att de ska vara 
lika men ändå tillräckligt olika för att ge grund för en komparation.

167 Kjeldstadli 1998:250
168 Kjeldstadli 1998:250, se även Tosh 2011:249 för resonemang om komparativ metod som heuristiskt   

verktyg.
169 Tosh 2011:175ff
170 Kjeldstadli 1998:252
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5 Undersökning och analys

5.1 Bakgrund

Jag har undersökt bouppteckningar från Öjaby socken och Virestad socken under 1780-
talet. När jag har letat bouppteckningar från Öjaby i Kinnevalds häradsrätt har jag haft 
tillgång till en excellfil.171 I Öjaby hittade jag under 1780-talet bouppteckningar för fem 
kvinnor och fem män.  Efter en snabb undersökning kunde jag konstatera att två av 
kvinnorna inte hade med sina kläder i bouppteckningen, vilket gjorde att tre kvinnor 
blev för litet underlag och jag var tvungen att utöka det på något vis. Jag hittade en 
kvinna död 1779 men hennes kläder var också skänkta till barnen och fanns inte 
upptagna i bouppteckning. Däremot hittade jag en kvinna som bodde i Lönås med 
bouppteckning från 1789. Lönås är idag en liten by på några hus, halva byn tillhör 
Öjaby socken och halva Bergunda. Svensson påpekar att på 1400-talet existerade två 
separata gårdar i Lönås och att sockengränsen gick mittemellan gårdarna.172 Kvinnan jag 
hittade bodde i Bergunda delen. Jag tänker att hon inte skiljer sig så mycket från 
kvinnan i granngården utan att hon kan representera Öjaby socken. Jag hittade två 
personer döda sommaren 1790, en kvinna och en man. Mannen dog i kriget173 i Finland. 
Kvinnan och mannen borde inte hunnit skaffa sig så mycket kläder på 1790-talet, 
särskilt inte mannen, utan de får representera 1780-talet. Detta gör att jag har sju 
kvinnor, varav fem har kläder medtagna i bouppteckningarna och sex män. I Öjaby 
socken dog 74 personer under 1780-talet.174 

När jag har letat bouppteckningar från Virestad i Allbo härad har jag letat i Allbo 
härads bouppteckningar t o m år 1800, BouReg:1, bild 117-181. Ett register upprättat 
1942 över bouppteckningar i Allbo härad. I registret står orten för bouppteckningen, 
oftast är även socknen noterad, men några saknar sockennoteringar. Jag har tagit med 
alla från 1780-talet där Virestad socken är noterad. Jag har även läst igenom de som 
saknar socken men inte funnit någon från Virestad. Dock är Virestad en mycket stor 
socken och jag har inte kunskap om alla byar och gårdar i Virestad under 1780-talet. 
Möjligen har jag då missat några bouppteckningar. Att sätta sig och lägga ut orterna 
som saknar socken skulle vara ett mycket tidsförödande arbete varför jag inte gjort 
detta. Jag anser att jag fått med tillräckligt många av de som dog under 1780-talet 
uppskattningsvis 90%. Materialet innehåller dessutom tillräckligt många för att dra 
slutsatser ifrån. I Virestad har jag då hittat 11 män och 12 kvinnor. Två av kvinnorna 
saknar kläder i bouppteckningarna, dessa var bortskänkta till barnen. I Virestad dog 572 
personer under 1780-talet.175  

Bland de som dog var i bägge socknarna också många barn. Min källa för antal döda är 
KGFs databas. Varken i Öjaby eller Virestad saknas något årtal i databasen, vilket 
betyder att inga dödböcker saknas. När jag jämför antal döda med mina 
bouppteckningar kan jag konstatera att i Öjaby har 13,5% lämnat efter sig 
bouppteckning och 4% från Virestad. Även om jag missat några bouppteckningar från 
Virestad är skillnaden stor.

171 gjord av Roger Rydberg, uppdaterad 2013, innehållande 1271 st boupptecknings ingresser från 
Kinnevalds häradsrätt FII 1-13 1739, 1752-1807 

172 Svensson 2012:69
173 Gustav IIIs ryska-svenska krig 1788-1790 NE
174 KGFs databas 2013
175 KGFs databas 2013
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Bouppteckningarna är fördelade över tid som visas i tabell 5:1.

Tabell 5:1 bouppteckningarnas fördelning över tid

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad, Virestad socken Allbo härad

I bouppteckningarna har jag fått ihop 25 poster med smycken i Öjaby och 189 poster i 
Virestad det vill säga 2,2 poster/person i Öjaby och 8,2 poster/person i Virestad. Dessa 
siffror säger inget om personerna, då vissa personer inte har några smycken alls medan 
andra har många smycken. Ändå ger detta en indikation på hur mycket som finns hos de 
personer som har lämna bouppteckningar efter sig. Smyckena har jag hittat under 
rubriken silver. Det har även funnits några föremål som till exempel 1 par armknappar 
av horn antecknade under rubriken silver. Jag har ändå valt att ha kvar dem under silver 
då det skulle kunna vara så att vissa delar är av silver. Andra knappar och spännen har 
hamnat under rubriken ifärdskläder. De har fått vara kvar under rubriken ifärdkläder om 
det inte uttryckligen stått att de är silver, då har jag flyttat dem till silver. Maljor och 
spännen i silver som är skrivna tillsammans med ett plagg och har ett gemensamt värde 
har fått vara kvar bland kläderna. Både därför att det inte går att dela upp värdet och 
dessutom är de antagligen fastsydda. Det står inte i någon bouppteckning att de är 
fastsydda men i bouppteckningarna från 1750-talet fanns det sådana exempel.176 Maljor 
och spännen som är upptagna under silver vet jag inte huruvida de är fastsydda eller 
inte. 

I kläderna har jag fått ihop 358 poster i Öjaby och 1054 poster i Virestad. Om jag tar 
bort de bägge kvinnorna i respektive socken som inte efterlämnat uppgifter om kläder i 
bouppteckningen har Öjaby 40 plagg/person medan Virestad har 50 plagg/person. 
Liksom ovan är detta en indikator på helheten och inte något verkligt på individnivå då 
det skiljer sig mycket i klädinnehavet vilket vi kommer se senare. Kläderna har jag 
hittat under ifärdkläder. Här finns också spanskrör177, näsduk, väska och liknande vilket 
jag tagit medan tyg och sadel inte tagits med. Jag har resonerat att det som någon går ut 
och går och räknar sig som klädd i får vara med. Jag har även hittat kläder under andra 
rubriker då handlar det mest om särkar, skjortor, klutar. Det mesta har funnits under 
linnekläder (vilket normalt handlar om lakan och dukar) men ibland har det funnits 
poster efter att bouppteckningen är summerad och då har jag lagt till dessa kläder. 
Ibland har en summa lagts till efter summeringen i bouppteckningen, antagligen för att 
lösöret gav mer på auktionen/försäljningen än vad uppskattningen gav. Detta har då 
lagts till i totalsumman men jag har inte ökat värde procentuellt på kläderna. Det rör sig 

176 Böök 2013:33-34
177 käpp
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År Öjaby  Virestad
1780 1 1
1781 1
1782 2 1
1783 1 1
1784 1
1785 1 8
1786 3
1787 3
1788 1
1789 3 6

Totalt 11 23



inte om stora summor och jag vet ju inte alls vad som sålde bra, om det var oxen, 
träredskapet eller skinnbyxorna.

I slutet av året 1776 införde Gustav III:s regering en myntrealisation. Rikets huvudmynt 
blev nu riksdalern som delades ner i 1 riksdaler= 48 skilling, 1 skilling=12 runstycken. I 
dagligt tal användes fortfarande de tidigare mynten länge det vill säga daler silver mynt 
och daler koppar mynt.178 Bouppteckningarna jag undersöker har de nya mynten men en 
del redovisar i både den nya samt i daler silver mynt. Alla summor jag refererar till är i 
det nya myntslaget om inte annat uppges. 

När en person fått en titel i bouppteckningen utgår jag från att detta har varit deras 
huvudsyssla. I tabellen nedan ser ni de personer som är till grund för min undersökning. 
Personer med ID 209 till 473 är från Öjaby, de höga numrena kommer från excellfilen. 
De personer med 1-23 som ID är från Virestad. I Öjabys bouppteckningar är det fler 
som har ett annat yrke än bonde. 

178 Lagerqvist och Nathorst-Böös 1997:11
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Tabell 5:2 Personerna som ligger till grund för undersökningen.

Källa: Bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad, Virestad socken Allbo härad samt 
åldern är tagen ut KGFs databas förutom Helena Berg och Nils Lundman som är tagna från 
husförhörslängderna Öjaby AI:1.

Anm. ID 473 dog 1789, ID 471 och ID 493 dog sommaren 1790

I tabell 5:2 är det en stjärna på person 6 och 12. Detta är man och hustru som dör med 7 
dagars mellanrum varför en bouppteckning gjordes för dem bägge. Jag har behandlat 
detta som två separata bouppteckningar och bara räknat bort varandras ifärdskläder, 
bägge har fått tillgång till smyckena. Men i sammanställningar över smycken har jag 
tagit hänsyn till dessa och inte räknat två gånger eller dragit slutsats om 
manligt/kvinnligt.

36

personID år namn titel ort ålder
209 1780 Staffan Mattsson mjölnare Helgevärma 55
249 1782 Helena Berg brännerimäster hustru Helgevärma 48
267 1782 Christina Berg (född Hamnell) mönsterskriverska Helgö 82
281 1783 Elin Germundsdotter Hågeryd 31
313 1785 Zachris Germundsson Lönås, Öjaby sn 57
351 1786 Anna Svensdotter Öjaby 25
364 1786 Johan Hamnell direktör Lunnaby 86
378 1786 Jonas Esbjörnsson mjölnare Helgevärma 45
442 1789 Ingeborg Persdotter Lönås,Bergunda sn 39
471 1790 Nils Lundman soldat Tunatorp 45
474 1789 Kajsa Börjesdotter Lunnaby 34
493 1790 Ingrid Månsdotter Nöbbele 50
473 1790 Jon Persson Tunatorp 35

1 1780 Bengt Jönsson Ekelia 43
2 1785 Bengt Persson Romsalycke 32
3 1781 Bengta Danielsdotter Kateboda 89
4 1789 Bengta Esbjörnsdotter Bergsgården 72
5 1787 Bengta Jonasdotter Garphyltan 62
6* 1785 Botel Persdotter Nedraön 48
7 1787 Brita Bengtsdotter Brorsnäs 57
8 1785 Elsa Persdotter Garanshult 81
9 1789 Germund Arvidsson Ahlmås 75
10 1789 Ingeborg Bengtsdotter Holkya 53
11 1789 Ingeborg Jonasdotter Södra Arnanäs torp 39
12* 1785 Jöns Persson Nedraön 71
13 1784 Karing Persdotter Hokia 37
14 1785 Karl Hök student Bråthult 47
15 1782 Lars Håkansson Eneryda 74
16 1788 Nilla Nilsdotter Kiängsleboda 38
17 1783 Olav Jonsson Garanshult 72
18 1785 Noach Sörman komminister Kistiga 31
19 1785 Olav Stålhos landsfiskal Spånghult 77
20 1787 Per Ingmarsson Eneryda Fållen 73
21 1785 Pernilla Larsdotter Fanhult 27
22 1789 Samuel Bengtsson Degersnäs Vasatorp 30
23 1789 Sissa Johansdotter Nyvärmanshult 29



I husförhörslängderna från Öjaby och Virestad finns nutida sammanställningar (Öjaby 
1971, Virestad 1968) över orter och yrkesutövare som finns med i husförhörslängden .  

Tabell 5:3 Yrken i husförhörslängderna

Källa: Husförhörslängder Öjaby AI:1, Virestad AI:1
Anm: yrke med kursiv finns i bägge socknarna.

Detta är inte på något sätt heltäckande även om man kan tycka att alla yrken skulle 
funnits med när prästen skrev. Men jag kan inte hitta någon smed i Virestad och ingen 
präst i Öjaby inte heller mönsterskriverskan jag har med i mitt material finns med, så jag 
antar att fler yrken fanns. Registret kan dock berätta att de upptagna yrkena fanns och 
ger ett visst sammanhang till den aktuella studien. Värt att notera är att Öjaby har fler 

37

Yrken
Öjaby Virestad
1751-1788 1771?-1787
Adelsperson Arklimästare
Bokhållare Fabrikör
Bränneriarbetare Fiskal
Brännmästare Fältskär
Direktör Fältväbel
Hushållerska Fänrik
Häradsskrivare Garvare
Ingenjör Hovjunkare
Inspektor Husar
Jägare Komminister
Klockare Korpral
Korpral Kronolänsman
Krögare Kvartermästare
Major Kyrkoherde
Mjölnare Kyrkvaktare
Målare Landsfiskal
Ryttare Länsman
Ryttmästarinna Löjtnant
Sergeant Magister
Sjudare Mjölnare
Skrivare Mönsterskrivare
Smed Nämndeman
Sockenskomakare Organist
Sockenskräddare Pastor
Sockensmed Prostinna
Soldat Rusthållare
Underbrännmästare Rustmästare
Vaktmästare Ryttare
Överbrännmästare Salpeterssjudare
Överste Sergeant

Sjudare
Skomakare
Skrivare
Sockenskomakare
Sockenskräddare
Soldat
Student
Volontär



yrken som skulle kunna arbeta inne i staden som till exempel bokhållare, ingenjör, 
direktör, målare. Även Helgevärma och dess brännvinsbränneri kan man finna bland 
yrkena.

Jag valde att undersöka personernas hästar och nötkreatur eftersom Karlsson menar att 
västra Småland hade ett stort boskapsbestånd.179 Detta kan då bli en indikator på hur 
välställd man var. Många djur skvallrar om en större gård. Häst och oxar om att 
personen har haft möjlighet att resa utan att vara beroende av andra. Jag har inte tagit 
med kalvar då deras pris inte tingat så mycket men kvigor och stutar är med då dessa 
har ett högre pris. Ibland har det stått kvigekalv då har jag jämfört priset på en kviga och 
en kalv och utifrån det bestämt om kvigekalven skall höra till kalvar eller kvigor. Jag 
har låtit ålder på den avlidne personen vara med då en del äldre kan ha valt att sätta sig 
på undantag och låtit en son ta över gården. De som helt saknar djur var alla kvinnor i 
materialet. Är detta bara en tillfällighet, då flera av dem är äldre eller är det så att det 
inte stämmer fullt ut att hela bohag kom med vid bouppteckning som lagen föreskrev? 
Det är svårt att säga om vi ser allt, kanske är männen en säkrare indikator. Det jag kan 
göra är att vara medveten om problematiken. Vi kunde tidigare konstatera att en 
medelstor gård hade 10-12 häst och nötkreatur.180 I Öjaby och Virestad fanns en 
spridning på storleken av gårdar, framför allt i Virestad. Där fanns några gårdar som är 
större än medelstora och då framför andra person nr 9 som har 36 djur. Denna person 
kommer att utmärka sig på fler sätt längre fram i denna studie. I bägge socknarna finns 
medelstora gårdar men även mindre gårdar och personer på undantag. Bouppteckningen 
efter person nr 17 tyder på att han antagligen bodde på undantag.  

179 Karlsson 1976:567ff
180 Gadd 2000:165ff
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Tabell 5:4 Större kreaturs innehav jämfört med ålder, kön och total behållning

Källa: Bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad, Virestad socken Allbo härad 
Anm: En stut är en halvvuxen oxe och en kviga är en ko som inte kalvat.

I tabellen 5:5 kan ni se lösöre och fastighet, fodringar samt behållningen. En fodring 
kan vara att personen lånat ut pengar till någon men det kan också vara ett arv som inte 
är utlöst. En skuld kan vara att personen lånat pengar av någon men vanligt är också att 
begravningen är med inklusive alla kostnader för bouppteckningen och pengar till de 
fattiga. De två sistnämnda är i princip alltid med. Kvinnan nr 267 har en detaljerad 
beskrivning av sina begravningskostnader som är upptagna under skuld, totalt en 
kostnad på 9 riksdaler och 44 skilling: 3 skeppor råg, 2 skeppor malt, 4 kannor 
brännvin, 1 list pund kött och fläsk, 2 marker smör, 4 marker ost, kaffe, socker, kryddor 
samt en likstol181 och en likkista. Var hennes släktingar har inhandlat sakerna till 
begravningen framgår inte. Landsfiskalen nr 19 i Virestad socken dör i en ålder av 77 
år. Hans skulder uppgår till 31 riksdaler 19 skilling. Vid dödstillfället var han skuldfri 

181 ekonomisk avgift till prästen NE
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personID kön ålder oxe stut tjur ko kviga häst totalt behållning
209 m 55 2 1 4 7 94,17,06
249 k 48  - - 29,16,01
267 k 82  - 78,23,00
281 k 31 2 3 1 1 7 348,21,00
313 m 57 3 2 6 1 1 13 490,32,00
351 k 25 2 3 4 1 2 12 721,35,00
364 m 86 2 3 1 6 2 2 16 1205,24,09
378 m 45 3 3 120,29,09
442 k 39 2 4 1 1 8 209,04,09
471 m 45 2 1 3 20,06,00
474 k 34 2 2 4 1 9 81,13,00
493 k 50 1 4 1 1 7 41,02,00
473 m 35 2 1 2 2 1 8 301,20,00

1 m 43 5 5 81,30,70
2 m 32 2 2 3 2 1 10 59,21,11
3 k 89  - 12,11,00
4 k 72 3 3 126,18,09
5 k 62 1 9 1 11 229,45,06
6* k 48 2 4 4 3 1 14 78,00,00
7 k 57 2 2 5 2 1 12 157,39,10
8 k 81  - 27,02,02
9 m 75 4 11 12 8 1 36 769,14,00
10 k 53 2 5 1 3 4 1 16 402,35,00
11 k 39 1 1 96,27,03
12* m 71 2 4 4 3 1 14 78,00,00
13 k 37  - 41,36,00
14 m 47 1 1 2 46,28,06
15 m 74 4 6 2 1 13 429,45,00
16 k 38 1 4 8 3 1 17 618,36,00
17 m 72 1 1 31,05,01
18 m 31 2 2 210,09,00
19 m 77 1 1 63,10,01
20 m 73 2 2 276,44,03
21 k 27 2 1 3 45,45,08
22 m 30 2 1 3 22,23,00
23 k 29 2 5 3 4 1 15 246,25,06



utan här är det olika skatter, bouppteckningskostnader och begravningskostnader där 
ibland ”enligt räkning från Wexiö ärhållen specerier för den afledenäs begrafwning”182 
18 riksdaler 27 silling och 6 runstycken. Man har alltså hämtat matvaror ända från 
Växjö till hans begravning. I kvinna nr 249 bouppteckning överstiger utgifterna 
tillgångarna. Hon har en stor skuld till en handelsman och en relativt stor skuld till en 
sergant. Därefter kommer apotek, doktor, begravningskostnader. Trots att hon går 
minus gick kläderna till dotterns disposition. Person nr 11 har en fodran på en granne i 
Arnanäs som är guldsmeden Ekerlund. I KGSs databas kan jag se att han får två barn 
1779 och 1780 i Växjö sedan två i Virestad socken 1783 och 1789. År 1794 får han ett 
barn i Västra Torsås.183 Han bor alltså under större delen av 1780-talet i Virestad. En 
intressant fråga är om folk kunde beställa varor direkt av honom. 

