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Abstract  

The aim of this study is to examine the way people of the lower orders in 18
th

 century 

Sweden, within the so called ”society of orders”, reasoned about their everyday use of 

clothing. The study is done by analyzing cases of violations against the sumptuary laws, a set 

of regulations restricting usage mostly of imported textiles. Much of the previous research, on 

the material culture and use of clothes in early modern Europe, has argued people dressed 

mainly according to their social status. This thesis opposes that view due to its simplistic 

nature and thus wishes to examine what other factors might have played a part when 18
th

 

century Swedes determined what clothing was suitable for them to wear. 

 

Keywords: Early modern, Society of orders, Sumptuary law, 18
th

 century, Material culture  
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1. Inledning 

År 1768 ansökte repslagarlärlingen Carl Gustav Lind från Kristianstad om nåd i 

justitierevisionen, Sveriges under 1700-talet högsta rättsinstans. Lind hade dömts för bruket 

av vad han själv kallade en ”ringa kalminks väst”. Kalmink var ett randigt tyg vävt av ull som 

kunde ha inslag av gethår och silke.
1
 Lind dömdes för sitt brott till 500 daler silvermynts 

böter, en på den tiden stor summa. Som jämförelse kan nämnas att en dräng år 1765 tjänade 

knappt 2 daler silvermynt i veckan.
2
 Lind var förtvivlad och skrev i sin ansökan att: ”plikta 

500 Dl smt är min arma undergång”. Han förklarade sitt brott delvis med att han inte haft en 

aning om att västen varit olaglig, då: ”slägt och alla de, med hwilka jag i all min upfödelse 

umgåts” sagt honom att materialet i hans väst omöjligt kunde förstås under sådant som var 

olagligt enligt överflödsförordningen.
3
 

Fenomenet överflödsförordningar kan tyckas märkligt för en modern betraktare. 

Från 1300-talet fram till slutet av 1700-talet utkom förordningar i vilka enskilda personers 

bruk av framför allt kläder, men även andra varor reglerades genom lagstiftning. 

Överflödsförordningar återfinns i hela Europas historia, men i Sverige dröjde de sig kvar 

betydligt längre än på andra platser och nådde under 1700-talet sin kulmen, då hela 58 

förordningar utgavs.
4
 Själva överflödsförordningarna har studerats av flera forskare som 

kommer att presenteras i forskningsläget. Vad som dock inte studerats på ett tillfredsställande 

sätt är hur överflödsförordningarna verkligen påverkade människor i vardagen. 

Konstateranden som att: ”Överflödsförordningarna var tämligen verkningslösa. Hade de 

efterföljts skulle man inte behövt ge ut förordning efter förordning” får ofta sammanfatta 

diskussionen om förordningarnas implementerande i praktiken.
5
 Att avfärda betydelsen av 

                                                 

1
 SAOB: Kalmink. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (Hämtad: 2015-05-12) 

2
 Veckolönen för en dräng kunde uppgå till 5 daler kopparmynt och 8 öre i veckan. Ett silvermynt motsvarade 3 

kopparmynt. Lagerqvist, Lars O. & Nathorst-Böös, Ernst, Vad kostade det?: priser och löner från medeltid till 

våra dagar, 5. rev. uppl. Natur och kultur/LT, Stockholm, 2002 s.83 

3
 Riksarkivet. Justitierevisionen, utslagshandlingar. 1768, 22 juni Nr. 37 

4
 Ahlberger, Christer. Konsumtionsrevolutionen 1 – om det moderna konsumtionssamhällets framväxt 1750 – 

1900, Göteborg 1996 s.62 

5
 Stadin Kekke: ”Stormaktsmän: Mode, manlighet och makt” i Iklädd identitet: historiska studier av kropp och 

kläder. Red: Hurd, Madeleine & Olsson, Tom, Malmö 2005 s.38 

 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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överflödsförordningarna så här enkelt är problematiskt och visar att tidigare forskning inte 

intresserat sig för att studera en annan typ av källor; nämligen sådana som belyser människors 

vardag och den inverkan överflödsförordningarna hade där. 

Dessutom kan brotten mot överflödsförordningarna användas för att undersöka 

någonting annat och ofta svåråtkomligt. De kan ge inblick i det jag kallar klädkultur; alltså 

inte bara vilka kläder människor ägde utan hela det nätverk av praktiker och tankar som 

existerade kring bruket av dessa kläder. Konstnärer från tiden som exempelvis Pehr 

Hilleström, samman med bevarade kläder på museer kan visa hur kläder från 1700-talet 

faktiskt såg ut, men inte hur människor resonerade kring bruket av dem. Brotten mot 

överflödsförordningarna kan sprida ljus över något så intressant och annars svåråtkomligt som 

hur en enkel repslagarlärling från Kristianstad resonerade kring sitt vardagliga bruk av kläder. 

1.1 Syfte 

1700-talets Sverige var ett ståndssamhälle om dominerades av de fyra stånden, vilka också 

representerades i riksdagen. Dessa var adeln, prästerskapet, borgarna och bönderna.
6
 

Historikern Kekke Stadin skriver att kläder under tidigmodern tid var en markör för just 

socialt stånd och att skillnaden ”mellan hög och låg” måste ha varit uppenbar.
7
 Jag menar att 

klädernas roll i ståndssamhället bör utforskas djupare än så. För det första ifrågasätter jag om 

kläder alltid fungerade som markörer för socialt stånd och för det andra intresserar jag mig för 

kläders betydelse i vardagen. Jag tror att det överallt i samhället fanns finskaliga hierarkier, 

det jag vill kalla microhierarkier. Människor rangordnade sig själva och varandra, men frågan 

är vilken roll kläder spelade i sammanhanget? 