Tabell 5:5 Lösöre, fodringar och skuld

Källa: Bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad, Virestad socken Allbo härad 

182 Allbo häradsrätt FIIIb:5
183 KGFs databas 2013
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PersonID kön ålder lösöre+fastighet fodringar skulder behållning
209 m 55 104,20,00  - 6,42,06 94,17,06
249 k 48 60,25,00  - 89,41,01 - 29,16,01
267 k 82 83,07,00 29,08,00 33,40,00 78,23,00
281 k 31 426,14,00  - 77,41,00 348,21,00
313 m 57 516,15,00  - 25,31,00 490,32,00
351 k 25 457,01,00 264,34,00  - 721,35,00
364 m 86 1211,09,00 20,17,09 26,02,06 1205,24,09
378 m 45 124,20,06 6,00,00 9,38,09 120,29,09
442 k 39 263,00,00  - 52,44,03 209,04,09
471 m 45 31,04,00  - 10,46,00 20,06,00
474 k 34 84,34,00  - 3,21,00 81,13,00
493 k 50 84,25,00  - 43,23,00 41,02,00
473 m 35 158,04,00 143,16,00  - 301,20,00

1 m 43 132,27,30 139,14,30 57,32,80 81,30,70
2 m 32 392,17,00 7,32,00 340,28,10 59,21,11
3 k 89 12,11,00  -  - 12,11,00
4 k 72 73,02,09 53,16,00  - 126,18,09
5 k 62 133,16,00 139,03,06 42,22,00 229,45,06
6* k 48 281,27,00  - 205,29,00 75,37,00
7 k 57 211,10,06 1,06,00 54,24,08 157,39,10
8 k 81 37,25,00  - 10,22,10 27,02,02
9 m 75 489,14,00 280,00,00  - 769,14,00
10 k 53 459,07,06 21,00,00 77,20,06 402,35,00
11 k 39 107,07,09 16,00,00 26,21,00 96,27,03
12* m 71 278,14,00  - 205,29,00 72,24,00
13 k 37 15,42,00 32,24,00 6,30,00 41,36,00
14 m 47 116,22,06  - 69,42,00 46,28,06
15 m 74 419,04,00 21,05,06 10,12,00 429,45,00
16 k 38 618,36,00  -  - 618,36,00
17 m 72 31,47,00 11,00,00 11,41,11 31,05,01
18 m 31 205,24,00 121,47,09 115,41,09 210,09,00
19 m 77 44,29,01 50,00,00 31,19,00 63,10,01
20 m 73 127,39,06 176,36,06 27,40,00 276,44,03
21 k 27 59,39,03  - 13,41,07 45,45,08
22 m 30 29,42,07 3,27,06 10,47,00 22,23,00
23 k 29 279,10,06 3,24,00 36,09,00 246,25,06



Jag vill inte bara se hur mycket den döde hade i fodringar och skulder utan också var 
den bodde i förhållande till sina borgenärer och gäldenärer. Detta för att kunna få fram 
information om deras sociala kontakter och vilka avstånd de rörde sig över. För att 
kunna se ett mönster har jag valt att dela in avstånden mellan personerna i gångavstånd 
och vagnavstånd. I gångavstånd är de personer som bor inom en radie av ca 1,5 mil 
genom skogen. Jag räknar med att de totalt går ca 3 mil på en dag. Vagnavstånd är allt 
längre än ca 1,5 mil. Släktingar som bor längre bort än 1,5 mil ingår ändå under 
gångavstånd då detta inte rör sig om utomstående kontakter. Ibland handlar det om 
gamla arv som inte personen fått ut. Jag är väldigt bekant med Öjaby socken och känner 
till många skogsvägar. Detta gör att jag inte mätt upp sträckorna utan mer utgår från min 
kunskap om vad som är realistiskt. När det gäller Virestad och småorterna in i Skåne 
känner jag till en del orter medan andra bara till namnet men jag har inte alls samma 
lokalkännedom om avstånden. Därför tar jag hjälp av en kvinna som är uppvuxen och 
bor i Virestad socken. Hon har dessutom kört taxi och arbetat i de flesta 
hemtjänstdistrikten i socknen varför hon har god lokalkännedom. 

I Öjaby har de flesta gångavstånd till sina skulder och fodringar. Trots det har 69% egna 
dragdjur. Nio stycken personer har gångavstånd. Det handlar om personer inom 
socknen, några i Växjö och en del till släkten. Fyra har vagnavstånd. Tre av dem är 
kvinnor de har skulder och fodringar i socknen men även i ställen som Alvesta, 
Törnåkra och Karlshamn. En av kvinnorna med vagnavstånd saknar dragdjur. Observera 
att ett ställe kan vara gångavstånd för någon i socknen medan vagnavstånd för någon 
annan beroende på var personen bor t ex Alvesta. Person nr 378 som är mjölnare har 
släkt i Stenbrohult. Hans fodringar är mycket söder över i Liatorp, Skatelöv, Sunnebo 
härad, Huseby samt hos underbrännmästaren i Helgevärma. Skulderna var till mågen i 
Stenbrohult, drängen, de fattigas andel vid dödsfall samt begravningskostnader. 
Mjölnaren saknade dragdjur. Här kan man fundera huruvida han nyligen flyttat upp till 
Öjaby socken och har kvar sina fodringar söder över eller om personerna som skall 
betala mjölnaren har varit i Helgevärma och inte kunnat betala för det arbete mjölnaren 
utfört. Person nr 209 är också mjölnare. Han har inga fodringar bara skuld till 
tjänstefolk, släkten, sockens fattiga samt kostnader i samband med bouppteckningen.  

Vad man slås av när jag börjar jämföra avstånd i Virestad är dess storlek. Socknen är 
som längst 4 mil lång. Att bara ha kontakt inom socknen innebär här ett vagnavstånd. 
Medan i Öjaby kunde personen med skulder i Växjö ha gångavstånd. I Virestad har 
48% av personerna tillgång till egna dragdjur. Fyra kvinnor har inga skulder och 
fodringar alls eller skulder som inte går att mäta i avstånd och två personer kunde jag 
inte identifiera avståndet på. Av resterande har 8 personer - 6 män och 2 kvinnor – 
gångavstånd ibland en halv kilometer ibland en och en halv mil. 8 personer – 4 män och 
4 kvinnor- vagnavstånd. Flera som bor längst ner i socken nära Skånegränsen har 
fodringar och skulder i Skåne såsom Bökön, Trånghyltan, Svinön och Osby. Andra orter 
dit olika personer fått ta vagnen var Traryd, Grimslöv, Vislanda, Ryssby.  
Komministern nr 18 har jag gett vagnavstånd då han hade skulder upp i Moheda. Han 
var relativt nyinflyttad och de nya skulder och fodringar han fått i Virestad är på 
gångavstånd. Landsfiskalen nr 19 har fått gångavstånd då han före sin död hade detta 
avstånd till sina fodringar. Det är först med begravningen och specerierna från Växjö 
som han får vagnavstånd vilket jag då bortser från. Tre av fyra kvinnor med 
vagnavstånd har dragdjur medan en av fyra män har dragdjur.
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När jag jämför behållningen med gång- respektive vagnavstånd ser jag att i Öjaby har 
de rika mest gångavstånd medan de med lägre behållning har vagnavstånd i Virestad är 
det tvärtom.

Tabell 5:6 Avstånd i förhållande till behållning. 

Källa: Bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad, Virestad socken Allbo härad 

5.2 Smak och klädval

1.Vilka skillnader och likheter finns bland personerna i bouppteckningarna vad 
gäller smak och klädval samt kvantitet och kvalitet i relation till kläder och 
utsmyckning? 

Färgen blåmängd uppges ofta i bouppteckningarna vilket betyder blåmelerad.184 Jag 
kommer för enkelhetens skull kategorisera den till blå för att inte få för många grupper. 
Under bilaga B finns tre bilder som förhoppningsvis kan orientera läsaren i hur personer 
vid denna tid kunde se ut. 

5.2.1 Männen

När jag nu beskriver männen har jag plockat bort direktören nr 364, studenten nr 14, 
komministern nr 18 och landsfiskalen nr 19.Varför jag gör detta kommer jag att 
resonera om längre fram i texten.

I Öjaby har männen byxor av skinn eller vadmal ungefär jämt fördelat. De som har med 
beskrivning av vilket skinn i bouppteckningen så är det av renskinn eller bockskinn. 

184 SAOB
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ID behållning Avstånd ID behållning Avstånd
364 1205 g 9 769 v
351 722 v 16 619  -
313 491 g 15 430 g
281 348 g 10 403 v
473 301 g 20 277 v
442 209 g 23 247 g
378 120 v 5 230 v
209 94 g 18 210 g
474 81 g 7 158 v
267 78 v 4 126 v
493 41 v 11 96 g
471 20 g 1 82 v
249 -29 g 6* 76 ?

12* 72 ?
19 63 g
2 59 g
14 46 g
21 46 g
13 42  -
17 31 g
8 27  -
22 22 g
3 12  -



Vad gäller vadmalsbyxorna var färgen blå, någon var i grå och vit. I Virestad var 
byxorna mest av skinn några enstaka var i vadmal. De skinn som finns beskrivna är 
också här i renskinn eller bockskinn. I Virestad finns få färger med, de som finns är blå 
och svart. I princip har alla män från bägge socknarna uppgifter om byxor i sina 
bouppteckningar.

Skjortorna är i bägge socknarna i lärft och blaggarn. Lärft är ett finare tyg medan 
blaggarn är ett grövre. I Öjaby har den som lämnat efter sig flest fyra stycken medan 
den med flest skjortor i Virestad har 13 stycken.

I båda socknarna har männen livstycken av skinn och vadmal. I Öjaby har de också i 
kläde och kalmink medan Virestad har i werken. Öjabys livstycken är i blå, randig och 
vit medan Virestad har blå, rutig, grön och grå. När det gäller västarna är de lika i bägge 
socknarna materialet är vadmal och kläde färgerna är grå, blå och vit. I Virestad finns en 
brun klädesväst.

Tröjorna är i vadmal, fris och skinn i bägge socknarna. I Öjaby är det renskinn och 
bockskinn där skinnet specificerats medan Virestad har renskinn och baggskinn. 
Virestad har också filt och werken i tröjorna. Färgen som är noterad var blågrå, vit, 
grön, blå och grå i Öjaby medan de var svart, blå och vit i Virestad. 

I bägge socknarna finns handskar. De flesta i skinn. Där skinnet är beskrivet är det 
bockskinn, klipping185men i Öjaby finns även renskinn. I Virestad finns färgerna 
beskrivna svart, gul och vit. I Öjaby har man som mest två par handskar medan den med 
mest i Virestad har tre. I Öjaby förekommer halvhandskar. När det gäller vantar har alla 
män det i Öjaby medan de flesta har det i Virestad. Materialet är skinn, kläder, ull och 
stickat. Färgerna var blå, vit, svart och grå men de flesta saknar beskrivning.

I Öjaby har alla utom soldaten nr 471 rockar, flera har två till tre stycken. Fem av 
rockarna i Öjaby är kapperockar. I Virestad är det bara tre av åtta män som har rock och 
endast en är kapperock. Rockarna är i bägge socknarna blå och grå medan Öjaby även 
har gråvit och blågrå. Kapprocken kommer under slutet av 1700-talet.186

Alla män lämnar efter sig en hatt utom soldaten nr 471. Troligtvis var den väl med i 
Finland när han dog. I Virestad lämnar två män även efter sig hättor. I bägge socknarna 
har de mössor i iller eller sälskinn. En mössa i varje socken har beskrivits med färg och 
den är röd i bägge fallen. 

Strumpor har de flesta lämnat efter sig. De flesta saknar material, en beskrivning finns i 
Öjaby och materialet är då bomull. I Virestad är fler beskrivna och de är i bomull, ull 
och lin. Färgerna är samma i bägge socknarna, blå, grå, vit och svart. Männen har 
ungefär lika många strumpor per person även om Virestad har något fler. De flesta i 
Virestad lämnar skor efter sig medan det är något färre i Öjaby. I Virestad är hälften av 
skorna med spänne medan 1 par spänne till skor finns i Öjaby. I Öjaby har alla stövlar 
utom soldaten nr 471 medan hälften av Virestads bönder har stövlar. Majoriteten av 
männen i Öjaby lämnar efter sig ett spanskrör187 eller käpp medan snarare en tredje del 
av männen i Virestad gör det samma.

185 fårskinn med köttsidan ut SAOB
186 Nýlen 1971:52
187 käpp
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I Öjaby är det bara två män som lämnat smycken efter sig. Person nr 209 som lämnat en 
länk med två slag och en ring, länken är värd 32 skilling och ringen 8. Person 473 har 
lämnat ett hettespänne värt 8 skilling efter sig. I Virestad är det väldigt annorlunda. Alla 
män utom nr 17 som är 72 år gammal lämnar smycken efter sig. Fem av de sju män som 
lämnat smycken efter sig har enstaka smycken på ett värde över en riksdal och mellan 
fem till sju olika smycken. Mest och dyrast har nr 9. Hans dyraste smycke är ett förgyllt 
silverbälte värt 18 riksdaler, nämnas kan att han har tre silverbälten! Männen i Virestad 
har i bouppteckningarna lämnat efter sig: kedja med kors och daler eller filigran, löv, 
länk och så vidare förgylld eller oförgylld, armknappar och halsknappar samt spännen.

5.2.1.1 Sammanfattning

När jag uteslutit fyra män kan jag konstatera att männen i Öjaby och Virestad inte i 
grunden särskiljer sig mycket i bouppteckningarna men det finns vissa skillnader som är 
intressanta att notera. Byxorna är av samma material även om skinnbyxor dominerar i 
Virestad, skjortorna är lika, samma gäller livstycke och väst även om Öjaby har något 
modernare tyg. Detta gäller också tröjan. De har handskar, vantar och hatt i båda 
socknarna. Vad gäller rocken är den lite olika en mer modern kapperock fanns i Öjaby 
medan de flesta har en äldre rock-modell i Virestad. Strumporna är lika medan skor är 
något som de flesta har i Virestad hälften till och med med spänne medan man i Öjaby 
prioriterat stövlar. Nylén menar att stövlar inte använts före 1800-talet bland 
allmogen.188 Detta skulle i så fall tyda på Öjaby är tidiga med att använda stövlar. 
Spanskrör och käpp har de flesta med sig i Öjaby medan bara en tredjedel i Virestad. 
Åldern spelar ingen roll, de med käpp är mellan 30-57 år dvs de äldsta har inte käpp. 
Antalet kläder skiljer sig också åt, i Virestad har de fler plagg. När det gäller smycken är 
det stor skillnad. Männen i Öjaby lämnar inget eller väldigt lite efter sig i 
silversmycken. Alla utom soldaten nr 471 har däremot lämnat annat silver efter sig så 
som bägare, tumlare189 och skedar. Alla männen i Virestad har lämnat silversmycken 
efter sig förutom en äldre man. Det är både flera smycken och till ett högt värde. Två av 
männen har bara lämnat silversmycken efter sig och inga andra silverföremål. Det är 
dessa två män som lämnat minst efter sig i antal smycken och värde. 

Jag valde att ta ut fyra män innan jag beskrev männen i Öjaby och Virestad. Detta för att 
de inte har samma kläder i sina bouppteckningar. De sticker ut. 

5.2.2 De avvikande

I Öjaby finns en direktör nr 364. Han är den med störst behållning som jag undersökt. 
Hans dyraste plagg är en mörkblå klädes klädning190 på 1 riksdaler och 32 skilling och 
näst dyrast är en pärlefärgad nöjes klädning.  Han har också en svart klädning med 
tvenne (2) permissioner. Han har inga vadmal- eller skinnbyxor utan permissoner det 
vill säga byxor, men han har bland annat ett par bockskinnspermissioner. Kostymen 
börjar först synas ute bland delar av bondebefolkningen i Sverige under nyrokokon det 
vill säga några decennier in på 1800-talet.191 Han har en röd scharlakans väst. Han är 
den ende med en sådan väst  i materialet. Man bör också notera att den är röd, detta var 
den dyraste och förnämsta färgen.192 Till ytterplagg har han en gråvit klädesrock, i 

188 Nylén 1971:72
189 mindre halvklotformig bägare SAOB
190 finare kostym SAOB
191 Liby 1997:17ff
192 Svensson 1935:272
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vadmal har han en långrock och en kapperock samt en blå klädeskappa. Han är utrustad 
med hatt, skinnhandskar, björnskinnsmuff, stövlar och spanskrör. Skor finns det inga 
men dock ett par skospännen i metall. Ett par strumpor är i bomull. Bomull är vid denna 
tid ett fint material men börjar under slutet på 1700-talet bli billigare.193 Direktören har 
lämnat efter sig 28 plagg förutom skjortor och strumpor som skänkts till de fattiga. 
Detta ska jämföras med de andra Öjaby-männen som bortsett från soldaten nr 471 
lämnar efter sig mellan 31 och 43 plagg vardera. Några smycken lämnar inte direktören 
efter sig bara sina metallspännen. Däremot har han kontanta penningar 5 riksdaler 40 
skilling, en guldtand, i silver finns skedar, kanna, bägare, snusdosa, silverfäste till en 
värja samt flera olika andra penningar. Som information i bouppteckningen finns också 
att han tidigare gett två kvinnor i hemgift bland annat varsin guldring. Bortsett från 
soldaten nr 471 lägger han minst på kläder 9 riksdaler och 2 skilling. Direktören blev 86 
år gammal och jag kan tänka mig att han förnyade sin garderob under livet. Vad gjorde 
han i så fall av de gamla kläderna, gav han bort dem i gåva eller såldes de?

I Virestad finns studenten Karl Hök nr 14. Hans far är Gabriel Hök som är lärare och 
präst bland annat i Virestad. Fader var långvarigt sjuk och la mycket pengar på sina barn 
vilket gör att när han dör 1769 finns det inte mycket pengar kvar till änkan och de 6 
oförsörjda barnen. Detta bekymrar Karl Höks morbror Carl von Linné mycket. I ett brev 
framgår vilket elände Linné nu tycker att hans syster har och menar att inget kan vara 
uslare än att vara prästänka då hon varken kan arbeta eller tigga.194 Karl Hök dör 1784 
47 år gammal. I hans bouppteckning kan vi se att han har en jacka och väst i samma 
bruna kläde och en jacka och väst i blå vadmal. Vid denna tid brukar väst och jacka inte 
höra samman utan kunde bestå av olika färger. Han har ett par svarta skinnbyxor och ett 
par permissioner. Efter lämnar han också en surtut som är en slags långrock. Denna blir 
vanlig under 1800-talet.195 Han har två par skinnhandskar, två stövlar, två skor och ett 
par tofflor, hatt och käpp med mässingsbeslag. Hans dyraste plagg är ett par 
silkesstrumpor värda 1 riksdal 8 skilling. Han har totalt 60 plagg men det som räntar till 
är 10 skjortor, 10 nattskjortor, 13 par förarmar, 7 halsdukar. Efter komministern nr 18 är 
studenten den man som lägger mest pengar på kläderna 15 riksdaler och 16 skilling. 
Han lämnar också efter sig silver: två kedjor, två små spännen och 11 knappar till ett 
totalt värde på 3 riksdalern 7 skilling. Utöver smyckena lämnar han en liten tumlare.196 
Det verkar inte ha gått någon nöd på studenten.

Nr 18 som är komministern det vill säga präst, lägger alltså mest pengar av alla männen 
i Virestad och Öjaby men han lägger faktiskt mest av alla undersökta med summan 24 
riksdaler 40 skilling. Han har också flest plagg 137 stycken. Det ska jämföras med de 
andra männen i Virestad som lämnar efter sig mellan 7 och 61 plagg. Som om detta inte 
var nog har han också det dyraste plagget i undersökningen nämligen en klädesrock som 
var fodrad med rask värd 4 riksdaler. Både kläde och rask är köpetyger. Rask är ett tunt 
ylletyg som är vaxat och blankt. Detta uppskattas av bönderna som använder det till 
finkläder bland annat i förkläden medan borgarna inte ansåg det lika fint och kunde 
fodra sina kläder med det.197 Utöver denna rock har han fyra till. Till tre av dem finns 
materialet utskrivet och det är vadmal och kläde. Han har också en kamlottkappa. 
Rockarna och kappan är värderade till ett högt pris. Under har han att välja på fyra 
västar eller tre livstycken. I material är det vadmal, kläde, och werken. Sju permissioner, 
de som har material beskrivet är av vadmal, kläde och skinn. Han har inga tröjor, det vi 

193 Nylén 1971:30
194 Växjö stifts herdaminne 1927:253f
195 Liby 2013-11-23
196 mindre halvklotformig bägare SAOB
197 Eldvik 2013-11-24
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idag skulle kalla jacka, men han har skjortor närmare bestämt 10 stycken. Alla är dock i 
den finare kvalitén lärft alltså ingen i blaggarn. Han har 15 par strumpor varav det 
finaste är ett par svarta silkesstrumpor värda 1 riksdaler. På huvudet hade han att välja 
på fyra hattar eller en fodermössa av illerskin. Han har också två peruker, en lång och en 
något sämre. Två par skor, tre par stövlar och ett par tofflor finns i bouppteckningen. 
Här finns handskar, vantar, prästkragar, halsremsor, näsdukar, strumpeband, bälte, 
spanskrör, parasoll, halvarmar och ett silkeskläde samt kläder att sova i på natten. 
Komministern har dock inga silversmycken men har andra silverföremål som bägare, 
tumlare och olika skedar. Han har också 14 riksdaler 32 skilling och 6 runstycken i 
kontanta penningar.

Landsfiskalen198 nr 19 har även han en annan smak. Det han lagt mest pengar på är en 
blå fris surtut (långrock) som är värd 1 riksdaler 16 skilling. Han har en gammal fris 
tröja sedan har han tre jackor och västar som hör ihop parvis, en i blå vadmal och en i 
vit samt en blå i werken. Han har två par byxor, fyra par strumpor, sex skjortor, ett halv 
dussin näsdukar, två par tofflor, ett par stövlar, ett par handskar, en halsduk, hatt, trenne 
(3) nattkappor och 1 par halvarmar samt två peruker. Om perukerna kan man läsa 
”tvänne gamla peruker men odugliga och kunna således i värde ej upptagas”.199 Mannen 
är 77 år gammal när han dör. Detta tänker jag tyder på att han har använt sina peruker. 
Han har sammanlagt 42 plagg till ett värde på 7 riksdaler och 22 skilling. Han har 9 
riksdaler i kontanta penningar och lämnar efter sig en guldring om en dukat plus två 
små armknappar i silver utöver detta finns det också 2 silver matskedar.

Soldaten nr 471 har jag inte plockat ut som avvikande då han på det hela taget har 
samma kläder som bondebefolkningen, bara enstaka plagg är udda. När han inte ligger i 
fält arbetar han som vilken torpare som helst. På 1680-talet införde Karl XI en 
militärreform, det så kallade indelningsverket. Reformen gick ut på att dela in landet i 
rotar. I varje rote skulle bönder hålla med en soldat. Kläderna soldaterna fick uppsydda 
hade sin förebild i de franska modet. Detta gjorde att det mode som fanns bland 
soldaterna snabbt accepterades hos bönderna som stod högre upp på samhällsstegen och 
dessutom betalade soldatens kläder. Efter 1680-talet följer den manlige bonden modet 
mycket mer och de lokala skillnaderna minskar.200 

5.2.2.1 Sammanfattning

Dessa män har inte samma smak som bönderna eller så var de tvungna att klä sig som 
sitt stånd och/eller yrke samt så som det förväntades av dem. Detta tycker jag vetskapen 
om studentens släktskap med Linné vittnar om. I bouppteckningen över studenten nr 14, 
Linnés systerson, kunde vi se att han klädde sig så som det anstod någon som troligen 
vistades i akademiska kretsar och troligen ofta geografiskt var någon annanstans än i 
Virestad. Den nöd Linné beskriver syns inte i bouppteckningen.   

Materialen är för det mesta samma som bönderna men en del är lyxigare köptyg som till 
exempel pärlefärgad nöjes klädning. Framför allt är det modellerna som skiljer. 
Förutom soldaten nr 471 som lämnade efter sig en vit jacka är det bara studenten nr 14 
och landsfiskalen nr 19 som lämnat jackor efter sig. Klädningen har bara direktören nr 
364. Men de andra lämnar efter sig kläder som hör ihop. Nr 14 och 19 har jacka och 
väst som har samma material och färg, där det ibland står att de hör ihop. Komministern 

198 statlig tjänsteman med uppgifter att sköta polis- och åklagarärenden på landsbygden NEOB
199 Allbo häradsrätt FIIIb:5 sid 48 bild 251
200 Centergran och Kirvall 1986:15
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nr 18 har väst och byxa som hör ihop. Jacka och väst/livstycke var vid denna tidpunkt 
inte av samma tyg bland bönderna.201 I bouppteckningarna ägs kappan av kvinnor men 
med två undantag, i Öjaby har direktören nr 364 en blå klädes kappa värd 4 skilling och 
i Virestad har komministern nr 18 en kamlott kappa värd 2 riksdaler. Med tanke på 
priset borde Öjabykappan vara en kortare midjekappa medan komministerns kappa 
antagligen är en fotsida, med mycket mer tyg i vidden. Samma gäller tofflor som 
kvinnor i Virestad har lämnat efter sig samt de tre männen som avviker i Virestad. 
Tofflor är vid denna tidpunkt är inte det vi tänker på idag utan en sko utan bakkappa 
eventuellt med klack.202 De finns också många plagg och tillbehör som bara dessa fyra 
män har surtut, kragar av olika slag, björnskinnsmuff, parasoll, permissioner, peruker. 
Endast nr 18 har livstycken och väst, de tre andra lämnar bara efter sig västar. Flera av 
dem lämnar också efter sig nattkappor och halvarmar. Detta var lösa delar som sattes 
ovanpå skjortan för att verka finare, nattkappan var ett skjortbröst och halvärmarna en 
finare ärm som gick upp en bit under tröjan alltså en slags lösmanschett.203 
Silversmycken saknas helt eller finns det små smycken i silver som knappar och 
spännen. Nr 19 har en ring i guld.

Dessa män har en helt annan stil och smak. De tycker det är fint att ha samma material i 
flera klädesplagg. De väljer helt andra ytterplagg. Detta gör det lättare att tidigare 
upptäcka vem man möter på landsvägen. De måste sett så annorlunda ut när man tänker 
sig dem komma där i ”kostym” med peruk, parasoll och skor med öppen hälkappa och 
klack. De behöver inte satsa på synligt silver för att visa vilken status de hade. 
Studenten nr 14 och komministern nr 18 har lagt mycket pengar på sina garderober de 
är 47 respektive 31 år gamla är mitt uppe i livet där de behöver visa vilka de är medan 
direktören nr 364 och landsfiskalen nr 19 är 86 år respektive 77 år och inte behöver lika 
stor garderob.

5.2.3 Kvinnorna

Underst har kvinnorna en särk. Dock vill jag påpeka att särkar och männens skjortor vid 
denna tiden inte är underplagg. Det finns två sorters särkar: hängselsärken som kräver 
en överdel då den saknar ärmar och bara hålls uppe med ett band över axeln medan den 
andra sortens särkar har ärmar och därför inte behöver någon extra del utan kan bäras 
som den är.204 I Öjaby har tre av fem lämnat särkar efter sig vilken sorts särk framgår 
inte. Nr 351 lämnar fyra särkar efter sig: en grov, två i lärft och en i slising205 de andra 
tre respektive fyra särkar. Alla utom en kvinna har i Virestad lämnat särkar efter sig. De 
som angetts med material så är det av lärft eller blaggarn det vill säga ett finare 
respektive ett grövre material. Flera kvinnor har liknande antal särkar som i Öjaby men 
tre har betydligt fler nr 4 har 13, nr 8 har 16 och allra flest har nr 11 som har 19 särkar 
plus en liten särk. I Öjaby fanns 3 överdelar i bouppteckningarna från varsin kvinna 
medan i Virestad har 8 av 10 kvinnor lämnat efter sig 3-7 överdelar var. Av detta skulle 
man kunna tänka att kvinnorna i Öjaby har särkar med ärmar medan Virestad inte har 
ärmar men priset indikerar på att så inte är fallet. De dyraste särkarna och överdelar 
återfinns i Virestad. 

Kjolen som kallas kjortel skiljer sig åt. I Öjaby lämnar kvinnorna 2-8 kjortlar efter sig. 
De mesta finns beskrivet i material och färg, kjolen är viktig. Den var i satin, bomull, 

201 Liby 1997:19, Nylén 1971:65f
202 Nylén 1971:72, Liby 2013-11-23
203 Eldvik 2014-01-07
204 Nylén 1971:52f
205 tunn utländsk bomullskvalité Brevik 2013-11-24
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halvsiden, vadmal, kamlott, kläde, lärft och blaggarn. Färgerna är hela färgskalan: svart, 
grå, blå, blårandig, brun, grön, gul och röd. Dyrast är en röd klädes kjortel på 1 riksdaler 
och 16 skilling. I Virestad var materialet beskrivet och ibland färgen. Här finns dock en 
stor skillnad. I Virestad har flera kjolar sex par maljor. Detta innebär att det handlar om 
en livkjol dvs en kjol där livstycket och kjolen är ihopsydd. Livet är i en annan färg och 
material oftast något finare. Livkjolen har medeltida anor och finns bara bevarad från de 
mest konservativa delarna av Sverige. På slutet av 1600-talet kommer midjekjolen till 
allmogen dvs den kjol vi använder idag som sitter fast i midjan.206 Dessvärre har den 
som skrivit bouppteckningen inte specificerat vilka som är kjolar och vilka som är 
livkjolar. Det som kan ge en indikation är priset men det kan skifta mycket beroende på 
material och ålder. Det som är säkert är de kjortlar där det står med 12 stycken 
maljor/med maljor/utan maljor för där är det en livkjol. En livkjol är specificerad med 
röd överdel. Materialet är kläde, vadmal, filt och fris. Färgerna är blå och svart. Om jag 
ställer upp antal kjortlar de har och delar upp dem som står att de är livkjolar och de 
andra för sig. Jag tar alltså inte hänsyn till priset blir det som i tabell 5:7.

Tabell 5:7 Vilka det framgår på om det är livkjol eller inte.

Källa: bouppteckningar, Virestad socken Allbo härad

Person nr 11 saknar kjortel. Den dyraste kjorteln med maljor var värd 3 riksdaler. De 
billigaste kjortlarna med maljor motsvarar den dyraste kjorteln i Öjaby. I Öjaby har man 
istället satsat på moderna och dyrbara tyger.  

I Virestad är skört upptagna i bouppteckningarna. Skört är för mig det som sitter längst 
ner på ett livstycke, vecken som går ut eller är uppsydda. Birgitta Blixt som läst många 
bouppteckningar från Kronobergs län tror att det handlar om en kjol.207 SAOB har flera 
plagg som använt ordet skört men ett alternativ är kjol. De hänvisar bland annat till 
Linné som beskrivit att kjorteln bestod av livstycke och skört sammansytt.208 När jag 
undersöker bouppteckningarna skulle det kunna stämma att skört är en kjol då jag ser 
till värdet och var i boupptecknings ordningen de kommer. Kvinna nr 11 som saknade 
kjortel har 10 skörtar. Jag väljer att räkna skörten till kjolarna. Även material och färg 
bekräftar detta. Den bestod av vadmal, werken och fris i färgerna blå och svart. Det 
fanns också linskörtar. 8 av 10 kvinnor har lämnat skört efter sig allt från en till tio 
stycken. I Öjaby finns ingen skört upptagen. 

Förkläderna i Öjaby var beskrivna med antingen material eller färg. Fyra av fem 
kvinnor lämnar förkläden efter sig då mellan 4-8 stycken. Förkläderna var i kattun209 
eller lärft. De som angetts i färg är blårosig, blårandig, rödrandig och grå. I Virestad har 

206 Nylén 1971:33ff
207 Blixt 2013-11-23
208 SAOB
209 bomullstyg med tryckt mönster Centergren och Kirvall 1986:39
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6 2 1
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23 1 4



inte alla förkläden fått material eller färg beskrivning men de flesta. Enstaka finns i 
rygggarn, lin och vadmal, två är kattun men de flesta är i werken och rask. Rask 
dominerar. Detta kan också ses på de förkläden som är inlämnade till Smålands museum 
och Nordiska museet. De är just av blå rask med mycket broderier. Färgerna är blå, ett 
grått, ett vitt, några är randiga och ett är rutigt. De flesta i Virestad har 2-5 förkläden 
men nr 16 har 9 st, nr 21 har 10 st och nr 11 har 15 stycken. I Virestad har kvinnorna 
lister alla utom nr 11, listen är röd i kläde eller scharlakan. Två lister är randiga. 
Personerna lämnar efter sig en till fem lister. I Öjaby finns inte detta.

Alla kvinnor i Öjaby lämnade livstycken efter sig. Materialet var vadmal, satin, kläde, 
taborett, kamlott, kalmink och färgerna var blå, randig, rosig i grön, gul eller röd. Mest 
livstycken lämnar 351 efter sig nämligen 6 stycken. I Virestad lämnade 7 av 10 
livstycken efter sig. Dessa var i vadmal, kläde eller werken. De flesta var blå någon var 
röd. Högst tre livstycken fanns upptagna hos en person.

I Öjaby finns tre halskläde två rödrandiga och ett blårandigt. Däremot finns många 
kläden. Bägge användes som en halsduk för att skydda/dekorera hals och bröst.210 
Klädena var av bomull, silke, slising och klosterlärft, färgerna är svart, gul, vit eller 
randig i röd, blå eller rosig i vit, blå, röd eller gul. Alla lämnar kläden efter sig. Person 
nr 267 lämnar 2 stycken efter sig: ett svart i silke och ett randigt i bomull. Mängden 
varierar mest lämnar 351 som har 12 stycken i sin bouppteckning. I Virestad finns något 
enstaka kläde som med största sannolikhet är ett ärmkläde. Sex av tio kvinnor i Virestad 
lämnar ärmkläde efter sig. Detta är ett fyrkantigt broderat tygstycke som bars över 
armen som prydnad. De flesta lämnade flera stycken efter sig, som mest fem stycken. 
Detta saknas helt i Öjaby.

Huvor fanns bara i Öjaby. Person nr 351 har lämnat efter sig 2 stycken och nr 493 har 
lämnat efter sig 6 stycken: 2 st blårandiga, 3 st i lärft och en i klosterlärft. Klosterlärft är 
ett fint tunt utländsk bomullstyg.211 I Öjaby finns också en karpus som kan liknas vid en 
skinnfodrad munkkåpa.212 I Virestad har alla utom kvinna nr 3 lämnat klutar efter sig. 
Det var helklut, halvklut eller bandklut. Att vara gift hade hög status i bondesamhället. 
Ogifta kvinnor lindade sitt hår med den gifta täckte det. Att täcka sitt hår var något 
åtråvärt. Kluten är den äldsta formen ett fyrkantigt tygstycke som viks ihop. Huvan är i 
förhållande till kluten nyare. Den är gjord av ett fyrkantigt stycke också men är sedan 
ihop satt.213 Några i Virestad har en enstaka klut men de flesta har många mest har nr 16 
som ägde 23 stycken. Nr 11 kommer därefter med 22 stycken och så vidare.

Samtliga kvinnor i bägge socknarna lämnar tröjor efter sig. I Öjaby var de av siden, 
vadmal eller kläde. Färgerna var svart, vit, blå, brun, röd. I Virestad var materialet av 
vadmal, kläde, fris, filt och färgerna var svart och blå. Kvinnorna i bägge socknarna har 
mellan en och fem tröjor. Dyrast i Öjaby är en klädes tröja för 32 skilling medan den 
dyraste i Virestad var en svart klädes tröja med fem spänne värd 3 riksdaler. I Virestad 
fanns tröjor med spänne men i Öjaby finns inget sådant noterat.  

En svart kamlott kappa för 6 skilling är den enda kappan i Öjaby medan hälften av 
kvinnorna i Virestad har en svart kappa i kläde eller vadmal. Den dyraste har ett värde 
på 2 riksdaler och 28 skilling som kvinna nr 8 har. Kapporna i Virestad är dyrare utom 

210 Nylén 1971:56
211 Brevik 2013-11-24
212 SAOB
213 Nylén 1971:62
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en som saknar värde. Precis som med männen tror jag att det handlar om olika kappor i 
Öjaby och Virestad en kortare i Öjaby och lång fotsida i Virestad, en slängkappa. På 
nordiska museet finns en sådan lång kappa.214  I Öjaby finns en svart siden salopp vilket 
är en kort ärmlös kappa.215

I Öjaby och Virestad har man liknande handskar. De flesta saknar beskrivning men där 
den finns står det röd eller vit i färgen materialet är skinn varav en del är specificerade 
som klippinghandskar216. I Öjaby finns även halvhandskar. De flesta lämnar handskar 
efter sig i bägge socknarna. Hälften lämnar vantar efter sig i vardera socken. Färgen är i 
Öjaby röd och blå ibland i skinn i Virestad finns bara färgen blå upptagen.