Uppsatsen syftar till att undersöka det sätt på vilket vanliga människor under 

1700-talet resonerade kring sitt vardagliga bruk av kläder och hur detta förhöll sig till social 

position. Personliga berättelser som beskriver hur människor gjorde sådana bedömningar är 

givetvis svåråtkomliga, men domar och protokoll i brott mot överflödsförordningarna kan 

erbjuda en glimt in i just en sådan tankevärld. En person som åtalas för bruk av ett förbjudet 

klädesplagg tvingas i sitt försvar troligen att resonera över sitt bruk av kläder. Då studien görs 

utifrån brott mot överflödsförordningarna blir ett bisyfte även att utreda hur 

överflödsförordningarna påverkade människors vardag. 

                                                 

6
 Carlsson, Sten, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865: studier rörande det svenska ståndssamhällets 

upplösning, 2. omarb. uppl., Gleerup, Lund, 1973 s.338 

7
 Stadin, Stormaktsmän s.35 
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1.2 Tidigare forskning 

Merparten av den forskning som skrivits om överflödsförordningarna har fokuserat på 

texterna i själva förordningarna eller på en normativ diskussion; alltså de åsikter som förekom 

i den politiska diskussionen, pamfletter och litteratur etc. Historikern Leif Runefelt har i de 

båda verken Hushållningens dygder och Dygden som välståndets grund studerat det 

ekonomiska tänkandet under stormaktstiden respektive frihetstiden. I båda verken behandlar 

han överflödsförordningarna. 

Begreppet dygd är enligt Runefelt centralt för att förstå den stormaktstida och 

frihetstida ekonomiska politiken. Lyx under tidigmodern tid ska enligt Runefelt förstås som 

relativt. Överflöd i bemärkelsen lyx, var att leva över sitt stånd, och ansågs vara en odygd. 

Vad som var lyx för en bonde, var inte det för en adelsman.
8
 Under den tidiga frihetstiden 

ansåg många att lyxen talade direkt till människans irrationella drivkrafter och skadade både 

individ och samhälle. För individen var lyxen farlig då begäret och konsumtionen, av vissa, 

ansågs kunna störta hela familjer i ekonomisk ruin. Det som behövdes ansågs vara s.k. 

ståndsmässig konsumtion. Detta skulle också medföra igenkännbarhet, alltså att kläder och 

beteende skulle spegla människors ståndstillhörighet.
9

 Den ståndsmässiga och dygdiga 

konsumtionen var central i lyxdebatten såväl som i överflödslagstiftningen.
10

 

Enligt ekonomihistorikern Christer Ahlberger motiverades 

överflödsförordningarna under 1700-talet främst av ekonomiska hänsynstaganden, och viljan 

att hämma importen av lyxvaror. Enligt Ahlberger förekom även motiveringar som hade att 

göra med att reglera skillnaden mellan grupper i samhället, men de nationalekonomiska 

motiven dominerade.
11

 Ahlberger menar också att överflödsförordningarna under det sena 

1700-talet till viss del drevs på av husbönder.
12

 Denna slutsats når han genom att studera 

sockenstämmoprotokoll. Sockenstämman var en lokalpolitisk instans i Sverige där frågor som 

                                                 

8
 Runefelt, Leif, Hushållningens dygder: affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk 

stormaktstid, Almqvist & Wiksell International, Diss. Stockholm: Univ. 2001, Stockholm, 2001 s.166  

9
 Runefelt, Leif, Dygden som välståndets grund: dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande, 

Stockholms universitet, Stockholm, 2005 s.104 

10
 Ibid s.114 

11
 Ahlberger, Christer. Konsumtionsrevolutionen 1 – om det moderna konsumtionssamhällets framväxt 1750 – 

1900, Göteborg 1996 s.62 

12
 Ibid s.141 
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rörde socknen och dess invånare diskuterades under ledning av prästen.
13

 Ahlberger menar att 

husbönderna ställde sig positiva till förordningarna, och motiverade detta med argument som 

främst kan kopplas till deras vilja att upprätthålla sin makt gentemot obesuttna och kvinnor. 

En ökad konsumtion bland dessa grupper hotade enligt Ahlberger husböndernas auktoritet.
14

 

Ahlberger identifierar alltså tankar om sociala hierarkier kopplade till konsumtion, och menar 

att de socialreglerande inslagen i överflödsförordningarna speglade ett faktiskt existerande 

tankemönster, i alla fall bland Sveriges bättre bemedlade bönder. Den stora nackdelen med 

sockenstämmoprotokoll som källa är dock att åsikterna yttrats av de bättre bemedlade 

husbönderna.
15

 Husböndernas åsikter kan alltså bara sägas representera en elitgrupps tankar 

och handlande. Inte minst lyser kvinnors tankar och handlande helt med sin frånvaro i den här 

typen av källor. 

Enligt etnologen Sven B. Ek belyses förhållandet mellan samhälle och 

dräktskick i överflödsförordningarna. Ek menar att dräkten under 1500, 1600 och 1700-talen 

idealt fungerade som en prestigesymbol och menar att det troligen ingick i det ”allmänna 

tänkandet” att dräkten förbands med vissa egenskaper.
16

 Överflödsförordningarna gjorde 

skillnad mellan folk genom skillnader i dräkten, men baserat på att förordningarna förnyades 

frekvent menar Ek att de berörda inte hade någon känsla för att ståndsskillnaderna var 

berättigade.
17

 Angående överflödsförordningarna i praktiken så diskuterar Ek ett antal fall av 

brott mot dem, men de ägnas ingen ingående analys. Tvärtom trivialiserar Ek i min mening 

betydelsen av en sådan analys genom att skriva att: ”Man kan dock förmoda att rättsliga 

åtgärder enbart var sporadiskt förekommande”.
18

 

Ovan nämnd forskning har alltså haft som huvudsaklig utgångspunkt, främst 

själva överflödsförordningarna. Historikern Eva Andersson har studerat 

överflödsförordningarna med utgångspunkt från bouppteckningar. Genom att studera 

bouppteckningar från 1500 och 1600-talen demonstrerar Andersson hur varor som var 

förbjudna i överflödsförordningarna hade faktiskt spridning. I bouppteckningarna finns 

exempel på att folk bland borgarklassen i Stockholm ägde kläder som de enligt 

                                                 