Vad gäller strumpor har 2 av 5 kvinnor i Öjaby lämnat efter sig strumpor. I Virestad är 
det 9 av 10 dessutom har kvinnorna i Virestad lämnat efter sig fler par. Här finns ibland 
material och färg beskriven. De var gjorda av kläde, ryggarn, ull eller filt och endast en 
färg anges och det är röd. Både i Öjaby och Virestad har hälften av kvinnorna lämnat 
skor efter sig vanligtvis ett par skor undantag kvinna nr 21 i Virestad som lämnat 4 par. 
I Virestad har en kvinna lämnat efter sig 1 par stövlar. Fyra kvinnor i Virestad har även 
tofflor.

När jag undersöker smycken kan jag konstatera att här finns en intressant skillnad. Båda 
socknarna har kedjor. I Öjaby har fyra kvinnor lämnat efter sig kedjor. Det finns två 
kedjor med kors vilket är ett stort och praktfullt smycke. Korsen tillhör de äldre 
smyckena.217 Där fanns också kedja med lås 3 slag. Detta är ett halslås som började 
produceras i Växjö kring 1740-talet och som sen sprider sig i södra Sverige.218 I 
Virestad har fem kvinnor lämnat efter sig kedjor vanligast är med fingane och band men 
tre kors finns också. 

I Öjaby har 6 av 7 kvinnor lämnat efter sig en ring. Dyrbarast ring hade person nr 249. 
Den beskrivs som små guldringar om en dukat värd 4 riksdaler huruvida detta är en eller 
flera ringar kan jag inte svara på. Fyra personer lämnar också efter sig ett eller flera 
lövspännen. Om detta är en sölja försedd med nål eller ett spänne med hake och hyska 
är svårt att säga då många söljor gått under benämningen spänne i bouppteckningar.219 
Jag tänker att dessa lövspännen är söljor som hållt ihop klädet. I Virestad har tre 
kvinnor lämnat efter sig spännen. Ett är ett lövspänne och två är tröjspännen det vill 
säga skall hålla ihop en tröja och då med hake och hyska. I Virestad har 4 kvinnor 
lämnat efter sig dubbalänkar och 4 kvinnor särkafäste. Här tänker jag nog att det handlar 
om en sölja som håller ihop särken. Fem kvinnor i Virestad lämnar också efter sig 
silverknappar. Fem kvinnor har maljor vanligast är 6 par. Då är inte de som finns 
upptagna under kjortel med. Dyrast i Virestad är en kedja förgyllt kors med trenne (3) 
fingane och band värt hela 6 riksdaler och 32 skilling. Glöm inte att männen i Virestad 
lämnade efter sig många smycken som kvinnorna bär.

5.2.3.1 Sammanfattning

Hos kvinnorna i de olika socknarna kan vi se en tydlig skillnad i smakpreferensen. Här 
träder två olika kvinnor fram. I Öjaby tar kvinnorna efter nymodigheterna. De har inte 

214 Nordiska museet CCXXIII
215 SAOB
216 klipping är fårskinn med köttsidan ut SAOB
217 Svensson 1978:25f
218 Ibid 1978:36ff
219 Ibid 1978:57
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någon livkjol utan har delat på livstycke och kjol. Både kjolar, livstycken och halskläde 
var i fina köpetyger som satin, kläde, taborett, kamlott, kalmink, kattun, slising och 
klosterlärft eller siden. Alla är fina köpetyger. Färgerna var i nästan alla regnbågens 
färger. Det fanns också både randigt och rosigt. Kvinnorna har också en modernare 
huvudklädnad nämligen huvan. Öjaby kvinnorna har inte lika många smycken och de 
flesta är mer diskreta som till exempel ringarna.

I Virestad är det en annan smakpreferens. Här klär man sig fortfarande i det medeltida 
plagget livkjol, likaså slängkappan även den från medeltiden.220 Kvinnorna har också ett 
broderat raskförkläde samt en röd list. Dominerande köptyger var kläde och rask som 
oftast var blå. Överdelen i en livkjol är av annat material men det framgår tyvärr inte av 
bouppteckningarna. Till kläderna bär de också ett ärmkläde som prydnad. På huvudet 
valde de att ha en klut som den äldsta formen. När det gäller smycken valde de att ha 
stora smycken som syns så som maljor, länkar, kedjor, tröjspännen, silverbälten. I 
Virestad har de också fler plagg. 

Det jag beskrivit om bägge socknarna handlar om deras finkläder. I bouppteckningarna 
kan jag också se att de billigaste plaggen av vadmal påminner om varandra. Till vardags 
använder de två delade plagg. Skor och handskar påminner också om varandra, dessa 
var varor de köpte.  

   
5.3 Status

2. Vad är status och vem visar status?

Nu har jag identifierat olika grupper som har liknande kläder och smak. Dessa grupper 
kan för en utomstående uppfattas som enhetliga. Men inom grupperna finns en 
distinktion det vill säga en uppdelning och gradering i vad som är den bästa smaken och 
de kläder och smycken som ger hög status. För att förstå det finstilta ska jag nu fördjupa 
mig i status. För att kunna besvara fråga om vad som är status och vem som visar status 
behöver jag även jämföra skillnader och likheter i hur stor andel som läggs på kläder 
och smycken mellan socknarna samt om det finns någon skillnad mellan olika hushåll 
och mellan man/kvinna.

För att se detta har jag sammanställt en tabell där det framgår hur mycket den enskilde 
lagt ut i riksdaler på kläder och smycken samt tillsammans. Även den totala 
behållningen framgår. Då man inte göra enkla beräkningar i procent med riksdaler, 
skilling och runstycken och vi dessutom inte vet exakt vad de ägde för kläder utan bara 
det som redovisats i bouppteckning anser jag att avrunda riksdalen till närmsta ental blir 
tillräckligt rätt. När jag ska se till de generella dragen. Därför finns det i tabellen ibland 
streck som betyder att kläder eller smycken saknas. När det står noll i smycken har det 
funnits lite men vid avrundning var det närmare till noll än ett. När kläder saknas har jag 
inte givit någon totalsumma då vi vet att kvinnorna haft kläder men lämnat dem vidare. 
Medan när det saknas i smycken är det därför de inte hade några och då är en 
totalsumma relevant. Öjaby personerna har tresiffriga id-nummer medan 1-23 är 
Virestad. När jag drar mina slutsatser kring de lokala grupperna bortser jag från de 
avvikande personerna.

 

220 Nylén 1971:33ff
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Tabell 5:8 behållning, kläder, smycken i riskdaler samt i procent.

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad, Virestad socken Allbo härad
Anm: 364 är direktören, 471 är soldaten, 14 är studenten, 18 är komministern och 19 är 
landsfiskalen.

5.3.1 Hushållen

När jag undersöker hushållens behållning och vad de lagt ut i riksdaler för sina kläder 
kan jag se följande. I Öjaby är det spritt men de som lagt 10 riksdaler eller mer på 
kläder har också en behållning på över 94 riksdaler. Mest har två män som har kläder 
för 17 riksdaler var. I Virestad finns det fyra som lämnat efter sig kläder för 25 riskdaler 
respektive 22, 21 och 19 innan man kommer ner till Öjabys nivå. I Virestad finns dock 
ingen logik hur behållningen förhåller sig till värdet av kläderna. Kvinna nr 16 har ett 
värde på 21 riksdaler på sina kläder och en behållning på 619 riksdaler medan kvinna nr 
21 har ett värde på sina kläder till 22 riksdaler men bara en behållning på 46 riksdaler. 
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PersonID kön behållning smycken kläder sm + kl
209 m 94 1 1% 14 15% 15 16%
249 k -29 6  -  -  -  -  -
267 k 78  -  - 5 6% 5 6%
281 k 348 4 1%  -  -  -  -
313 m 491  -  - 10 2% 10 2%
351 k 722 4 1% 15 2% 19 3%
364 m 1205  -  - 9 1% 9 1%
378 m 120  -  - 17 14% 17 14%
442 k 209 6 3% 5 2% 11 5%
471 m 20  -  - 4 20% 4 20%
474 k 81 3 4% 9 11% 12 15%
493 k 41 0 0% 7 17% 7 17%
473 m 301 0 0% 17 6% 17 6%

0
1 m 82 5 6% 10 12% 15 18%
2 m 59 0 0% 10 17% 10 17%
3 k 12 2 17% 2 17% 4 33%
4 k 126 0 0% 14 11% 14 11%
5 k 230  -  -  -  -  -  -
6* k 76 4 5% 5 7% 9 12%
7 k 158 9 6% 6 4% 15 9%
8 k 27  -  - 19 70% 19 70%
9 m 769 86 11% 9 1% 95 12%
10 k 403 15 4%  -  -  -  -
11 k 96 1 1% 16 17% 17 18%
12* m 72 4 6% 2 3% 6 8%
13 k 42 1 2% 12 29% 13 31%
14 m 46 3 7% 15 33% 18 39%
15 m 430 7 2% 2 0% 9 2%
16 k 619 10 2% 21 3% 31 5%
17 m 31  -  - 8 26% 8 26%
18 m 210  -  - 25 12% 25 12%
19 m 63 2 3% 7 11% 9 14%
20 m 277 11 4% 9 3% 20 7%
21 k 46 1 2% 22 48% 23 50%
22 m 22 0 0% 7 32% 7 32%
23 k 247 11 4% 10 4% 21 9%



Öjaby har inte satsat på smycken kunde jag konstatera tidigare. Jag ser här inget 
mönster mellan personerna. De två med mest silversmycken har värderats till 6 riksdaler 
var. Den ena har en behållning på 209 riksdaler och den andra en förlust på -29 
riksdaler. I Virestad ser jag ett mönster den som har en behållning på 150 riksdaler eller 
mer har satsat över 7 riksdaler i silversmycken. Mest har nr 9 med summan 86 riskdaler 
i den ingår 3 bälten, 4 ringar, 4 kedjor varav två är med kors. De flesta föremålen är 
förgyllda. I hans bouppteckning kan jag läsa att han hade åtta barn. Två pojkar och en 
flicka var omyndiga. Fem flickor var vuxna och bortgifta. Deras hemgift var riklig 
bland annat fick de 40 lod (ca ½ kg) silver motsvarande av ett värde på 20 riskdaler. 
Nämnas kan att han bara lagt 9 riksdaler på kläder. Utöver honom fanns flera med en 
behållning över den som lagt mest i Öjaby nämligen 6 personer med värden: 15, 11, 11, 
10, 9 och 7.

När jag summerar kläder och smycken kan jag i Öjaby se att de tre med lägst summa 
också är de tre med minst behållning.

Tabell 5:9 Behållning och totalsumman för smycken och kläder för de tre med minst behållning.

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad

Observera att fjärde från botten på att lägga ut lite på sina kläder är direktören nr 364. 
Mest på kläder och smycken la kvinnan nr 351 som la ut 19 riksdaler. I Virestad finns 
ingen logik med tanke på att det inte gick att se i bara kläderna. Mest lägger nr 9 ut med 
95 riksdaler (mest är ju här silver). Därefter lägger personer ut för kläder och smycken: 
31, 25, 23, 21, 20 respektive 19 riksdaler innan vi når Öjabys nivå. 

Att jämföra så här ger inte en helt sanningenlig bild då de är 23 personer i Virestad och 
bara 13 personer i Öjaby. Hur behållningen är fördelad visar sig följande enligt tabellen 
nedan.

Tabell 5:10 Antal personer med behållning över/under 100 riksdaler samt minus

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad, Virestad socken Allbo härad

I Öjaby har majoriteten en behållning över 100 riksdaler medan det är tvärtom i 
Virestad.  Om man bortser från direktören nr 364 var det en kvinna (351) i Öjaby som 
hade den största behållningen på 722 riksdaler medan i Virestad var det en man (9) med 
769 riksdaler. Bägge socknar har sedan en spridning neråt. När jag förhåller mig till 
materialet är det viktigt att ha det i åtanke. För att kontrollera väljer jag även att att 
räkna ut medel och median på kläder respektive kläder och silver. Med följande resultat 
i tabell.
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behållning sm + kl
41 7
78 5
20 4

över 100 under 100 minus
Öjaby 7 5 1
Virestad 10 13



Tabell 5:11 Kläder och summa kläder plus smycken i förhållande till medel och median.

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad, Virestad socken Allbo härad
Anm: märk att decimalen inte är skilling utan motsvarar procentuellt hur många skilling d v s 
10,3 är 10 riksdaler och 30% av 48 skilling.

Vem som la mest pengar på kläder skiljer sig åt men summan är relativt lika. När silvret 
kommer till blir det en markant skillnad. Virestads bönder la ut mer pengar. För att få en 
klarare bild väljer jag också att se till hur kläder och smycken är i förhållande till 
behållningen i procent.

I Öjaby kan jag se att de som haft en behållning över 200 riksdaler inte lagt mer än 6% 
på kläder i mellanskiktet är det lite blandat. De två som lägger mest på kläder är också 
de två med sämst behållning längst ner av dem ligger soldaten nr 471 som lägger 20% 
på sina kläder. I Virestad finns en 12% gräns, under den finns de som har en behållning 
på 100 riksdaler eller mer med undantag av tre personer som har mellan 63 och 72 
riksdaler. De som lägger mer än 12% av behållning på sina kläder har alltså mindre än 
100 riksdaler i behållning. Mest la kvinnan nr 8 som hade hela 70% av behållningen i  
kläder. Kvinnan är 81 år gammal. Efter henne kommer 48%, 33%, 32%, 29% och 26% 
innan vi är nere på Öjabys nivå.

När jag jämför siffrorna på smyckena ser jag inget system varken för Öjaby eller 
Virestad. När jag summerar kläder plus smycken visar det ingen skillnad från enbart 
kläder i Öjaby. I Virestad håller sig 12% gränsen även när smycken har adderats. Dock 
är det bara två personer mellan 72-76 riskdaler som nu investerat mindre än 12%. 
Annars är det som med kläderna under 12% mer än 100 riksdaler i behållning över 12% 
tvärt om. 

Jag väljer också att summera procenten och dela med antal personer för att få se 
medelvärdet på vad en person la på kläder respektive kläder plus smycken vilket kan ses 
i tabellen nedan.

Tabell 5:12 Kläder och summa kläder plus smycken i procent 

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad, Virestad socken Allbo härad

Detta stämmer bra med vad jag såg innan i tabell 5:11 bägge socknarna la ungefär lika 
mycket på kläder i riksdaler men majoriteten i Virestad låg under 100 riksdaler i 
behållning medan Öjaby låg över. Detta blir tydligt då man ser att Virestad la fler 
procent av behållningen på kläder.

5.3.2 Man och kvinna

Jag vill också se skillnaden mellan män och kvinnor och där igenom mer förstå vem 
som har behov av att visa status. I tabellerna lägger jag in beloppen i fallande ordning 
för att läsaren ska kunna se spridningen samt summerar med ett medelvärde. Observera 
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I riksdaler kläder sm + kl
Öjaby medel 10,3 11,7
Öjaby median 9,5 11,5
Virestad medel 10,2 18,6
Virestad median 9,5 14,5

I procent kläder sm + kl
Öjaby medel 9,5 10,4
Virestad medel 16,9 20,6



att den som ligger överst bland kvinnorna i kläder inte behöver vara samma som ligger 
överst i smycken.

Först undersöker jag vad de lagt ut i riksdaler och kan se att i Öjaby lägger männen mer 
pengar på kläder medan kvinnor var de som hade silver. När kläder och smycken läggs 
samman är det fortfarande männen som lägger mer pengar. I antal plagg har de lika 
många. Detta bekräftas även procentuellt.

Tabell 5:13 Öjabys fördelning mellan man och kvinna i riksdaler samt medelvärde.

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad
Anm: märk att decimalen inte är skilling utan motsvarar procentuellt hur många skilling d v s 
10,3 är 10 riksdaler och 30% av 48 skilling.

Tabell 5:14 Öjabys fördelning mellan man och kvinna i procent samt medelvärde.

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad

I Virestad är det tvärtom här är det kvinnorna som la mest riksdaler på kläder men med 
smyckena bli det männen. Betänk dock att en del kvinnor har smycken fastsydda i 
kläder som här räknas till kläderna. Männens dominans på silvret beror framförallt på nr 
9 som har oerhört mycket silver. Hade han dött ett år senare hade siffrorna sett 
annorlunda ut. Jag leker också med tanken: vad hade hänt om han inte haft så mycket 
silver, hade han lagt mer på kläder då? Nu fanns han och som rikaste personen i 
Virestad bland bouppteckningarna har han sin plats även om man inte kan dra generella 
slutsatser med hans medverkan. Jag anser ändå att det faktum att kvinnor la mer pengar 
på kläder visar att de gör detta som en statusmarkering. När jag ser till antal plagg finns 
här en skillnad, kvinnorna hade betydligt fler plagg.
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smycken Rd kläder Rd totalt Rd antal plagg
man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna

1 6 17 15 17 19 43 59
0 6 17 9 17 12 39 36
 - 4 14 7 15 11 35 33
 - 4 10 5 10 7 31 20
 - 3 4 5 4 5 16 18

0
 -

0,2 3,3 12,4 8,2 12,6 10,8 32,8 33,2

smycken % kläder % totalt %
man kvinna man kvinna man kvinna

1 4 20 17 20 17
0 3 15 11 16 15
 - 1 14 6 14 6
 - 1 6 2 6 5
 - 0 2 2 2 3

 -
 -

0,2 1,3 11,4 7,6 11,6 9,2



Tabell 5:15 Virestads fördelning mellan man och kvinna i riksdaler samt medelvärde.

Källa: bouppteckningar, Virestad socken Allbo härad
Anm: märk att decimalen inte är skilling utan motsvarar procentuellt hur många skilling d v s 
10,3 är 10 riksdaler och 30% av 48 skilling.

Procentuellt syns det tydligare att kvinnorna använder sig av mer statusmarkeringar och 
la ner mer pengar i förhållande till behållning. Här märks inte nr 9 lika väl, med sin 
stora behållning sticker han inte ut procentuellt.

Tabell 5:16 Virestads fördelning mellan man och kvinna i procent samt medelvärde.