13
 SAOB: Sockenstämma. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (Hämtad: 2015-05-13) 

14
 Ahlberger, Konsumtionsrevolutionen 1 s.136 och 147 

15
 Ibid s.132 

16
 Ek, Sven B. ”Dräktförordningarnas samhälleliga bakgrund” i RIG. Årgång 42, häfte 4. 1959 Stockholm s.97 

och 114-115 

17
 Ibid s.105 

18
 Ibid s.109 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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förordningarna inte fick bära. Däremot var den stora merparten av de kläder som återfanns i 

borgarnas kvarlåtenskap sådant som var tillåtet enligt överflödsförordningarna. Enligt 

Andersson visar detta att förordningarna inte alltid, men ofta åtlyddes.
19

 Studier av 

bouppteckningar visar förvisso vilka kläder människor ägde, men inte hur samma människor 

resonerade kring sitt bruk av dem. Utöver ovan nämnd forskning har jag därför vänt mig till 

forskning om kläder och identitet. 

 Forskning om kläder och identitet har i många fall utgått ifrån antagandet att 

kläder under tidigmodern tid fungerade som tecken. Historikern Daniel Roche har i det 

omfattande verket The culture of clothing undersökt klädkultur i 1700-talets Paris. Roche har 

studerat kläder med en viss utgångspunkt; nämligen att de under 1700-talet användes som 

kulturella tecken.
20

 Roche menar exempelvis att den franska adeln använde kläder för att 

spegla sin ställning, men också för att förvärva prestige.
21

 Mode spreds enligt Roche genom 

inspiration från den moderiktiga adeln.
22

 Historikern Kekke Stadin menar att högreståndsmän 

under 1600-talet använde kläder för att signalera makt, status och manlighet.
23

 Historikern 

Hannah Greig har forskat i hur högreståndspersoner i 1700-talets London använde kläder och 

manér för att manifestera sin exklusivitet på offentligt hållna fester (s.k. vauxhalls).
24

 

Historikern Susan Vincent menar att personer av högre börd i 1600-talets England bedömde 

sig själv och andra utifrån utseende. Kläder kunde enligt Vincent användas för att manifestera 

bland annat färdigheter, politisk övertygelse och religion.
25

 Gemensamt för dessa forskare är 

att de främst utgått från de högre stånden i sina undersökningar. I min mening är det bästa 

sättet att studera vardaglig klädkultur på, inte att utgå från bruk av kläder i officiella eller 

högtidliga sammanhang. När Stadin studerar det sätt på vilket exempelvis Gustav II Adolf 

ville avbildas, studerar hon en situation i vilken varje detalj i kungens dräkt vägdes mot en 

                                                 

19
Andersson, Eva: ”Foreign Seductions – Sumptuary laws, consumption and national identity in early modern 

Sweden” i Fashionable encounters : perspectives and trends in textile and dress in the early modern Nordic 

world. Oxford 2014 s.23-24 

20
 Roche, Daniel, The culture of clothing: dress and fashion in the ancien regime, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1996 s.68 

21
 Ibid s.186 

22
 Ibid s.136 

23
 Stadin, Stormaktsmän s.32 

24
 Greig, Hannah, “All together and All Distinct - Public sociability and Social Exclusivity in London's Pleasure 

Gardens, ca. 1740-1800” i Journal of British Studies, 51:1 2012 s.73-74 

25
 Vincent, Susan, Dressing the elite: clothes in early modern England, Berg, Oxford, 2003 s.79 
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tilltänkt publik och vad dräkten kunde tänkas återspegla.
26

 Samma sak gäller då Vincent 

beskriver hur högreståndspersoner ville avbildas. Som Vincent skriver: ”choice of clothing for 

this perpetual and enduring image of self was clearly anything but casual. It was a considered 

representation, taking into account the viewer’s likely ’reading’ of an outfit”.
27

 I sådana, mer 

officiella situationer, behandlades kläder säkerligen som tecken. Men kan samma sak sägas 

om vardagligt bruk av kläder och sammanhang där man inte hade råd att införskaffa vilka 

kläder som helst? Någon som på ett ingående sätt studerat dräkt och identitet längre ned i 

samhället är historikern John Styles i boken The Dress of the People. 

Styles har studerat källor där folkliga kommentarer om kläder och social 

position är åtkomliga, bland annat i rättegångsprotokoll. Den bild som framträder där är att 

den folkliga inställningen till kläder och konsumtion snarare präglades av oro för att inte klä 

sig passande än av materialistisk hedonism, vilket den samtida eliten hävdade.
28

 Elitens syn 

på folklig klädkonsumtion utgick från att ”vanligt folk” önskade klä sig över sin ställning.
29

 

Särskilt drabbades tjänstekvinnor av denna kritik, då det antogs att de i sin arbetsmiljö 

inspirerades av sina arbetsgivare till att köpa dyra kläder. Verkligheten var snarare att 

tjänstekvinnor ytterst sällan kunde välja eller köpa sina egna kläder, då de helt enkelt inte 

hade råd.
30

 Styles undersökning visar hur dynamiskt 1700-talets folkliga klädbruk kunde vara. 

Dräktbruk måste förstås utifrån flera förutsättningar för vad som ansågs vara anständigt. Som 

Styles skriver: ”The rule of decorum decreed that different kinds of dress and different forms 

of conduct were appropriate to different stations in life, according to social rank, age, sex or 

occupation”.
31

 

Karin Sennefelt utför i artikeln A Discerning Eye – visual culture and social 

distinction in early modern Stockholm, en undersökning av det sätt på vilket människor 

betraktade varandra i Stockholm under perioden cirka 1650-1750. Enligt Sennefelt 

involverade vardagliga praktiker ett samröre med materiell kultur. Man betraktade folk och 

gjorde bedömningar av dem utefter vad man såg. Föremål och människor tolkades och 

                                                 

26
 Stadin, Stormaktsmän s.41 

27
 Vincent, Dressing the elite s.97 

28
 Styles, John, The dress of the people: everyday fashion in eighteenth-century England, Yale University Press, 

New Haven, 2007 s.210 

29
 Ibid s.182 

30
 Ibid s.277-278 

31
 Ibid s.208 
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anpassades medvetet eller omedvetet till normer och socialt beteende.
32

 Sennefelt har i sin 

undersökning använt flera typer av källmaterial. Ett exempel är efterlysningar, där 

borttappade eller stulna föremål och deras ägare beskrivs. Då ett föremål försvunnit eller 

blivit upphittat, uppmanades människor i kyrkförsamlingen att hålla utkik efter ägare eller 

föremål. Församlingen ansågs kunna bedöma vem ett föremål tillhörde och kopplade således 

ägande till aktningsvärdhet.
33

 

Sennefelt har även använt vittnesmål i fall som rörde stölder som källmaterial. 