Källa: bouppteckningar, Virestad socken Allbo härad

Jag kan konstatera att kvinnorna i Virestad sticker ut som hade ett medelvärde på 56 
plagg per person medan de övriga tre grupperna har 32-33 plagg per person. Om jag 
bortser från person nr 9 lägger kvinnorna i Virestad mest riksdaler på sina kläder och 
smycken nämligen 17 riksdaler. Männen i Öjaby  lägger 13 riksdaler och männen i 
Virestad och kvinnorna i Öjaby lägger lika mycket 11 riksdaler och kommer då på delad 
sista plats men då är person nr 9 i Virestad inte med. Procentuellt lägger 
Virestadkvinnan mest på kläder och smycken 25% i förhållande till sin behållning 
männen i Virestad lägger 15% medan Öjabys män lägger 12% och kvinnorna i Öjaby 
minst med 9%. Här syns tydligt att personerna i bouppteckningarna i Virestad la ner 
mer pengar i förhållande till vad de ägde för att kunna upprätthålla en viss nivå på sina 
kläder och smycken. Statusmarkeringar i kläder och smycken var viktigare i Virestad. 
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smycken % kläder % totalt %
man kvinna man kvinna man kvinna

11 17 32 70 32 70
6 6 26 48 26 50
6 5 17 29 18 33
4 4 12 17 17 31
2 4 3 17 12 18
0 2 3 11 8 12
0 2 1 7 7 11
 - 2 0 4 2 9

1 4 9
0 3 5
 -
 -

3,6 3,6 11,75 21 15,25 24,8

smycken Rd kläder Rd totalt Rd antal plagg
man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna

86 15 10 22 95 31 61 102
11 11 10 21 20 23 46 101
7 10 9 19 15 21 39 69
5 9 9 16 10 19 39 60
4 4 8 14 9 17 31 59
0 2 7 12 8 15 17 57
0 1 2 10 7 14 17 40
 - 1 2 6 6 13 7 36

1 5 9 23
0 2 4 11
 -
 -

14,1 4,5 7,13 12,7 21,25 16,6 32,13 55,8
3,8 utan nr 9s silver 10,7



5.3.3 Statusmarkering

För att se vilka plagg som ger mest status väljer jag att se till hur dyra plaggen är. Jag 
valde då att sortera efter värde och plocka ut de som värderades till 1 riksdaler eller 
över. För att ge er en jämförelse kan en ko kosta 3-5 riksdaler, en oxe 7-10 riksdaler och 
en häst 8-12 riksdaler. För två riksdaler fick de 4 får, 2 lamm och en bagge eller en bock 
och en get kostade 1 riksdaler och 16 skilling.

5.3.3.1 Männen i Öjaby

Här kan vi se att dyrast av allt var en bockskinnströja värd 2 riksdaler. De tre dyraste 
plaggen är i skinn, tröja, byxa och mössa som alla tillhörande person nr 378. Han har 
dessutom 4 rockar varav en är ny och en är en kapperock som också har ett värde på 1 
riksdaler eller mer. De dyrbara plaggen domineras av rock, tröja eller väst i materialen 
skinn eller vadmal. Att en renskinnströja var eftertraktad kan jag förstå, då renskinnet 
kom långt ifrån men hur en blåmängd221 vadmalsväst kan tinga ett sådant värde är 
svårare att förstå. Vadmalen tillverkades hemma och en väst innehåller inte lika mycket 
tyg. Under 1700-talet fanns västar med ärmar.222 Kan det vara så att denna väst är med 
ärmar? Västarna i tabellen är bara representerade av nr 473 men för 32 skilling som är 
steget nedanför är andra män representerade. Västarna går från 1 riksdaler 32 skilling 
till 4 skilling medan livstyckena går från 32 skilling till 4 skilling. En väst kunde alltså 
ha en högre status. Västen är ju också ett nyare plagg.223 Det går inte att se att köpetyget 
kläde är mer värderat än vadmal inte heller att den modernare kapprocken är mer 
värderad än en annan rock. Klädet är inte så representerande utan det är skinn och 
vadmal som dominerar genom alla kläder. I byxor är det värdemässigt blandat med 
skinn och vadmal medan i tröjor är skinntröjorna dyrast och sen kommer 
vadmalströjorna. De två män som lagt mest på kläder dvs 17 riksdaler är nr 473 och 
378. Dessa syns tydligt i de plagg som visas i tabellen. Person nr 378 hade även en 
sidennäsduk och ett kalminklivstycke, vilket sticker ut i Öjaby. Person nr 473 och 378 
ligger i ett mellanläge vad gäller behållningen. Nr 313 har mest behållning och han har 
inte så många dyra plagg men han la också ut näst minst. Minst la soldaten nr 471 ut 
men störst procentuellt. Han finns inte alls med bland de dyraste plaggen. Jag ser ett 
mönster som tyder på att det är mellanskiktet som behöver visa sin rikedom allra mest. 

221 blåmeleread SAOB
222 Nylén 1971:48
223 Ibid 1971:48
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Tabell 5:17 Männens dyraste plagg i Öjaby i fallande ordning. 

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad
Anm: Rd=riksdaler, Sk=skilling

5.3.3.2 Kvinnorna i Öjaby

Att sammanfatta statusplagget för kvinnorna i Öjaby blev lätt: en röd klädeskjortel. De 
röda plaggen var de förnämsta då den röda färgen var dyrbarast påpekar Svensson.224  
Centergran och Kirvall belyser att en person genom mängden klädesplagg kunde variera 
sin klädsel så som t ex röd kjol på juldagen, blå på annandagen och grön på 
tredjedagen.225 Detta stämmer väl in på kvinna nr 351 som hade de tre dyraste kjolarna. 
Här värderades klädet högre. 

Tabell 5:18 Kvinnornas dyraste plagg i Öjaby i fallande ordning. 

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad
Anm: Rd=riksdaler, Sk=skilling

Även om vi förstår att kjolen med mycket tyg gav status behöver vi undersöka de andra 
plaggen med. Jag valde då också att ta med en tabell över de klädesplagg som värderats 
till 32 skilling vilket är nästa steg ner i listan. 

224 Svensson 1935:272
225 Centergran och Kirvall 1986:16
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Person Färg Matrial Typ Övrigt Antal Rd. Sk.
378 skinn tröja bockskinn 1 2

378 skinn byxor renskinn 1 1 32

378 skinn mössa illerskinns mössa med grön plys 1 1 32

473 blåmängd vadmal väst 1 1 32

209 grå vadmal rock 1 1 16

313 skinn tröja renskinn 1 1 16

378 blåmängd rock ny 1 1 16

471 vit jacka 1 1 16

473 blågrå vadmal rock 1 1 16

209 skinn tröja 1 1 8

313 vit rock kapperock 1 1 8

473 blågrå vadmal väst 1 1 8

209 grå vadmal tröja 1 1

209 grå vadmal tröja 1 1

313 blåmängd vadmal rock 1 1

378 blåmängd rock 1 1

378 blåmängd rock kapperock 1 1

473 blå kläde väst 1 1

473 blåmängd vadmal väst 1 1

473 skinn byxor bockskinn 1 1

Person Färg Matrial Typ Övrigt Antal Rd Sk
351 röd kläde kjortel 1 1 16
351 brun kläde kjortel 1 1
351 blå vadmal kjortel 1 1
442 röd kläde kjortel 1 1
493 röd kläde kjortel 1 1



Tabell 5:19 Kvinnornas plagg värda 40/32 skilling i Öjaby. 

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad
Anm: Rd=riksdaler, Sk=skilling

Här dyker upp flera plagg, en karpus226 som säkert var bra att ha om man reste den 
tillhör nr 267 som var en mönsterskriverska. Två livstycken en i grönrosig satin och den 
andre i taborett som bägge är köpetyger. Även det dyraste klädet kommer fram som var 
en gulrosig silkeskläde. Silkesklädena kommer först bland kläden sen blandas 
klosterlärft och bomull materialen värdemässigt. I livstycket värderades köpetygerna 
mest, tygerna förekommer i fallande ordning satin, taborett, kamlott, kalmink, kläde och 
vadmal. Förutom en dyr sidentröja varvas kläde och vadmal bland tröjor i värde. 
Förklädena blandas värdemässigt mellan blå-och rödrandiga kontra kattun medan lärft 
förkläden kommer sist. Här ser vi hur kvinnorna i varje plagg kan välja hur mycket hon 
vill och kan lägga på kläder som statusmarkering. För att vara klädd kan personen välja 
billigare material i kjol, förkläde, livstycke och halskläde men personen kan också satsa 
på dyra delar. Har man inte råd som person 351 att äga flera dyra kjolar kunde personen 
köpa tyg till andra mindre plagg för att kunna variera sig. Kvinnan nr 351 var den med 
mest behållning och också hon som lagt mest på kläder nämligen 15 riksdaler men hon 
delar sista platsen om att ha lagt ner minst på kläder procentuellt. På andra plats i 
dyrbara kläder ligger person nr 474 hon la näst mest på kläder 9 riksdaler men hon 
ligger i mitten i förhållande till behållning. Jag kan konstatera att det inte bara handlar 
om antal plagg utan både bland männen och kvinnorna i Öjaby kan jag se att om de 
lägger ut många riksdaler på sina kläder lägger de också ut dem på dyra plagg. Vad 
gäller siden som var reglerad i överflödsfordningen kan jag se följande. Kvinna nr 267 
som är 82 år hade både kjortel i halvsiden, sidentröja och sidensalopp vilket är en 
kappa. Hon är äldre vilket kan betyda att detta är kläder hon införskaffade för länge 
sedan men hon har också en blårandig bomullskjortel vilket var mycket modernt. Tre av 
fem kvinnor lämnar halskläden i silke efter sig. Klosterläft och sisling fick bara 
användas under bindmössan i överflödsförordingen, vilket kvinnorna inte har här. Jag 
hittar i sisling 2 överdelar, 2 halkläden, 1 särk och i klosterlärft 4 halskläden och en 
huva. Huvan tänker jag håller sig inom vad som var tillåtet men med resterande plagg 
kan jag konstatera att de bryter mot överflödsförordningen.

När det gäller silversmyckena har fem av sju kvinnor i Öjaby ett smycke för ett värde 
över 1 riksdaler. Det är de två äldsta kvinnorna som inte har ett dyrt smycke 82 
respektive 50 år. Kvinna nr 249 är brännerimästerhustrun, hon lämnar efter sig små 
guldringar om en dukat om detta rör sig om en guldring eller flera är svårt att säga. 
Ringar på denna tiden kunde vara en ring dekorerad med småringar.227 Åldersmässigt är 
det ingen större skillnad på de fyra, där två har halskejda med kors och två har halslås. 
Vad är det som gör att två har ett moderna smycke som halslåset var och två äldre 
smycken? Har det med arv att göra eller smak?

226 skinnfodrad munkkåpa SAOB
227 Svensson 1978:34, Blixt 2013-11-23
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Person Färg Matrial Typ Övrigt Antal Rd Sk
442 blå vadmal kjortel 1 40
267 blårandig bomull kjortel 1 32
267 svart 1 32
351 tröja 1 32
351 satin livstycke 1 32
474 röd vadmal kjortel 1 32
474 livstycke 1 32
493 gulrosig silke kläde 1 32

karpus
klädeströja av frislätt?

grönrosig

taborett



Tabell 5:20  Kvinnornas dyraste smycken i Öjaby i fallande ordning. 

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad
Anm: Rd=riksdaler, Sk=skilling

5.3.3.3 Männen i Virestad

Det dyraste plagget i Virestad är två renskinnströjor på vardera 2 riksdaler. Skinnplagg 
har hög status. Även i Virestad har blåmängd valdmals väst fått en hög status. Färgen 
blåmängd finns bara noterad på männen ingen kvinna har ett plagg med färg blåmängd. 
Vanligast är färgen med vadmal med finns även till kläde. Person nummer 9 dominerar 
förutom de två renskinnströjorna att variera klädseln med har han en blåmängd 
klädesrock och en mörkblå vadmalströja alla värda 1 riksdaler eller mer. Detta trots att 
han la ner bara 9 riksdaler vilket var rimligt bland de män som lämnat bouppteckningar 
efter sig i Virestad medan det varit en liten summa i Öjaby bland männen. De dyraste 
plaggen är tröja, väst, rock och byxor till större del i vadmal och skinn. Notera att de 
inte har färre plagg för 1 riksdaler eller mer än vad Öjaby har trots att de är fler personer 
i Virestad. Detta speglar att fler män hade en behållning under 100 riksdaler. Om jag 
även tar med 32 skilling har alla ett plagg som är dyrare utom person nr 12. Västen är i 
vadmal förutom en som är i kläde. Livstycken finns från 24 skilling och är blandat i 
skinn och vadmal. Byxorna är i skinn förutom två i vadmal. Priset varierade på ett par 
skinnbyxor från bockskinnsbyxorna på 1 riksdaler 16 skilling till ett par gamla 
renskinnsbyxor för 4 skilling. Vilka material som kunde utgöra status i tröjan går inte att 
se här är det blandat mellan skinn, vadmal, filt och fris. Mannen i Virestad verkar ha 
relativt unison klädsel vad gäller klädval, material, och färg endast priset avgör. De 
flesta män i Virestad hade ett värde på sina gångkläder som liknande varandra ingen 
förutom nr 9 sticker ut.  

Tabell 5:21 Männens dyraste plagg i Virestad i fallande ordning. 

Källa: bouppteckningar, Virestad socken Allbo härad
Anm: Rd=riksdaler, Sk=skilling

Att markera sin skillnad i Virestad var att använda silver. Tre män sticker ut nämligen 
nr 9, 20 och 15. Dessa har flera smycken värda 1 riksdaler eller mer. Värst är nr 9 som 
har 3 bälten och 4 kedjor värda mer än nästa person. Dessutom vet vi sen tidigare att 
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Person Typ Övrigt Antal Rd Sk
249 ring små guldringar om en dukat 4
442 kedja m förgylt kors o löv 1 3 38
351 kedja stor kedja m kors 1 3 16
281 kedja med lås  3 slag 1 2 32
474 kedja m lås 4 slag 1 2 24
249 spänne skopänne, 1 par 1 1 32
442 kedja 2ne länkar 2 2

Person Färg Matrial Typ Övrigt Antal Rd Sk
9 skinn tröja renskinn 1 2
9 skinn tröja renskinn 1 2
1 skinn byxor bockskinn 1 1 16
2 vadmal väst 1 1 16
22 vadmal väst 1 1 8
20 skinn tröja 1 1 8
9 kläde rock 1 1
9 mörkblå vadmal tröja 1 1
20 blå vadmal väst 1 1

blåmängd
blåmängd

blåmängd



han skänk 40 lod silver var till sina fem döttrar som är bortgifta till ett värde av 20 
riksdaler vardera. Person nr 9 har totalt i silver dvs smycken och föremål som bägare 
och skedar m m 403 ¼ lods silver vilket motsvarar 173 riskdaler. Ett lod är 13,3 g228 
vilket då blir 5363,2 g. Nr 9 hade alltså över 5 kg silver hemma. Silver var ett sätt att 
visa status men det var även ett sätta att kapitalplacera. I och med dess koncentrerade 
värde var det lätt att gömma och att ta med sig, för att synas och ge social prestige.229  
Smycket utgjorde en symbol och kunde berätta om bärarens ekonomi, sociala ställning 
och värdighet.230 De smycken som har ett värde på 1 riksdaler eller mer är antingen ett 
bälte eller en kedja med något form av hängsmycke. Observera att ett kors inte behöver 
vara det vi idag kallar kors utan lika väl ett runt smycke. På målningar är det kvinnor 
som bär bältena och kedjorna. Bland mindre värda smycken återfinns mest knappar men 
även fästen och spännen. Dessa tror jag männen själva använt. Endast en man saknar 
silversmycken nämligen nr 17 han har istället satsat på en renhudströja och en mörkblå 
klädesväst. När jag jämför silvret med behållningen kan jag konstatera att de tre männen 
som dominerar även har mest i behållning, nr 9 har 769 riksdaler, nr 15 430 riksdaler 
och nr 20 277 riskdaler. Sen sker ett hopp ner till nästa som är nr 1 och har en 
behållning på 82 riksdaler. Han är den ende av de med lägre behållning som har ett 
smycke över 1 riksdaler. I Virestad är det alltså de rika männen som visar status.

Tabell 5:22 Männens dyraste smycken i Virestad i fallande ordning.

Källa: bouppteckningar, Virestad socken Allbo härad
Anm: Rd=riksdaler, Sk=skilling, vikt är i lod

5.3.3.4 Kvinnorna i Virestad

Dyraste kläderna av alla har kvinnorna i Virestad. De två dyraste har kvinna nr 16 en 
blå klädeskjortel med maljor och en svart klädeströja med 5 stycken spännen bägge 
värda 3 riksdaler. De dominerande plagget var kjorteln med 12 st maljor dvs en livkjol. 
Dessvärre har de inte beskrivit vad det är för material eller färg i den fastsydda 
överdelen. På 1750-talet stod detta med i bouppteckningarna231 och de bevarade plagg 
som finns visar att detta var ett fint köpetyg i siden, sammet, schagg232, satin, plysch. 
När jag går igenom plagg och jämför kläde och vadmal på individbasis har de flesta 
kvinnors klädesplagg värderats högre än deras vadmalsplagg, hos någon har vadmal och 

228 Clemensson och Andersson 2008:105
229 Svensson 1978:7-9
230 Nylén 1975:5ff
231 Böök 2013:28
232 sammetsliknande ylletyg Centergran och Kirvall 1986:40
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Person Typ Övrigt Vikt Antal Rd Sk
9 bälte förgylld 36 1 18
9 kedja förgylld m ett kors o daler 29 1 14 24
9 bälte förgylld m dubbla maljor 30 1 14 16
9 bälte 21 1 10
9 kedja förgylld m ett kors o daler 20 1 10
9 kedja m löv 1 9 34
9 kedja förfylld hel kedja m 3 fingarne o en halskedja 19 1 9

20 bälte 18 1 4 24
1 kedja stor kedja m förgyllt kors 1 3 32

20 kedja stor kedja m kors o fingarne 13 1 3 18
15 kedja kors kedja med filigran 10 1 3 16
20 kedja rund kedja m länk 6 1 1 36
15 kedja kors kedja med filigran sämre 1 1 32
15 kedja länk 1 1 20



kläde värderat till samma pris. Något som ändå talar för att kläde har en högre status är 
att alla tröjor med spänne uti har material kläde. Till och med en klädeströja har fått 
kommentaren utan spänne, vilket man inte ser på vadmalströjorna. De två kappor som 
finns med i tabellen 5:19 är slängkappor som är mycket ålderdomliga typ från 
medeltiden233 och innehåller mycket tyg, varför man kan förstå deras statusvärde. 
Hälften av kvinnorna har detta plagg. Längre ner i tabellen dyker skört upp. Om detta är 
en kjol stämmer det bra överens med vad kjolarna var värda i Öjaby. Person nr 3 och nr 
7 saknas i tabellen de har inga plagg för 1 riksdaler eller mer. Deras kjortlar ligger på 40 
skilling vardera. Detta tyder dock på att alla kvinnor i Virestad har satsat på något dyrt 
plagg. Det är svårt att säga huruvida någon kvinna sticker ut. När jag jämför klutar, 
armkläden, livstycken och överdelar  börjar de antingen vid 32 eller 24 skilling och går 
sedan hela vägen ner till enstaka skilling. Vissa plagg har säkert använts hemma medan 
det dyraste varit gå-bort plagget. Att ha flera lite finare att variera med tänker jag gav 
status varför har annars en del kvinnor så många av ett plagg när man tänker på hur 
mycket arbete det var med att tvätta och stärka plaggen. Varför har annars kvinnor 
lämnat efter sig ett 20 tal klutar, 15 särkar osv. Kvinna nr 11 har lämnat efter sig 101 
plagg och kvinna nr 2 102 plagg. När jag undersöker materialet i förklädena finns det 
ingen skillnad i värde mellan de traditionellt broderade raskförklädena och de två 
moderna raskförklädena. De i överflödsförordningen förbjudna tygerna finns inte här. 
Om de följde överflödsförordningen eller att materialet inte passade in vet jag inte men 
jag lutar åt det andra. Möjligen att de skulle ha kunna använt de tunna importerade 
lärfttygerna.