Vittnen kunde beskriva hur de observerat personer med föremål som de ansåg att hen inte 

borde ha haft. Stölderna kunde alltså avslöjas genom att vittnen kopplade specifika föremål 

till specifika personer och social ställning.
34

 Sennefelt tar också upp ett exempel på en 

förbrytelse mot överflödsförordningarna som hon hittat i Politikollegiums handlingar. Det rör 

en kvinna som fått en mössa beslagtagen.
35

 För min egen undersökning är det sätt Sennefelt 

använder detta fall på intressant. Hon använder det för att studera aktörernas sätt att betrakta 

och kategorisera varandra på. Som Sennefelt skriver: ”Overstepping sumptuary law was a 

cause for thinking both about display and perception of others”.
36

 Situationer då människor 

ställs inför rätta för att ha burit kläder som inte ansågs stämma överens med deras sociala 

ställning borde alltså innebära att den anklagade tvingades reflektera över, och uttrycka sina 

tankar kring just social ställning i förhållande till materiella tillgångar. Sammanfattningsvis 

skriver Sennefelt att lokalbefolkningen i Stockholm var flitiga betraktare av varandra, och att 

de fällde omdömen utifrån vad de såg. Men dessa omdömen baserades inte på några bestämda 

symboler, utan av alla möjliga faktorer. Sennefelt kallar detta sätt att utvärdera för 

”microutvärderingar”.
37

 

För att sammanfatta så har tidigare forskning studerat överflödsförordningarna, 

främst utifrån normativa källor. Anderssons studie av bouppteckningar demonstrerar vilka 

kläder som fanns i människors garderober, men säger inget om vardagligt bruk av, eller 

resonerande kring dessa kläder. Karin Sennefelt visar genom att studera ett fall av brott mot 

överflödsförordningarna att den situation som den anklagade ställdes inför tvingade henne att 

                                                 

32
 Sennefelt, Karin ”A Discerning Eye – visual culture and social distinction in early modern Stockholm” i 

Cultural and Social History vol. 12 no.2 2015 s.181 

33
 Ibid s.183 

34
 Ibid s.187 

35
 Ibid s.187 

36
 Ibid s.187 

37
 Ibid s.188 
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resonera över sig själv, sin position och sina kläder. Sennefelts enda fall utgör dock ingen 

grund för några säkra uttalanden om sakförhållandena, vilket mina 68 fall har en möjlighet att 

göra.
38

 Mycket av den forskning som studerat dräkt och identitet, har gjort det utifrån 

antagandet att kläder användes som tecken med vilka man manifesterade budskap. Det finns 

dock ett annat sätt att tolka människans bruk av kläder på. Antropologen Daniel Miller har 

studerat materiell kultur på olika platser i världen och erbjuder genom sin teori ett alternativt 

sätt att analysera vardagligt bruk av kläder på. 

1.3 En dialektisk teori om materiell kultur 

I vardagssituationer kan vad som är passande eller opassande många gånger upplevas som 

självklart. Bara genom att titta på ett par byxor kan vi bestämma om de är ”rätt” byxor att ha 

på jobbet, i tvättstugan eller till restaurangbesöket. För att studera människans relation till 

kläder i vardagssituationer kan Daniel Millers ”dialectical theory of material culture” komma 

till nytta.39 

Miller menar att föremålen gör människan lika mycket som människan gör 

föremålen. Problemet med teorier som framställer föremål som skapade efter människans 

vilja är enligt Miller att de tenderar att reducera det förra till det senare.
40

 Miller menar istället 

att det faktum att vi växer upp med och tar vissa föremål för givet innebär att samma föremål 

också blir en oskiljbar del av hur vi upplever oss själva. I slutänden går det inte att skilja på 

subjekt och objekt.
41

 Mycket av det som gör oss till dem vi är och styr vårt handlande beror 

således enligt Miller på något utanför oss själva. Föremål reglerar våra förväntningar och gör 

oss uppmärksamma på vad som är passande eller inte utan att ifrågasättas. Att de inte 

ifrågasätts beror på att de är så vardagliga att de tas för givet.42 Som jag förstår Miller pågår 

en dialog mellan föremål och människa, där föremålen direkt påverkar synen på oss själva 

och vårt handlande. 

Jag ska exemplifiera teorin genom att i korthet beskriva Millers studie kring 

bruket av sari. ”Sari” är ett traditionellt plagg för kvinnor i Indien och är för många en del av 

livet från tidig barndom. Under sin uppväxt lär sig kvinnan i vilka situationer vilken sari som 

                                                 

38
 56 fall från stadens kämnärsrätt 1722-1724 och 12 fall från Justitierevisionen 1768 

39
 Miller, Daniel, Stuff, Polity Press, Cambridge, 2010 s.60 

40
 Ibid s.48 

41
 Ibid s.60 

42
 Ibid s.50-51 
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passar bäst och hur den ska bäras. Denna kunskap blir till slut, efter många års träning, 

automatisk och ”naturlig”.
43

 Att veta vad som passar sig blir något kvinnan inte funderar så 

mycket över. Olika sari och sättet att bära dem på passar för olika publik, i olika situationer 

och vid olika humör.44 

I förhållande till mitt eget källmaterial ger Millers teori en infallsvinkel; att bruk 

av kläder kan ses som en självklar del av hur aktörer betraktar sig själva och andra. Kläder 

behöver inte vara symboler som används för att manifestera något budskap utan kan förstås 

som en naturlig del av aktörens identitet och disposition. Detta kommer också att färga hens 

uttalanden om sig själv och andra. Översatt till mitt källmaterial skulle man kunna säga att en 

person i 1700-talet Stockholm vet hur hen ska klä sig i olika situationer. När det eller det 

plagget passar sig att bära eller inte är för hen självklar kunskap. Denna vardagliga kunskap 

går att observera i situationer då individen tvingas reflektera över sig själv och sina kläder. 

Brott mot överflödsförordningarna utgör en sådan ovanlig situation. 

Miller är antropolog och har studerat materiell kultur i vår egen tid. Att 

applicera Millers teori på ett äldre material kan givetvis vara problematiskt. Miller menar 

dock att ett synsätt på kläder som faktiska och oskiljbara delar av identitet var rådande under 

”ancien régime”, alltså tiden innan 1789. Att överflödsförordningar över huvud taget 

existerade är ett tecken på detta, då kläder i dessa ansågs oskiljbara från personen.45 

1.4 Frågeställning 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är alltså att undersöka hur människor under 1700-talet 

resonerade kring sitt vardagliga bruk av kläder. Ett bisyfte är att studera det sätt på vilket 

överflödsförordningarna påverkade människor i vardagen. Med stöd i Millers teori betraktar 

jag uttalanden om identitet, social position och kläder utifrån antagandet att kläder är en given 

del av aktörernas identitet och sätt att betrakta sig själva och andra på. Uttalanden och 

resonemang om kläder ser jag som en möjlighet att få en glimt av just de vardagliga banden 

mellan föremål och människa. Mina frågor är följande: 

 

 Hur resonerade aktörerna i fallen kring sitt vardagliga bruk av kläder? 

 Hur påverkade överflödsförordningarna människors vardag? 

                                                 

43
 Ibid s.29 

44
 Ibid s.30 

45
 Ibid s.39 
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1.5 Avgränsning, källmaterial och källkritik 

Undersökning kommer att fokusera på brott mot överflödsförordningarna avhandlade i 

stadens (Stockholms) kämnärsrätt mellan åren 1722-1724 och Justitierevisionen 1768, vilket 

är ett av forskningen tidigare outnyttjat material. Avgränsningen beror delvis på källornas 

tillgänglighet. Domböckerna i Stockholm stads kämnärsrätt har inte något register över brott, 

utan enbart över personnamn. För att hitta brott mot överflödsförordningarna hade jag således 

varit tvungen att gå igenom domböckerna sida för sida, vilket hade varit allt för tidskrävande. 

I Kungliga politi och brandkommissionen arkiv har jag dock hittat en lista över personer 

dömda för brott mot överflödsförordningarna mellan åren 1722-1725.
46

 Listan är med andra 

ord min ”nyckel” till domböckerna samt min avgränsning i tid. Däremot saknas domboken för 

år 1725 i Stockholms stads kämnärsrätt och av den anledningen har avgränsningen blivit 

1722-1724, vilket omfattar 46 fall. Då jag sökte upp fallen i domböckerna hittade jag däremot 

ytterligare tio fall i anslutning till de redan kända. Det slutgiltiga antalet blev alltså 56 fall. 

Källmaterialet i kämnärsrätten har dock den svagheten att fallen är kortfattade, vilket medför 

att den åtalades röst sällan uppmärksammas med mer än några meningar. Jag vill därför 

komplettera materialet i kämnärsrätten med ett kvalitativt sätt fylligare material. 

På Riksarkivet finns ett kortarkiv över utslagshandlingar från Justitierevisionen, 

som under 1700-talet var Sveriges högsta rättsinstans, jämförbart med dagens högsta 

domstol.
47

 En kategori ärenden finns sorterade under rubriken ”yppighet och överflöd”.
48

 

Bland annat återfinns där nådeansökningar från personer som dömts för brott mot 

överflödsförordningarna och överklagat. Kvalitativt sett är dessa källor ett betydligt rikare 

material än ärendena i kämnärsrätten. Den åklagade berättar i många fall själv sin historia, 

och förklarar varför just hen borde skonas från straff. I min undersökning kommer fallen från 

kämnärsrätten och justitierevisionen att komplettera varandra. 

Urvalet av material från Justitierevisonen har begränsats till det år då antalet 

handlingar var störst. Arkivförteckningen i riksarkivet över handlingar gällande överflöd och 

yppighet omfattar perioden 1713 - 1774. Under denna period avhandlas totalt 109 ärenden.
49

 

                                                 

46
 Stockholms stadsarkiv. Kungliga Politi och brandkommissionens arkiv. Signum A, volym 1 (1722-1727) 

47
 Nationalencyklopedin: Justitierevisionen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/justitierevisionen. 

(Hämtad: 2015-05-08) 

48
 Riksarkivet, kortkatalog. Justitierevisionens arkiv. Utslagshandlingar. Låda: Öfverflöd och yppighet 1713 – 

1774. 

49
 Ibid 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/justitierevisionen
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Fördelningen av ärenden mellan dessa år är relativt jämn med ett undantag; 1768, då 16 

ärenden avhandlades. Jag har därför valt att inkludera ärendena från 1768 i min undersökning. 

Vid en närläsning av ärendena fann jag att fyra av dem inte rörde bruk av förbjudna kläder, 

utan konsumtion av kaffe. Då min undersökning fokuserar på bruk av kläder, bortser jag från 

fallen som rör kaffekonsumtion. Återstår gör då 12 fall, vilka jag vill inkludera i denna 

undersökning för att öka underlaget för mina slutsatser. Det hade varit önskvärt att arbeta med 

källor av samma typ. Materialen är dock lika i det avseendet att de behandlar samma brott. 

Med tanke på forskningsläget anser jag att principen: ”man tager vad man haver” är fullt 

berättigad. Tidigare forskning har som bäst kunnat uppbåda enstaka fall av förbrytelser mot 

överflödsförordningarna. Det antal jag lyckats hitta måste därför ses som anmärkningsvärt 

stort. 