Tabell 5:23 Kvinnornas dyraste plagg i Virestad i fallande ordning. 

Källa: bouppteckningar, Virestad socken Allbo härad
Anm: Rd=riksdaler, Sk=skilling

233 Nylén 1971:52
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Person Färg Matrial Typ Övrigt Antal Rd Sk
16 blå kläde kjortel m maljor 1 3
16 svart kläde tröja m 5 st spänne 1 3
21 blå kläde kjortel m 12 st maljor 1 2 32
8 svart kläde kappa 1 2 28
8 kläde kjortel m maljor 1 2 16
8 kläde tröja m spänne 1 2 1
16 blå filt kjortel m maljor 1 2
6 blå kläde kjortel m 12 st maljor 1 1 32
21 vadmal kjortel m 12 st maljor 1 1 32
4 blå kläde kjortel m 12 st maljor 1 1 24
21 svart kläde tröja m 3 par spänne 1 1 24
13 blå kläde kjortel 1 1 16
8 filt kjortel 1 1 9
11 blå skört W. 1 1 8
21 ljusblå skört 1 1 8
23 blå kläde kjortel 1 1 8
4 fris kjortel m röd ovandel 1 1
6 vadmal kjortel dito maljor? 1 1
11 ljusblå skört 1 1
13 ljusblå skört 1 1
23 vadmal kjortel m 12 st maljor 1 1
23 blå kläde kjortel 1 1
23 vadmal kappa 1 1



När jag ser till silversmyckena förekommer framförallt två sorter kedjor med 
kors/fingane. Fingane vet jag inte vad det är. Jag har hört olika förslag men inget jag 
med exakthet vill påstå. Det andra är maljor om 6 par, om dessa är fastsydda eller inte 
framgår inte, men de skall användas till livkjolen. Kvinna nr 16 har precis som vid 
kläderna det dyraste. Här ett förgyllt kors med 3ne fingane och band för 6 riksdaler 32 
skilling. Kedjorna var värda mer vilket är logiskt då de innehåller mer silver. Fyra 
kvinnor syns tydligt. Det är person nr 10 som har fyra smycken på 1 riksdaler eller mer, 
person nr 7, 16 och 23 har alla tre smycken var. Dessa fyra kvinnor ingår bland de fem 
kvinnor som har störst behållning i Virestad. De mindre smyckena är länk, dubbalänk, 
spänne, fäste och knappar. Två kvinnor har inte silversmycken det är kvinna nr 5 och nr 
8. De är 62 år respektive 81 år. Bägge har kontanter och andra silverföremål.   Jag 
funderar på om dessa kvinnor lämnat vidare sina smycken till yngre generationer. 

Tabell 5:24 Kvinnornas dyraste smycken i Virestad i fallande ordning.

Källa: bouppteckningar, Virestad socken Allbo härad
Anm: Rd=riksdaler, Sk=skilling, vikt är i lod

Det är intressant att männen och kvinnornas olika smyckeinnehav skiljer sig åt i bägge 
socknarna både i antal och i sort. Enligt lag skulle alltsammans i boet upptecknas men i 
praktiken gjordes vissa undantag menar Bringéus och påpekar att det verkar ha funnits 
en oskriven regel att bland kläder och sängkläder bara uppteckna den avlidnes.234 Jag 
skulle hävda att detta även gällde silversmyckena.

5.3.4 En liten jämförelse Virestad 1750-tal med 1780-tal.

Statusplaggen är 1750 och 1780 renskinnströjor, bockskinnströjor, kjortlar med upplöt 
med 12 silvermaljor dvs livkjolar och kappor dvs slängkappor. Däremot beskrivs 
upplöten dvs livet som är fastsydd i kjolen med färg och ibland material 1750. Detta 
görs inte 1780. Silverbälten var upptecknade på manliga bouppteckningar både 1750 
och 1780. I förhållande till vad djuren kostar verkar det som att kläder har blivit lite 
billigare. Detta bekräftas av att den med mest kläder 1750 hade 70 st medan den med 
mest nu bortsett från komministern var 102 st. När jag jämför medianen är den 1750 33 
plagg och 1780 40 plagg.  1750 kunde jag se att ju fler plagg en person hade desto 
dyrare plagg hade den även om vissa stack ut. Detta är inte lika tydligt 1780. I tabellen 

234 Bringéus 1974:5
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Person Typ Övrigt Vikt Antal Rd Sk
16 kedja m förgyllt kors m 3ne fingane o band 20 1 6 32
10 kedja m fingarne o band 17 1 6 16
7 kedja m fingarne 16? 1 5 16

23 malja stora 10 st! 12,75 10 3 32
10 kedja m fingarne o band 9 1 3 26
10 kedja mindre 8? 1 3 16
23 kedja m länk o fingarne 12 1 3 16
23 kedja m länk runt kors 12,75 1 3 16
10 malja 2 gänga maljor 2 2 16
7 kedja mindre 1 1 32

16 malja 3,5 12 1 8
3 malja 12 1
3 spänne 2ne tröjspänne och ett fäste 1 1
7 malja 12 1

16 malja 3 12 1



5:21 ser ni antal plagg och de fyra dyraste. I Öjaby är gruppen mer homogen medan den 
i Virestad spretar till antal plagg och de dyraste plaggen.235 

Tabell 5:25 Antal efterlämnade plagg samt värdet på de fyra dyraste.

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad, Virestad socken Allbo härad

1750 kunde jag inte se någon större skillnad i vad män och kvinnor la i pengar på kläder 
och smycken inte heller procentuellt. 1780 kan jag se att kvinnorna i förhållande till 
männen  har fler plagg och lägger mer pengar på kläder och smycken detta gäller även 
procentuellt.

När jag jämför mannens livstycke och väst 1750 med 1780 ser jag att antalet ökat på 
både livstycke och väst men framförallt väst. 1750 fanns endast några enstaka västar 
medan 1780 har de flesta flera stycken västar mest har nr 2 som har fem stycken. Färgen 
blåmängd som fanns på flera västar men även andra kläder 1780 fanns inte med bland 
bouppteckningarna 1750. Kluten 1750 fanns som hel eller halvklut medan 1780 har en 
bandklut tillkommit. De har alltså inte tagit till en modernare huva utan utvecklat sin 
klut. Kläde har ett högre värde än vadmal 1750. Detta gäller också 1780 men inte lika 
dominant. Det finns vadmalsplagg som har fått samma eller ett högre värde än 
klädesplagg på individnivå. Materialet werken fanns bara på ett plagg hos en kvinna 
som var avvikande i gruppen Virestad 1750. 1780 har mer än hälften werken t o m i 
flera plagg. Plaggen kan vara livstycke, skört eller förkläde. Werken var oftast ett 

235 Böök 2013, bouppteckningar Allbohäradsrätt FIIIA:1, FIIIA:2
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personID antal plagg dyraste plagg
351 59 1,16 1,00 1,00 32
209 43 1,16 1,08 1,00 1,00
473 39 1,32 1,16 1,08 1,00
493 36 1,00 32 24 24
313 35 1,00 1,16 1,08 40
474 33 1,00 32 32 32
378 31 2,00 1,32 1,32 1,16
267 20 32 32 24 24
442 18 1,00 40 24 24
471 16 1,16 32 28 12

21 102 2,32 1,32 1,21 1,08
11 101 1,08 1,00 24 20
16 69 3,00 3,00 2,00 1,00
22 61 1,08 24 16 16
8 60 2,28 2,16 2,01 1,09
4 59 1,24 1,00 32 32
13 57 1,16 1,08 1,00 40
2 46 1,16 40 32 20
7 40 40 32 24 24
1 39 1,16 32 28 24
20 39 1,8 1,00 32 32
23 36 1,8 1,00 1,00 1,00
17 31 2,00 1,00 32 24
6* 23 1,32 1,00 32 16
9 17 2,00 2,00 1,00 1,00

12* 17 16 16 16 12
3 11 40 16 8 8
15 7 32 20 12 12



hemvävt tyg.236 1750 fanns bara enstaka skörtar 1780 har de flesta kvinnor skört och 
ofta flera stycken. Detta skulle eventuellt kunna skvallra om att kvinnorna börjar lämna 
sin livkjol för ett modernare plagg. 

Virestadkvinnorna följde inte modet utan behöll en ålderdomligare klädsel. Dock är det 
viktigt att poängtera att modet ändras i Virestad med, men inte i takt med majoriteten av 
allmogen i Sverige utan i sin egen takt, här tillfördes material, färger och klädtyper som 
passade in i den lokala klädtraditionen. Det är lätt hänt att annars tänka sig att en lokalt 
särpräglat dräktkultur var konstant och ingen förnyelse tilläts men så var inte fallet.237   

5.4 Analys av modets mekanismer

Nu när jag fått svar på mina frågor kommer jag ta hjälp av Pierre Bourdieus 
begrepp kapital, habitus och fält för att analysera de mekanismer som påverkar 
bönderna i hur de väljer att manifestera status med hjälp av sina kläder och 
smycken.

Det är genom människors sociala relationer som smaken reproduceras menar 
Bourdieu.238 Detta tycker jag tydligt kommer fram i hur kvinnorna klär sig i Öjaby 
respektive Virestad. Dessa har 1780-tal helt olika smak på vad som är vackert och ger 
status. I Öjaby var de mer i takt med modet även om de inte har det allra senaste som 
randig kjol och bindmössa. I Öjaby var det god smak att äga en röd kjol. Livstycke och 
halskläde var i olika fina köpetyger även siden användes i halsklädet. Vilket var 
förbjudet enligt lag. Bland halskläden och förkläden fanns det nya med randigt både i 
rött och blått. De flesta färger fanns i deras kläderna som kunde var enfärgade, randiga 
och rosiga. De fina distinktionerna, hur de kombinerade vissa färger går inte att få fram 
i materialet, här är vi hänvisade till målningar och ögonvittnesskildringar. Jag tänker att 
det här säkert fanns idéer om vad som var god smak och lämpligt sätt att klä sig. De 
använde huvan för att täcka sitt hår, vilket var en mer modern form än Virestad 
använde. Smaken är också olika i socknarna sett till smycken. Statussmyckena i Öjaby 
var framförallt kedjor med kors och det relativt nya halslåset. De mindre värdefulla var 
ringar och spännen med löv. Kvinnorna i Öjaby var de som la ut minst på kläder och 
smycken både i pengar och i procent trots alla nya fina tyger. Jag anser att Öjabys 
kvinnor har ett helt annat habitus än vad kvinnorna i Virestad ger uttryck för. 

Virestadkvinnan höll sig till ett äldre dräktskick, hon hade en mer konservativ smak. 
Hon hade flera statusplagg att ta till såsom livkjol, tröja och slängkappan. Kläde och 
rask är de två dominerande köptetygerna som passar in i hennes konservativa klädsel. 
Alla kvinnor som lämnade bouppteckning efter sig hade satsat på något dyrt plagg. 
Valet av kläder var annorlunda än i Öjaby förutom livkjol användes till fin broderade 
raskförkläden och list. På huvudet bars här klutar, olika påkostade om det var vardag 
eller fest. Listen var ett band som lindades runt midjan och därifrån hängde två ändar 
ner. Denna hade inte praktisk funktion utan var bara dekorativ. Alla kvinnor utom nr 11 
har en list. Kvinnorna funderade nog inte över när det var lämpligt att använda listen, 
här fanns säkert en oskriven regel om vad som var lämpligt. I varje habitus finns 
oskrivna regler. De var dessa regler som bestämde vad kvinnorna gjorde med sin list. 
Alla kvinnor med bouppteckningar har säkert utmärkt sig med sina dyra kläder men om 

236 Eldvik 2014-01-07
237 Böök 2013, bouppteckningar Allbohäradsrätt FIIIA:1, FIIIA:2
238 Bourdieu 1986:273ff
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de ville ännu mer visa sin status var det smycken de använde. De med mest behållning 
har också dyrast smycken undantag är kvinna nr 5 men hon har lämnat sina kläder till 
dottern och har inte med några kläder i bouppteckningen kanske har hon också lämnat 
sina smycken. De dyra smyckena är kedjor med kors och 6 par maljor de mindre 
smyckena är länkar, spännen, fästen och knappar. I minnet bör också hållas att männen 
ägde flera smycken som kvinnorna bar. Rosén påpekade att hantverkarna hade kunskap 
om både borgare och bönders kulturer eftersom de tillverkade till dem bägge.239 Jag 
menar att de även måste haft kunskap om de olika smakerna som rådde i olika socknar 
då t ex guldsmeden måste tillverka olika smycken för Öjaby respektive Virestad. 
Kvinnorna i Virestad var de, bortsett från man nr 9 i Virestad, som la mest pengar på 
kläder och smycken. Procentuellt lägger de ut betydligt mer än männen i Virestad och 
Öjaby samt kvinnorna i Öjaby. Samma gäller i antal plagg där de övriga tre ägde i 
medelvärde 32-33 plagg per person medan kvinnorna i Virestad ägde 56 plagg. Att 
kvinnorna i Öjaby respektive Virestad skiljer sig så åt visar på hur vår smak och klädval 
präglas genom vår uppväxt. Kläderna och smyckena har olika sociala markörer som 
skiljer kvinnorna från andra och skapar en samhörighet i gruppen. Habitus skiljer och 
bekräftar social identitet menade Bourdieu.240 Detta kom även Andersson fram till i sina 
undersökningar om Arboga eliten dvs att enhetlig klädsel visar samhörighet samtidigt 
som den utesluter andra.241 Flera forskare påpekar att människan inte är ett offer i val av 
kläder utan en modeproducent som gör aktiva val.242

Smak uttrycker också en klassposition. Bourdieu resonerar kring smaken för det 
nödvändiga eller smaken för lyx och hur det påverkar människan i valet av kläder. 
Nödvändigheten kräver att kläderna är praktiska, passar till allt, hållbara osv. Jag kan se 
hos de med få plagg att först skaffade de sig en omgång slitstarka kläder i vadmal och 
grov linne men andra omgången kläder är inte en bra vadmalströja till utan en 
klädeströja. Att kunna klä sig fint verkar ha haft stor betydelse. Jag finner två mönster i 
bouppteckningarna när personerna valde att ha många plagg. Den första är de med hög 
behållning här fanns flera med många plagg och genom att ha många dyra plagg kunde 
de variera och visa upp sin status dvs plagg som andra säkert tänkte ”det är inget för 
oss”. Den andra gruppen som hade många plagg var de som låg lite längre ner och inte 
hade satsat på dyra statusplagg. De försökte istället satsa på många småplagg och 
genom detta variera sig. Här fanns också kvinna nr 11 i Virestad. Hon hade ingen 
livkjol eller list. Det fanns några randiga förkläden i Virestad de flesta och de dyraste 
ägde hon. Två andra kvinnor hade enstaka randiga förkläden dessa hade dock ett så lågt 
pris att jag inte vet om det är sannolikt att de rör sig om de mer moderna eller är något 
annat. Kvinna nr 11 var också en av dem som hade flest plagg nämligen 101 stycken. 
Kvinna nr 11 blev 39 år. Intressant är att jag i bouppteckningarna från 1750-talet även 
då hittade en kvinna som bröt mönster och hade mer moderna kläder.243 Vilka var dessa 
kvinnor? Vad ansåg de andra kvinnorna om dessa? Vilken grad av frihet fanns?

Person nr 378 kunde jag konstatera hade fodringar och skulder långt utanför Öjaby 
socken. Berodde det på att han var mjölnare eller att han nyligen flyttat in i 
Helgevärma? Han hade också de tre dyraste plaggen samt andra dyra plagg. När jag går 
igenom vilka plagg som har fått ny som kommentar i bouppteckningen har han två 
plagg, en rock och en väst i blåmängd. Behövdes dess nya plagg för att positionera sig i 
Öjaby? Ulväng konstaterat att det inom forskningen finns en rådande uppfattning att 

239 Rosén 2004:249ff
240 Bourdieu 1986:300, Bourdieu 1994:18f
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införskaffandet av kläderna skedde innan familjebildningen och att garderoben sedan 
gick i stå. Ulväng ser inte detta i sin forskning utan konstaterat att värdet på kläderna 
först minskade vid 65-70 år.244 Sex personer totalt i bägge socknarna har fått 
kommentaren ny. De är i åldern 25-55 år. Flest nya plagg har 55-åringen som har en 
väst, två livstycken varav ett i kläde samt en hatt. Min forskning visar på liknande 
resultat som Ulväng dvs kläder införskaffades inte bara innan familjebildningen utan 
högre upp i åldern. Detta gör också att habitus och smaken var mer flexibel och inte 
låste in sig efter ungdomsåren med tanke på Bourdieu kan man säga att personer 
utvecklade sitt habitus. Jag kunde också se i min jämförelse med 1750-talet att trots 
konservatism i Virestad ändrar sig kläderna. Hur personer gjorde när de flyttade har jag 
funderat mycket kring. Behöll de sina gamla kläder med annan smak eller handlade de 
på auktion eller nytt för att smälta in i den nya gruppens smakpreferenser? Gjorde de 
olika beroende på ekonomi och var i bondehierarkin de befann sig? På detta har jag för 
närvarande inga svar.

Smaken och habitus kommer tydligt fram hos de avvikande. Klasskillnaden eller snarare 
ståndsskillnaden är så uppenbar. De borde inte varit något problem att identifiera dessa 
män till ett annat stånd när de kom i sina klädningar med eller utan peruk. Smaken för 
lyx blir också tydlig här. Jag blir nyfiken på den pärlefärgade nöjesklädningen som 
direktören nr 364 ägde. Studenten nr 14 och komministern nr 18 hade bägge 
silkesstrumpor. Användes de för att imponera på sockenborna där hemma eller vid resor 
där de kunde träffade de ut samma stånd dvs var det för att distansera sig från bönderna 
eller för att positionera sig inom sitt eget stånd? Med tanke på att komministern är den 
som totalt har flest plagg och hade lagt mest pengar på sina kläder känns det inte som att 
han skulle stå och predika återhållsamhet i klädedräkten men det är ju inte säkert att för 
att han spenderar pengar betyder att han ansåg att  bondebefolkningen fick. 
Komministern var relativt nyinflyttad så hur mycket hans åsikt hunnit påverka socknen 
är svårt att säga.