Personer som står anklagade för brott mot överflödsförordningarna kommer 

troligen att göra sitt yttersta för att slippa straff, och således lägga orden så som de uppfattar 

det som att rätten vill höra dem, vilket innebär ett källkritiskt problem. För att fastställa hur 

”ärligt” människor uttalar sig i rätten, är det därför av vikt att försöka fastställa vilken tillit de 

hyste till den. Mer om detta följer i kapitlet kontextualisering. Detta beaktat vill jag ändå 

mena att källorna kan besvara mina frågeställningar. Oavsett om de åklagade talar utifrån 

egen övertygelse, eller lägger orden så som de tror att rätten vill höra dem, så måste de 

utforma berättelserna på ett trovärdigt sätt. Berättelserna ger uttryck för en tankevärld, 

beteenden och normer. 

Jag vill poängtera att det jag vill studera i fallen inte är så mycket de faktiska 

brotten mot överflödsförordningarna, som de funderingar kring klädkultur som blir synliga 

genom dem. Det kan dock bli nödvändigt att referera till, eller söka svar på frågor i själva 

överflödsförordningarna. Därför utgör även de två stora överflödsförordningar som låg 

närmast 1722-1724 samt 1768 i tid källor i denna undersökning. Dessa var 1720 och 1766 års 

förordningar.
50

 

1.6 Metod och disposition 

Jag kommer att inleda undersökningen med en kvantitativ översikt av fallen i både 

kämnärsrätten och justitierevisionen, där jag kartlägger vilka personer som står anklagade och 

vilken deras sociala ställning var. I undersökningens andra del ägnas varje fall en närläsning. I 

närläsningen studeras materialet från kämnärsrätt 1722-1724 under en rubrik, och fallen från 

                                                 

50
 Ahlberger, Konsumtionsrevolutionen 1 s.62 
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Justitierevisionen 1768 en annan. Under de två huvudrubrikerna 1722-1724 och 1768, 

kommer fallen att diskuteras under underrubriker baserat på vad jag vill kalla för 

omständigheter och rättfärdigande. Alltså de argument som läggs fram för att förklara brottet. 

Jag tror att de åtalade i sitt försvar ger uttryck för normer rörande klädkultur. Om det som 

Sven B. Ek skriver stämmer, att: ”Man kan dock förmoda att rättsliga åtgärder enbart var 

sporadiskt förekommande”
51

, så borde detta bara stärka mina resultat. Om förordningarna 

bara implementerades sporadiskt, borde brottet mellan dessa situationer och vardagens 

normer bli än tydligare. 

 I närläsningen lånar jag min metod från John Styles undersökning av folkliga 

tankar kring kläder och identitet i 1700-talets England, men även från det Karin Sennefelts 

kallar ”microutvärderingar”.
52

 Både Sennefelt och Styles skriver att flera omständigheter 

bestämde vad som ansågs passande. Utifrån ett sådant resonemang frågar jag mitt källmaterial 

vilka förutsättningar som framställs som viktiga för att avgöra om det var lämpligt eller 

olämpligt att bära vissa kläder. Faktorer så som kön, ålder, yrke, civilstånd och plats måste då 

beaktas, men även (med Daniel Millers teori i åtanke) kläderna i fråga. Vad är det för 

plaggtyp, material, skick och kvalité? Avslutningsvis följer en sammanfattning där resultaten 

både av den kvantitativa första delen och närläsningen diskuteras. 

Under undersökningens gång kommer flera textil- och dräkttermer att 

förekomma. Dessa kommer att förklaras i löpande text, i samband med första omnämnandet. 

Som bilaga finns även en ordlista med textil terminologi (Bilaga 1: Ordlista över textil- och 

dräkttermer). 

  

                                                 

51
 Ek, Dräktförordningarnas samhälleliga bakgrund s.109 

52
 Sennefelt, A Discerning Eye s.188 
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2. Kontextualisering 

För att förstå det sammanhang inom vilket aktörerna i de brottsmål jag kommer att studera 

verkade är det viktigt att i korthet beskriva tre saker. Dels begreppet ståndssamhälle, dels den 

rättsliga instans som utgjorde scenen för aktörerna och sist de praktiska förutsättningarna som 

formade människors förhållande till kläder. 

2.1 Ett ojämlikt samhälle – ståndsordningen 

Det sociala system som rådde under den period jag studerar brukar benämnas 

ståndssamhället. Individers rättigheter och skyldigheter begränsades kraftigt av deras sociala 

hemvist. Samhället delades in i fyra stånd, som också representerades i riksdagen. Dessa var 

Adel, präster, borgare och bönder. Social rörlighet var tätt knuten till just stånd. Exempelvis 

dominerade adeln militära tjänster och prästerskapet de akademiska.
53

 Inom borgarnas stånd 

inbegreps sådana personer som hantverkare med burskap, med även administratörer och 

handelsmän etc. Bönderna kategoriserades i tre grupper. Självägande bönder, kronobönder 

och frälsebönder.
54

  

Till de högst stående i samhället, s.k. ”ståndspersoner”, räknades dem som 

tillhörde antingen borgerskapet, adeln eller prästerskapet. Allt som allt utgjorde denna grupp 

under 1700-talet cirka 5 % av Sveriges befolkning. De övriga 95 % inbegreps under den 

mycket breda kategorin ”allmogen”. Hit räknades den stora gruppen bönder på landsbygden, 

tjänstefolk och proletärer i städerna m.fl.
55

 Samhällsordningen skyddades av lagar. Det var 

exempelvis fram till 1723 förenat med att ens barn miste sina titlar och rättigheter om en 

adelsperson gifte sig under sitt stånd.
56

 Ståndsordningen motiverades också av religion, då 

konventionell kristen tro lärde att samhällsordningen var instiftad av gud.
57

 

                                                 