År 1791skriver Pehr Hörberg sin memoarer i Min lefwernes beskrifning. Hörberg växer 
upp i Virestad socken som barn till en soldat. Han har dock målartalang och gör en 
klassresa. Hans vän Atterbom skriver om hans memoarer till en mer lättläst svenska. 
Denna version får sedan en spridning. Med tanke på att det är gamla minnen och 
dessutom omskrivet kan det diskuteras hur bra texten håller sig källkritiskt. Men vad jag 
vill belysa är hur pass inrotad synen på de olika stånden var och då bedömer jag källan 
som tillförlitlig. Som 16-åring kommer Hörberg till Växjö för första gången för att söka 
upp målaren Zschotzscher. (Zschotzscher har för övrigt fastigheter i Öjaby socken.) 
Hörberg beskriver då känslan när han och värden, som han bott hos natten innan, skulle 
ta sig in i staden genom tullen.

Jag må wäl här litet nämna om den hänryckning och häpenhet, som föll öfwer 
mig då jag kom till staden. Gud wet huru det hade lyckats mig, om jag alldeles på 
egen hand kommit in der: ty jag hade (kanske i följd af Föräldrarnas exempel) en 
besynnerlig fruktan för alla personer, som woro (eller syntes) högre än Bönderna; 
jag begriper mig knapt sjelf häruti.245

Hörberg får inte fram några ord men värden som är med honom börjar prata och 
Hörberg kan konstatera: ”min häpnad begynte då minskas, ty jag såg det gick an att tala 
wid Stads-inwånare, och det ungefär på samma sätt, som man talat med Bönder.”246 

244 Ulväng2012:129
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Hörberg beskriver också när han 1791 besöker sin fördelseort i Virestad socken och där 
träffar en ungdomskamrat som gärna vill att han skall göra en bonad. ”Uti sitt stånd, 
såsom bonde, war denne nog en förmögen man: men jag hade icke lust att göra detta på 
förtjenst, utan för gammal wänskaps skull.”247 Jag anser att Hörberg tydlig belyser hur 
personerna är indelade i stånd och jämförs inom sitt stånd. Hur hade Hörberg tänkt om 
han varit uppvuxen i Öjaby och mött flera ut olika stånd?

Männen i Öjaby och Virestad har inte samma tydliga skillnad i habitus. Detta tror jag 
till stor del beror på indelningsverken. Vad som var god smak dikterades ifrån 
Stockholm. Soldaterna som stod under bonden i rang följde den goda smaken i sin 
militäruniform. Böndernas kläder såg inte ut som uniformer men när en ny modell kom 
accepterades den av bönderna. Männen reste mer och fick därför ett större område att 
konkurrera inom. Detta kommer jag till i min diskussion kring fält. Kvinnorna var mer 
hemma då deras sysslor givet genusrollerna var mer bunden till hushållet, då tänker jag 
främst på barnpassning, matlagning och mjölkning. Det som skiljer männen i Öjaby och 
Virestad ifrån varandra är att Öjaby-bonden höll sig med lite mer moderna saker. Här 
fanns fler kapprockar och stövlar. Spanskröret fanns hos de flesta i Öjaby men bara hos 
en tredjedel i Virestad. Priset låg emellan 6-26 skilling vilket inte var någon stor 
investering men jag tänker att den användes som en symbol, en statussymbol. Personen 
ifråga behövde inte en käpp för stödets skull utan detta var ett attribut som personerna 
valde att lägga pengar på för att visa att de hade just pengar. Kapprocken var i Jämshög 
ett statusplagg.248 Detta kan jag inte se i bouppteckningarna från Virestad och Öjaby. De 
värderas inte högre än de andra rockarna. Högst status i bägge socknarna har renskinn 
och bockskinn i tröja och byxa. Därefter kommer väst och rock i kläde och vadmal. Det 
mesta är blått. Männen i Virestad lägger mindre pengar på kläder än Öjaby 7 respektive 
12 riksdaler men procentuellt lägger de lika mycket. Detta stämmer då flera i Virestad 
har en lägre behållning. Tar man istället med silvret ökar riksdalerna i Virestad medan 
Öjaby i  princip står stilla. De dyra silversmyckena i Virestad bärs av kvinnorna. 

Mest utmärkande i min studie är det habitus som kan utläsas hos bönderna i Virestad. 
Männen och kvinnorna satte ett värde på visa upp sig på kyrkbacken i de kläder de 
ansåg vara god smak dvs att kvinnan skulle behålla sin ålderdomliga klädsel och därtill 
sätta flera smycken för den som hade råd. Trots att de har en lägre behållning lägger de 
totalt ut mest i riksdaler och har följaktligen ett högre procentuellt medelvärde. Jag ser 
också en förskjutning sedan 1750-talet då bägge kön i Virestad la ut lika mycket på 
kläder och smycken medan nu har kvinnorna lagt ut mer och därtill kommer smyckena 
som männen äger. I Öjaby är det motsatsen här la männen ut mest på kläder. Materialet 
har här större betydelse för kvinnorna i Öjaby, de har större möjlighet till variation. 
Kvinnorna i Öjaby är ändå de som lägger ner minst pengar. I Öjaby finns fler 
bouppteckningar i förhållande till befolkning. Det är då lätt att tänka att med närheten 
till staden och skrivkunnigt folk skulle göra att fler med lägre behållning fanns med i 
Öjaby men det är precis tvärt om. I Öjaby har majoritet en behållning över 100 riksdaler 
medan Virestad har en majoritet under 100 riksdaler. De rika bönderna i Virestad har 
tillräckligt med pengar för att kunna investera i mer moderiktiga kläder men väljer sina 
konservativa. De är lätt att tänka sig när man ser en Virestadkvinna med sina dekorerade 
kläder i silvergaloner och broderier med smycken till att hon var rikare än kvinnan i 
Öjaby men så är inte fallet. Kvinnan i Öjaby har en genomsnittlig behållning på 207 
riksdaler medan Virestad har 194 riksdaler. I Virestad tycks statusmarkering vara 
viktigare än i Öjaby.

247 Hörberg 1791 nytryck 1955:76-77
248 Norlinder 1987:44ff
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Varför har socknarna olika habitus och varför var statusmarkeringar i kläderna viktigare 
i Virestad? För att kunna svara på det tänker jag använda Bourdieus tankar kring fält. 
Men innan dess vill jag resonera kring Bourdieus olika kapital. Det ekonomiska 
kaptialet är det jag har undersökt till störst del. Här har jag kunnat se vad de har haft för 
behållning och hur mycket de lagt ut på kläder och smycken. Det kulturella kapitalet 
sorteras i min studie under det symboliska kapitalet. Det symboliska kapitalet har jag 
varit inne och nosat på. Här handlar det om veta hur man klär sig, hur de kombinerar 
kläder, vilka kläder som ingår, hur kluten blir knuten osv. Vissa kan vi se andra kommer 
vi aldrig att förstå. Det sociala kapitalet handlar om deras olika kontakter med grannar, 
släkt och vänner i och utanför socknen. Att låna och låna ut pengar handlar om ett 
förtroende vilket gör att jag tänker att deras skulder och fodringar kan ge en 
fingervisning om deras social nät. I Öjaby var det mest med folk i socknen. I Virestad 
blir det genast avstånden i socknen stora fastän man håller sig inom socknen kan 
personen få vagnavstånd till de som har en skuld eller fodran. Som vi kunde konstatera 
var inte heller alla vägar bra. Flera av de som bor mot skånska gränsen har kontakter på 
Skånesidan medan andra högre upp i socknen har kontakter upp mot socknar norr om 
Virestad. 

För att förstå socknarnas olika habitus och varför statusmarkeringar verkar viktigare i 
Virestad tar jag hjälp av begreppet fält. Den uppåtsträvande bondeklassen 1780 är i en 
process med att skapa ett fält, olikheterna i socknarna blir då direkt eller indirekt del i en 
social tävlan inom detta fält i att definiera god smak. Förutsättningarna som utgör en 
struktur för den sociala och symboliska tävlan i detta fält är dels faktorer utifrån som 
reglerar och inspirerar och dels det lokala modeproducerandet. Det första handlar om 
överflödsförordningar, 1780-tals mode och hur marknadsföring och distribution såg ut. 
Det andra var mer beroende av vilken sammansättning av ståndspersoner, bönder och 
obesuttna som fanns, befolkningsstorleken, sedvänjor, avstånden till varandra och till 
inspirationsplatser såsom städer. 

Kvinnornas sysslor i hemmet gjorde henne begränsad. Men när jag undersökte skulder 
och fodringar kunde jag inte märka någon skillnad i avstånd mellan män och kvinnor 
varken i Öjaby eller Virestad. Enligt Bringéus skulle allt tas med på bouppteckningen så 
frågan är om det är bägges skulder och fodringar som syns. På smyckena verkar det vara 
uppdelat. Dock tänker jag mig ändå att kvinnorna agerade på ett lokalt plan då de inte 
har tillgång till den offentliga världen i samma utsträckning som männen som är ytterst 
ansvariga för familjen. Detta gör deras fält är begränsat. Det är inom den lokala socknen 
som kampen står i att definiera god smak och vem som ska sätta agendan. Kampen ger 
också en samhörighet menar Bourdieu.249 Kvinnorna i Öjaby och Virestad tävlar i 
samma fält och samtidigt inte dvs avståndet mellan dem gör att de inte möts i fältet 
ännu. För männen är det mer komplicerat. Här tänker jag mig att Bourdieus fält är som 
ringar på vattnet. Den första ringen är den lokala socknen där personerna kan mäta sig 
på kyrkogården och i sockenstämman. Andra ringen är det det omgivande 
kulturområdet. Svensson menar att Virestad tillhör ett kulturområde som gäller 
nordöstra Skåne, östra Blekinge och södra Småland.250 Tredje ringen handlar om den 
småländska allmogen och den uppåtsträvande bondeklassen. 

I det första fältet är det störst möjlighet att påverka sin position och bana inte bara 
genom volym och struktur i sina kapital utan framförallt deras möjligheter att utöka 

249 Bourdieu 1984:128ff
250 Svensson 1935:303ff
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kapitalet eller överföra ett kapital till ett annat. Här tänker jag att vissa personer har ett 
stort förtroendekapital och genom det kan låna mer för att kunna upprätthålla en dyrare 
garderob. Englund påpekade att adeln tyckte det var viktigare att leva ståndsmässigt än 
ha goda finanser.251 Detta tror jag delvis även stämmer på allmogen då det var väldigt 
olika hur mycket pengar en person la ner på sin klädsel och sina smycken. Att de också 
skaffade sig nya kläder under sin livstid gör det också möjligt att positionera sig genom 
livet – att visa sitt växande ekonomiska och symboliska kapital med hjälp av nya kläder 
eller smycken. Genom att ärva kläder och smycken fick de också en stark position. Vad 
fick alla döttrar till person nr 9 med sig i hemgift och vilken status skulle hans två söner 
få när de ägde silverbälten? Aronsson beskriver skillnaden mellan Öja och Älmeboda 
hur de skiljer sig åt. Beskrivning passar bra in på Öjaby och Virestad. Öjaby en liten 
socken inklämd mellan Växjö och Bergunda med Bergkvara dominansen och Virestad 
en större socken än Älmeboda långt från centrum. I Virestad var sockenstämman och 
kyrkbacken central. Några högrestånds personer finns inte utan prästen är rätt ensam. 
Detta gör att bönderna får mycket att säga till om menar Pulma.252 Bönderna har här i så 
fall stor makt i sockenstämman. I Virestad tänker jag att det ekonomiska kapitalet har 
haft en stor betydelse medan det symboliska har varit mindre. Karlsson menade att 
Virestad ägnade sig mer åt agrara sysslor. Att de rika bönderna har stor makt och att de 
inte var mångsysslare skulle i så fall förklara varför de lägger ut mer pengar på kläder 
och smycken i Virestad då den ekonomiska kapitalet är viktigt. Bourdieu menar att om 
ett kapital blir monopoliserande egenskap av att ge makt och auktoritet i ett fält används 
gärna bevarande strategier.253 Detta stärker hypotesen om att det ekonomiska kapitalet 
var viktigt eftersom klädedräkten var konservativ. Liksom Bourdieus påpekande om 
vikten av det geografiska rummet och vilka avstånd det är till vissa tillgångar.254 
Karlsson menade att bönderna i Öjaby skulle försörja sig på mer än bara jordbruk och 
att det var lättare att få en bättre förtjänst eftersom det gick att sälja överflödet till 
staden. Öjabybönderna har också mer behållning. I socknen fanns andra personer än 
bönder med makt vilket gör sockenstämman annorlunda än Virestad. Jag tänker att 
bönderna här inte har samma makt, inte heller är det ekonomiska kapitalet lika stort här. 
Att kunna olika bisysslor ställer här krav på ett större symboliskt kapital. Dessutom ser 
det symboliska kapitalet här annorlunda ut då personerna var tvungna att förstå sig på 
borgarna och deras social mönster. Att Helgevärma ligger inom Öjabys socken har 
säkert också en betydelse. Dessa olika delarna skulle i så fall förklara varför Öjaby har 
en mer moderiktig klädsel och inte lägger ner lika mycket pengar på kläder och 
smycken.

Instutitioner menar Bourdieu påverkar möjligheten att utöka eller överföra kapital.255 Ett 
exempel på detta är överflödsförodningarna. Kvinnorna i Öjaby följde inte 
överflödsförordningen medan Virestad gjorde detta. Varför kvinnorna följde 
förordningen i Virestad kan antingen bero på att de lydde men mer troligt är nog att de 
inte hade behovet då andra material var status hos dem.

I fält två, kulturområdet, tänker jag att det också funnits en maktbalans mellan männen 
här har de inte haft möjlighet att visa upp kvinnorna i samma utsträckning. Svensson 
påpekar att allmogen inte hade något behov av att ha en egen karaktäristisk dräkt utan 
det går att läsa ut sockenstämmoprotokoll  hur socknar ängslas för att få en prägel som 

251 Englund 1989:70ff
252 Pulma 1985:206
253 Bourdieu 1984:128ff
254 Bourdieu 1986:282f
255 Ibid 1986:286
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originella.256 Att positionera sig utan att förhäva sig tänker jag kan ha varit viktigt i detta 
fält. Det tredje fältet tänker jag är smålänningen och den uppåtsträvande bondeklassen. 
Här handlar det om bonden på riksplan hur han här kan finna positioner.

5.5 Sammanfattning

Jag har undersökt bouppteckningar i Öjaby och Virestad socken under 1780-talet. Det 
fanns 11 personer i Öjaby och 23 stycken i Virestad. Fördelning mellan män och 
kvinnor är jämna och fördelat över åldern 25-89 år. Jag har undersökt vad de haft för 
kläder och smycken men även tagit hänsyn till större kreatur, skulder, fodringar samt 
behållning. Öjaby personerna har lämnat fler bouppteckningar efter sig i förhållande till 
befolkningen, fler med en högre behållning och fler med egna dragdjur.

Fem grupper med olika klädesskick kunde jag identifiera. Deras finkläder är det som 
skiljer dem mest åt. Männen hade förvisso liknande kläder men Virestad bönderna hade 
fler plagg och mer silver. Fyra män var avvikande. De hade andra material och 
modeller, gärna flera plagg i samma material. De hade inga eller små smycken men 
hade däremot andra attribut såsom peruk, parasoll och andra ytterplagg som gjorde det 
lätt att identifiera dem. Smaken, som formats genom habitus, hos de avvikande är 
uppenbar, här finns en ståndskillnad. Kvinnorna i de bägge socknarna skiljde sig 
markant åt. I Öjaby hade kvinnorna en modernare klädsel; liv och kjol var delat. De 
hade flera olika fina köpetyger i flera olika färger och mönster såsom randigt och rosigt. 
De hade också en modernare huvudbonad än Virestad. Öjabykvinnorna hade färre 
smycken och mer diskreta såsom ringar. Virestads kvinnor hade mer ålderdomliga plagg 
som livkjol, skängkappa, list. Här dominerar två köptetyger kläde och rask. De har en 
mer ålderdomlig huvudbonad och här finns fler och mer stora smycken samt fler plagg.

Det syns tydligt att personerna i bouppteckningarna i Virestad la ner mer pengar i 
förhållande till vad de ägde för att kunna upprätthålla en viss nivå på sina kläder och 
smycken. Statusmarkeringar i kläder och smycken var viktigare i Virestad. 

Tabell 5:26 Män och kvinnors medelvärde på antal plagg, total summa inkl smycken i riksdaler 
samt total summa inkl smycken i förhållande till behållningen.

Källa: bouppteckningar, Öjaby socken Kinnevalds härad, Virestad socken Allbo härad
Anm. *Person 9 är inte med i denna summering, om han är med blir summan 21 riksdaler.

När det gäller statusmarkeringar var det ett mellanskikt av männen i Öjaby som hade 
störst behov att visa detta medan bland männen i Virestad och kvinnorna i bägge 
socknarna var det de rikaste som visade statusmarketingar. Hög status på ett mansplagg 
var skinntröjor. I Öjaby var bockskinnströjan dyrast i Virestad en renskinnströja. Andra 
dyra plagg med status var skinnbyxor, rock och vadmalsväst. För att markera skillnad i 
Virestad används silver, stora kedjor med kors och silver bälten. Dessa bärs dock av 
kvinnorna. De rikaste männen har också mest silver.

256 Svensson 1935:295ff
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Antal plagg totalt Rd totalt %
Öjaby Män 33 13 12
Öjaby Kvinnor 33 11 9
Virestad Män 32 *11 15
Virestad Kvinnor 56 17 25



För Öjaby kvinnorna är den röda kjorteln det plagg som ger mest status. Därefter 
handlar det om olika mindre plagg som kan göras olika dyra beroende på vilket material 
de använde. Att skapa status handlade här om att ha flera dyra småplagg att variera sig 
med. De dyraste smycken är här kedjor med kors och halslås. Virestad kvinnorna har de 
dyraste plaggen livkjolar med 12 st maljor i. Även tröjor med spännen, slängkappor och 
kjortlar ger ett högt värde. Alla kvinnor i Virestad har satsat på något dyrt. De kvinnor 
med mest behållning i Virestad är också de med mest smycken. De dyraste smyckena är 
kedjor med kors och fingane samt spännen och 12 st maljor.

Jag kan se att statusplaggen var de samma 1750-talet som 1780-talet i Virestad och 
verkar kläderna blivit lite billigare. 1750 la både män och kvinnor i Virestad lika 
mycket på kläder och smycken. Detta har förändrats 1780 då kvinnor la mer. Trots att 
Virestad kvinnorna har en ålderdomlig klädsel bör det påpekas att kläderna har ändrats 
på 30 år. Nya material och modeller har tagits in dock bara sådana som stämmer in i 
deras sätt att klä sig.