53
 Carlsson, Sten, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865: studier rörande det svenska ståndssamhällets 

upplösning, 2. omarb. uppl., Gleerup, Lund, 1973 s.338 

54
 Ibid s.339 

55
 Rasmussen, Pernilla, Skräddaren, sömmerskan och modet: arbetsmetoder och arbetsdelning i tillverkningen 

av kvinnlig dräkt 1770-1830, Nordiska museets förlag, Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2010, Stockholm, 

2010 s.37 

56
 Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865 s.355 

57
 Styles, The dress of the people s.188 
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2.2 Kämnärsrätt och justitierevision 

Kämnärsrätten var en lägre rättsinstans, som under frihetstiden ansvarade för att döma i stort 

sett i alla brottsmål i Sveriges städer. I Stockholm fanns flera kämnärsrätter. De fall jag 

använder kommer ifrån ”stadens kämnärsrätt”, vilket motsvarar dagens Gamla stan.
58

 En 

viktig fråga för att avgöra användbarheten i de åtalades uttalanden för min undersökning är att 

bedöma hur stort det folkliga förtroendet för rätten var. Arne Jarrick och Johan Söderberg har 

i boken Odygd och vanära – folk och brott i gamla Stockholm undersökt bland annat just 

detta. Jarrick och Söderberg menar att folk generellt sett hade förtroende för att kämnärsrätten 

skulle döma utan hänsyn till social ställning. Detta visar de genom att studera vilka personer 

som drog vilka inför rätta. I många fall rörde det sig då om tjänstefolk eller personer ur 

samhällets lägre skick som drog sina husbönder eller rent av ståndspersoner inför rätta.
59

 Vad 

gällde skillnaden mellan kvinnor och män i rättsfall så hade kvinnor sämre möjligheter att 

hävda sig. Kvinnor fick enligt lag inte föra sin egen talan i rätten, utan skulle företrädas av en 

målsman. Jarrick och Söderberg har dock visat hur i praktiken båda könen var lika aktiva i 

rättsfall och att kvinnor ofta förde sin egen talan.
60

 Mot bakgrund av Jarricks och Söderbergs 

forskning vill jag mena att uttalandena i kämnärsrätten för mitt syfte är användbara. Om folk 

hade förtroende för kämnärsrätten är det troligt att de inte drog sig för att säga sin mening om 

de ansåg att de behandlats felaktigt.  

Den högsta rättsliga makten i Sverige innehade monarken (under min studerade 

period Fredrik I följd av Adolf Fredrik). I praktiken sköttes rättsliga förehavanden dock av en 

avdelning i riksrådet, den s.k. Justitierevisionen. I Justitierevisionen avhandlades många typer 

av mål, men just de jag använder i denna undersökning är nådeansökningar, vilka återfinns 

bland ”besvärsmål och ansökningsärenden”.
61

 Ansökningarna i Justitierevisionen är av en 

annan karaktär än de som återfinns i kämnärsrätten. Då det rör sig om nådeansökningar, finns 

i de flesta fall personligt brev bifogat till Justitierevisionens utslagshandling, vilket gör detta 

källmaterial betydligt rikare på personliga reflektioner från de dömda personerna. Vad 

beträffar tillförlitligheten i uttalandena i handlingar från Justitierevisionen finns ingen 

                                                 

58
 Jarrick, Arne & Söderberg, Johan, Odygd och vanära: folk och brott i gamla Stockholm, Print-on-demand 

uppl, ePan Prisma, Stockholm, 2002 s.132 och 31 

59
 Ibid s.75-76 

60
 Ibid s.27 

61
 Cavallin Aijmer, Maria, I kungens och folkets tjänst: synen på den svenske ämbetsmannen 1750-1780, 

Historiska institutionen, Univ., Diss. Göteborg : Univ., Göteborg, 2003 s.197-198 
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motsvarande forskning som den vilken utförts kring Stockholms kämnärsrätter. Jag väljer att 

utgå ifrån att samma tillförlit existerade i förhållande till Justitierevisionen, men det behöver 

givetvis inte ha varit så. 

2.3 Kläder – tillverkning och tillgänglighet 

Livsförutsättningarna på landsbygden och i staden skilde sig ur en ekonomisk aspekt ganska 

lite åt under 1700-talet. Lanthushållning var en oundviklig del av livet, även i städerna.
62

 Det 

är i ljuset av just lanthushållning som en del av inställningen till kläder bör förstås. Tyger 

tillverkades ofta i hemmet, inte sällan helt från grunden. Produktionen kunde gå från 

hemodlat lin till färdigsydd skjorta. Linnesömnaden (tillverkning av exempelvis skjortor) 

ansågs enkel, och krävde ingen större kunskap i skräddarkonsten och syddes därför ofta i 

hemmen. Viktigt att poängtera är att detta hemmaarbete utfördes såväl bland ståndspersoner 

som allmogen. Exempelvis sydde Årstafrun (Märta Helena Reenstierna) sina egna särkar.
63

  

Till kläder, räknades sådana plagg som krävde kunskap i tillskärning och 

utfördes därför i de flesta fall av utbildade skräddare. Detta gällde lika på landsbygd och i 

stad. Skräddade plagg var alltid unika för bäraren. Detta för att skräddarna var förbjudna i lag 

att sälja färdigsydda kläder (konfektion), eller lagerföra tyger. Det tyg som skräddaren 

använde för att sy kläder fick istället kunden själv förse med.
64

 Det fanns även andra sätt att 

införskaffa kläder på. I den s.k. tjänstehjonstadgan fanns inskrivet att en husbonde skulle 

betala en viss del av sitt tjänstefolks lön i kläder eller tyger. Det var en vedertagen norm i 

självhushållningens tid att en del av tjänstefolkets lön skulle utgå i kläder och tyg.
65

 För den 

som bodde i staden och hade pengar att röra sig med fanns också möjligheten att köpa tyger, 

exempelvis i någon av de fabriksbodar som fanns i staden.
66

 För den som hade mindre pengar 

att röra sig med fanns de s.k. klädmäklerskorna, vilka sålde begagnade kläder, tyger och 

husgeråd.
67
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 Rasmussen, Skräddaren, sömmerskan och modet s.38 