Med hjälp av Pierre Bourdieus begrepp habitus, fält och kapital analyserar jag sedan 
mitt resultat. Jag kan konstatera att de har olika habitus, vad som är god smak skiljer sig 
åt framför allt hos kvinnorna. Silver, antal plagg, hur dyra plagg, hur modernt material 
och färg är olika faktorer som står till förfogande när personerna skall skapa sin 
garderob. Att klä sig fint verkar ha haft stor betydelse. Efter att personen har en omgång 
enklare kläder införskaffas en omgång dyrbarare dvs efter en vadmals tröja skaffas inte 
en extra i vadmal att bytas vid med utan en finare i kläde. De med stor behållning har 
flera dyrare plagg att visa upp sin status med. Längre ner på skalan finns de som satsat 
på en omgång dyra plagg men även de som skaffat fler men billigare plagg. Att forma 
sin habitus pågår under hela sin arbetsförda ålder äldst i min undersökning med nya 
plagg är en 55-åring. 

Jag tänker mig att det lokala fältet i Virestad varit mer begränsat, mindre influenser, en 
bondedominerad kultur – sockenstämman och kyrkbacken har varit mer central och 
behovet att visa status och inge förtroende har därför varit viktigare i Virestad. Trots en 
lägre behållning har man här uppehållit en högre klädesekonomi. Jag tänker att 
Bourdieus beskrivning av det ekonomiska kapitalet haft stor betydelse i Virestad medan 
det symboliska kapitalet haft större plats i Öjaby där bönderna haft behov av att kunna 
umgås med personer i olika skikt. De rika i Virestad har haft möjlighet att rent 
ekonomiskt följa modet men de lokala faktorerna har gjort att andra saker istället varit 
eftersträvans värda. Öjaby följer modet  men att Öjaby inte har de allra senaste inom 
allmogen beror mest på att Kronoberg som sådant ligger i periferin vad gäller 
modenyheter och städerna få. 
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6 Diskussion och fortsatta studier

6.1 Diskussion

Kläder kommunicerar, fanns det inte någon mottagare hade det varit ointressant att klä 
upp sig och visa sin ståt. G. Andersson beskriver hur kläder är som rörliga reklampelare 
och hur staden är primus motor för nya konsumtionsmönster.257 Detta syns tydligt i min 
studie med, i Öjaby är det Växjö som är den ekonomiska motorn och skapar de 
förutsättningar inom vilka Öjaby sockenbor verkar. De är en liten socken med blandad 
befolkning med möjligheter till bisysslor gentemot staden. I Virestad var de lokala 
samlingsplatserna såsom kyrkbacke och sockenstämman istället den drivande motorn. I 
Öjaby följer de modet. Att visa att man hänger med modemässigt i tyger och plagg var 
viktigare än att bara positionera sig mot varandra. Detsamma gäller smycken här 
användes smycken men inte överdrivet. I Virestad speglade de sig mot varandra i större 
utsträckning, här var det viktigare med mer enhetlig klädsel där priset på plagget var av 
större betydelse än att ha flera plagg i regnbågens färger. Det skapade en identitet 
samtidigt som priset gav en möjlighet till att särskilja. Överskott på pengar kunde 
investeras i smycken som var lätta att ta med sig och som kunde visas upp. De med mest 
behållning är också de som har mest smycken. Detta bekräftas även av G Andersson 
och Norlinder. Samma gäller för kläder det är de rikaste som markerar sin ledande 
ställning med fler och dyrare plagg utom männen i Öjaby där ett mellanskikt visar mest. 
Detta ser även G Andersson hos borgarna i Arboga.258 Det är alltså inte någon skillnad i 
sättet att markera sin statusställning beroende på om personen var borgare eller bonde 
utan snarare olika medel och habitus. Detta belyser Englund när han undersöker adeln 
på 1600-talet och då påpekar att ju sämre ekonomi desto mer hängav sig familjen åt 
lyx.259 Bönderna i Virestad har en lägre behållning och de satsat också mer på kläder 
och smycken. Detta stämmer även bra överens med Böök och Ulväng som bägge 
konstaterar att den med mindre ekonomi ansträngde sig mer för att upprätthålla en viss 
klädstandard.260 Denna studie visar förutom på sockennivå även på individnivå att så är 
fallet. 

Klädernas funktion under medeltiden menade E Andersson var ”att skapa igenkännande 
och ge erkännande”.261 Detta är lika aktuellt på 1780-talet både vad gäller stånd men 
även inom allmogen. Både för att kunna se varifrån en bonde kom men också inom 
varje grupp fanns sedan de fina skillnaderna som gjorde att den mer insatta i rådande 
habitus kunde utläsa vem som hade mer status än andra. Även om en Öjaby kvinna inte 
kunde se alla små skillnader i Virestad tänker jag ändå att hon kunde se skillnaden på 
hur fint kläde en kvinna hade i kjolen i Virestad medan en adels dam kanske hade 
svårare för det. R Andersson och Fredin påpekar att personerna inte var offer för modet 
utan att de själva var aktiva modeproducenter.262 Detta anser jag också stämmer. Bägge 
socknarna hade möjlighet att agera annorlunda framför allt Virestad som kunde varit 
mer i takt med modet. Jag ser hur de enskilda väljer olika utifrån antal, kvalité, färg, 
mönster, material, smycken. I Öjaby hade två kvinnorna kedja med kors medan två 
andra hade ett mer modernt halslås. Var det ett val eller var kedja med kors arvegods? 

257 Andersson 2009:107ff
258 Andersson 2009:107ff, se även Ulväng 2012:184f, 236, 243ff, 
259 Englund 1989:70ff
260 Ulväng 2012:184f, 236, 243ff, Böök 2013:36
261 Andersson 2006:316
262 Andersson 2006:248, 255, 313ff, Fredin 2010:20, 44ff
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Ulväng kunde konstatera att förändringar i garderoben skedde fram till 65-70 års 
ålder.263 Detta kan min studie bekräfta den äldsta med nya plagg var 55 år. Detta gör att 
personerna har möjlighet att följa med i förändringar och skapa sig ett eget mode inom 
ramen för den smak som är rådande inom ett specifikt habitus. Norlinder påpekade att 
det var hemmansägarfruarna som satte agendan om vilka saker som togs in som 
nymodigheter. Kvinnor med lägre status kunde ta in något nytt men det fortplanade sig 
inte i gruppen.264 Jag har både på 1750-talet och 1780-talet sett enstaka kvinnor i 
Virestad som är mer benägna att följa modet dessa får dock ingen genomslags kraft då 
de rikaste kvinnorna håller kvar till det gamla.

Flera påpekar hur en stark bondekultur växer fram under 1700-talet. Bönderna får en 
bättre ekonomi och den materiella kulturen förändras. Men det sker också en social 
rörlighet neråt då alla barn till besuttna bönder inte har möjlighet att överta en gård utan 
få bli torpare.265 Jag kan i mitt material inte se att de besuttna skapar sig ett större 
utrymme i förhållande till de obesuttna genom att visa mer status genom kläderna. Jag 
har inte haft möjlighet att undersöka de obesuttna men tänker här att om de besuttna  
hade skapat en enorm garderob hade man kunnat tänka sig det som ett sätt att distansera 
sig från de som inte har möjligheten men så är inte fallet. När jag jämför 1750-talet med 
1780-talet ser jag att kläderna blivit lite billigare och att max antal kläder en person äger 
har ökat, vilket kan förklaras med just att det inte är lika dyrt med kläder längre. Detta 
skulle kunna förklaras med att bönder fått en bättre ekonomi men i vilken mån en rikare 
bondegrupp markerade sin ökade status i klädval är dock svårt att avgöra med mitt 
material. Att visa status med kläder beter sig lika vid bägge tillfällen. 
 
Magnusson menar att människan är ”stigberoende” dvs olika faktorer begränsar vårt 
handlingsutrymme såsom hus, infrastruktur, seder och bruk.266 Detta stämmer bra med 
vad jag funnit. Ahlberger påpekar att efterfrågan i ett område inte bara är beroende av 
befolkningens storlek utan även dess sammansättning.267 Detta tycker jag blir tydligt då 
bönderna har en större dominans i Virestad. Dock påpekar Ahlberger att det blir en svag 
hemmamarknad om befolkning till stor del består av självägande bönder.268 I min 
undersökning handlar Virestad bönder lika mycket och mer vad gäller kläder och 
smycken för att upprätthålla en bra nivå, vilket skulle motsäga Ahlbergers tes, möjligen 
att Virestad har fler hemtillverkade plagg. Dock funderar jag på hur de försåg sig med 
köpetyger. Kom knallarna till dem eller åkte de till marknader? Tänkte de som sålde att 
i Virestad med omnejd är det inte lönt att ta med modetyger utan mer kläde och rask 
vilket i sin tur begränsade utbudet. Handlade Öjaby socken inne i Växjö eller var fick de 
tag i sina tyger? 

Ahlberger anser att forskningen ofta betonar att stad och land har en skild kultur i 
förhållande till landsbygden.269 Läser man Hörbergs upplevelser bekräftas de till en 
början detta men han konstaterar sedan att det gick att prata med borgare på bönders vis. 
Jag tänker mig att stad och land har olika  habitus som kräver olika beteenden och 
material men i sitt agerande kring statusmarkeringar fungerar borgarna i Arboga och 
bönder i Virestad  lika. Det  visar G Anderssons och Bööks undersökning. Öjabys 

263 Ulväng 2012:184f, 236, 243f
264 Norlinder 1987:44ff
265 se Rosén 2004:249ff, Ahlberger 1996:12, Sjöberg 2006:194, Gadd 2000:11f, Magnusson 2010:170ff, 

Peterson 2006:72
266 Magnusson 2010:22ff
267 Ahlberger1996:76
268 Ibid 1996:158
269 Ibid 1996:68
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bönder klär sig efter sitt stånd men har i sin habitus fler sätt i sitt agerande som 
påminner om stadens befolkning än vad som finns i Virestad. En fattig borgare i Växjö 
som mötte en rik bonde i Öjaby borde kunna förstå varandras olikheter och vad de hade 
gemensamt, dvs de levde efter olika stånd men bondens höga statusmarkering borde 
ändå visat borgaren hans betalningsförmåga. Jag tänker mig Sveriges städer som små 
punkter med olika mörka färger som sprids som ringar på vattnet. Öjaby som ligger nära 
en stad har en svagare nyans än staden men domineras av den stad de gränsar till medan 
Virestad har en mycket svag nyans av flera städer som Växjö, Karlshamn och 
Kristianstad. För mig är inte stad och land skilda kulturer i svart och vitt utan ett Sverige 
fullt av olika nyanser av färg. 

Ahlberger efterlyste mer kunskap kring de nya konsumtionsmönsterna i den så kallade 
protomarknaden.270 Att klädkonsumtion har en kommunikativ funktion råder det ingen 
tvivel om. De med mest behållning har möjlighet att använda fler statusmarkering och 
visa med, dyra plagg, material och färger samt smycken, sin status. Dessa är med största 
sannolikhet också de som bestämmer mest vilket mode som kommer in i fältet. 

I litteraturen har jag vid flertalet tillfällen mött ett antagande om att kvinnors klädsel var 
mer iögonfallande.271  Ulväng och Böök finner att män och kvinnor lägger lika mycket 
på kläder.272 I denna studie kan jag konstatera att det skett en förändring i Virestad från 
att lägga lika mycket 1750-tal till att kvinnor lägger mer på kläder och smycken på 
1780-talet dessutom bär de flera av de silversmycken som männen äger. I Öjaby är det 
dock tvärtom: här lägger männen mer på kläder än vad kvinnorna lägger på kläder och 
smycken ihop. Dock använder kvinnorna i bägge socknarna fler färgglada plagg. Detta 
skulle i så fall kunna ses som mer iögonfallande men inte när vi pratar pris. 

Svensson menar att när det är lågkonjunktur avstannar modet.273 Ulväng kan se att när 
det kom in nya pengar i Lillhäradsdal ändras modet.274 Men Böök konstaterar att det inte 
var dålig betalningsförmåga som gjorde att Virestad inte följde modet på 1750-talet.275 
Inte heller nu kan jag se att Virestads rikaste inte skulle kunna följa modet. Det skulle 
till och med bli billigare att göra det, utan det är de lokala förhållandena som ger olika 
förutsättningar för personerna att skapa sin smak och ett habitus. Detta avgör sedan vad 
som anses som god smak och status. 

6.2 Fortsatta studier 

Var människorna i Virestad och Öjaby socken handlade sina tyger var en fråga som jag 
ställde mig tidigare. Att kartlägga handelsvägar, knallar och marknader är ett sätt att 
förstå varifrån nya modeinfluenser kom och sedan jämföra vilka som tog upp dem och 
inte. Guldsmederna inne i städerna är en annan infallsvinkel där man skulle kunna 
undersöka vilka kulturområden de arbetade för och hur långt deras kundkrets räckte. 
Inför överflödsförordningen 1794 fick sockenstämmorna skicka in svar angående 
överflöd och lyx i klädedräkten. Här finns möjlighet att förstå mer hur de uppfattade sin 
konsumtion. Vardagsplaggen i Virestad var av mer moderna modeller men hinner även 

270 Ahlberger 1996:12
271 Stadin 2005:39, Andersson 1998:227, Ulväng 2012:28ff
272 Ulväng 2012:236ff, Böök 2013:36
273 Svensson 1935:267ff
274 Ulväng 2012:241
275 Böök 2012:40
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finkläderna ändras till mer moderna modeller innan  den stora 
komsumtionsförändringen sker vid mitten av 1800-talet. När kommer förändringen till 
Öjaby och Virestad senare eller tidigare än resterande Sverige? 

Listan kan göras oändlig på olika frågor jag kan ställa mig, för att utforska 1700-talets 
konsumtion i den så kallade protomarknaden. Lika så att flytta sig fram till början på 
1800-talet och se när och vilka lokala orsaker som gör att det blir en brytpunkt mot 
industrialiseringen.
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8 Bilagor

8.1 Bilaga A Ordförklaringar

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
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8.2 Bilaga B Bilder och karta

Bild B:1 Värend

Källa: Forsell (1827-35)
Dessa personer skulle kunna vara ifrån Virestad. 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 B:2 Värend 

Källa: Olsson (1954)
Oljemålning av Pehr Hilleström. Dessa personer skulle kunna komma ifrån Öjaby. Kvinnorna i 
kjortel, tröja, halskläde. Kvinnan med ryggen till är ogift, syns på håret, medan den andra 
kvinnan täcker håret och är gift. Den gifta kvinnan har smycken. Mannen har rock och hatt. Alla 
har skor.

Bild B:3 Svartsjö slott vid Mälaren

Källa: Liby (1997)
Beskuren oljemålning av Pehr Hillerström 1782. Nära Stockholm är bönderna mer 
modemedvetna. Här finns det senaste bland allmogen. Observera mannen längst till höger i en 
randig tröja likaså mannen i mitten med en randig väst. Kvinnan till vänster har livstycke och 
kjol bägge i samma randiga material.
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Bild B:4 Karta över Kronobergs län

Källa: Folkdräkter i Kronobergs län (1998)
Anm. Öjaby är nr 48 och Virestad nr 37.
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8.3 Bilaga C Didaktisk reflektion

Min uppgift som lärare i historia är att ge eleverna ett historiemedvetande. Genom att 
eleverna studerar personer och miljöer från svunnen tid kan detta skapa en förståelse 
hos eleven och ett nytt sätt att tänka. Genom att tolka sin dåtid får eleven möjlighet att 
förstå sin samtid. Med dessa kunskaper har nu eleven möjlighet att påverka sin framtid. 
Jag har mött många elever som inte funderat kring vilka signaler deras kläder och 
attityder sänder. Vad påverkar deras val? Idag liksom på 1780-talet ökar 
inkomstklyftorna och det sker en ökad segregering. Att då som ung människa idag 
förstå vad olika beslut kan ha för betydelse hjälper dem att göra val i den riktning de vill 
komma privat och för samhället. Vi möter idag i massmedia personer som menar att det 
bara är att jobba hårt så lyckas man. Här skulle jag eller mina elever kunna ge en mer 
nyanserad bild genom att delta i samhällsdebatten genom t ex insändare. Lpo 11 uppger 
att ”undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk 
referensram och en fördjupad förståelse för nutiden”.276 Gy 11 går längre och lägger till  
”förmåga att orientera sig inför framtiden”.277 

Jag tänker mig att jag introducerar 1700-talets förutsättningar och det jag tagit upp 
under bakgrund. Gy 11 uppger ”undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids 
människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.”278 Därefter förmedlar jag 
statusforskning och teori. Härifrån sätter jag eleverna i arbete med att göra någon liten 
del av min undersökning och utifrån den dra slutsatser. Allt sker efter var elevgruppen 
befinner sig, vilket kan vara väldigt olika från en sjua till årskurs tre på gymnasiet. Det 
kan handla om att läsa olika tabeller från min studie och där identifiera det 
gemensamma i klädseln i en grupp eller att jämföra män och kvinnor och vad det lägger 
på kläder eller vilka plagg som gav status. Att använda historiskt källmaterial och där 
resonera och dra slutaster kring materialet är ett betygskriterie för åk 9 i Lpo 11 och tas 
upp i det centrala innehållet i alla kursplanerna i historia för gymnasiet.279 Därefter 
resonerar vi kring Bourdieus teorier och försöker förstå det vi sett. Slutligen undersöker 
vi vår nutid och försöker tolka det på samma sätt som vi tolkade 1780-talet. De olika 
momenten där eleverna är aktiva tänker jag kan antingen göras enskilt eller i grupp 
respektive muntligt eller skriftligt efter hur gruppens förutsättningar är. Det skulle också 
gå att jobba ämnesövergripande t ex i matematik och där jobba med statistisk. 

Genom att ge mina elever kunskaper om hur identitet, makt, status och  
grupptillhörighet skapas och hur strukturen ser ut får de verktyg i hur de ska förhålla sig 
till sin samtid. De får också en möjlighet att undersöka historiskt källmaterial. Att med 
hjälp av historiska källor förstå ”människors och gruppens strävan att påverka sina egna 
och andra levnadsvillkor”280 finns med i både Lpo 11 och i alla kursplanerna i historia 
för gymnasiet.281 Med min uppsats kan jag visa att kvinnor inte var några offer under 
mode eller männen. De var aktiva i sina egna beslut. De lokala förutsättningarna 
påverkar hur gruppers habitus blir till.

276 Lpo 2011:172
277 Gy 2011:66
278 Gy 2011:66
279 Lpo 2011:184f, Gy 2011:66, 68, 78, www.skolverket.se
280 Lpo 2011:176
281 Gy 2011:66, 68, 78, www.skolverket.se
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