63
 Ibid s.71 

64
 Ibid s.85 

65
 Liby, Håkan, Kläderna gör upplänningen: folkligt mode - tradition och trender, Upplandsmuseet, Uppsala, 

1997 s.75 
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 Wottle, Martin, ”Detaljhandel med kläder och tyger, 1734-1834” i Nyberg, Klas (red.), Till salu: Stockholms 

textila handel och manufaktur 1722-1846, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholm, 2010 s.122-123 
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Perioden 1722-1768 var en period av förändring för den textila marknaden i 

dåtidens Sverige. Användningen av s.k. ”köptyger”, alltså sådana tyger som inte tillverkades i 

hushållet, ökade under 1700-talet. En av anledningarna var att priset på tyger minskade vilket 

medförde att dyrare material så som siden och kläde i viss utsträckning ersatte linne och 

vadmal.
68

 Kläde var ett ylletyg av högre kvalité än den hemvävda, s.k. vadmal.
69

 För att 

bemöta importen pågick från 1720-talet fram till 1760-talet ett experimenterande med 

ekonomisk utveckling som mål. Tanken var att dyra importvaror, med vilket man främst 

menade högkvalitativa textilier, skulle tillverkas inom landets gränser. Strängare tullregler 

stängde därför ute import av sådana varor som tillverkades av de svenska manufakturerna, 

samtidigt som tullavgifterna minskades på de råvaror som manufakturerna behövde.
70

 Även 

om den inhemska produktionen ökade, så var dock material så som bomull fortfarande vid 

1700-talets slut ovanligt i svenska hem.
71
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 Nyberg, Klas, ”Staten, manufakturerna och hemmamarknadens framväxt”, i Nyberg, Klas (red.), Till salu: 
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 Geijer, Agnes, Ur textilkonstens historia, 4. uppl. Gidlund, Hedemora, 2006 s.290 
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3. Undersökning 1: Vem och vilket brott? 

I denna första undersökning sammanställs de personer som står anklagade för brott mot 

överflödsförordningarna. Kön och titel kommer att användas som kategorier då jag går 

igenom de anklagade. Märk väl att antalet anklagade överstiger antalet faktiska mål, vilket 

beror på att det under vissa mål stod mer än en person anklagad. 

Mellan 1722-1724 anklagades 

70 personer i stadens kämnärsrätt och år 1768 

avhandlades 12 mål i Justitierevisionen som 

involverande 23 personer. Det framgår tydlig 

av tabelluppställningen att den största 

gruppen anklagade var kvinnor. 1722-1724 är 

hela 61 av 70 personer kvinnor, och 1768 är 

14 personer av 23 kvinnor. 

1722-1724 var yrkesgruppen 

pigor/tjänstepigor den överlägset största då 

hela 45 personer av 70 titulerades på detta 

sätt. 1768 var den vanligast förekommande 

titeln hustru. Bland de 9 män som anklagades 

1768 återfanns lika många titlar. Samma 

siffror gäller för 1722-1724 där det bland 9 

män återfinns 9 titlar. Då det rör sig om så pass få personer och spridda resultat går det i 

männens fall inte att dra några generella slutsatser, annat än att männen som stod anklagade 

var en mycket blandad skara. Det som kan konstateras är istället att kvinnor var 

överrepresenterade och bland dessa var pigor och hustrur de två största grupperna. Titeln 

”hustru” är inte helt lätt att analysera, då den enbart informerar oss om att personen i fråga var 

gift. Vid en närläsning av källorna från Justitierevisionen kan man dock, genom att undersöka 

vilka män kvinnorna var gifta med, få en aning om vilken samhällsgrupp de tillhörde. Bland 

de 14 kvinnorna i fallen från Justitierevisionen fann jag: 1 skomakarhustru, 1 

tullbetjänthustru, 1 bondhustru, 1 mjölnarhustru, 1 rusthållarhustru, 6 hemmansbrukarhustrur, 

1 nämdemansänka, 1 rusthållaränka och 1 hustru till en ”skattman”.
 72

 Den största gruppen 

                                                 

72
 Riksarkivet. Justitierevisionen, utslagshandlingar: 2/3 1768 N:2, 23/3 1768 N:131, 1/6 1768 N:3 och 10/2 
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visade sig alltså vara de som var gifta med hemmansägare. En 

hemmansägare var en person som ägde sin egen gård och 

räknades således till de självägande bönderna.
73

 

Vad var då en piga? Enligt Sten Carlsson var en 

piga antingen en ogift allmogedotter oavsett ålder, eller en s.k. 

tjänstepiga, vilket var en ogift arbetande kvinna. Skillnaden 

mellan piga och tjänstepiga var dock inte så stor, då båda 

grupperna utförde pigsysslor.
74

 I handlingarna från 

kämnärsrätten finns två personer med titeln jungfru, vilka bör 

sättas i relation till dem med titeln piga. Enligt Sten Carlsson var 

titeln jungfru betydligt mer utbredd i staden än på landet, och 

kunde beteckna en piga som tjänade i en ståndspersonsfamilj, 

men titeln kunde också användas av döttrar till präster, och i 

vissa fall borgardöttrar.
75

 Vid en närläsning av de två fall där 

titeln jungfru används visar det sig att det i ett fall, Jungfru 

Maria Söderman, rör sig om en ogift kvinna som tjänar hos en 

”Fru Helena Charlotta”. Maria Söderman säger dessutom själv 

att hon: ”intet war någon gemen piga, utan en huus jungfru”.
76

 I 

det andra fallet, jungfru Regina Lindinger, verkar titeln åsyfta en 

borgardotter.
77

 

Anledningen till att en så stor del av de anklagade 

1722-1724 var pigor skulle kunna förklaras av 1720 års 

överflödsförordning. Förordningen utpekade specifikt gruppen tjänstefolk ”så i städer som på 

landet, jemwäl annat gement löst folk”. Tjänstefolk fick enligt förordningen inte bära något av 

silke, halvsiden, hollandslärft eller nettelduk. Kattun fick användas till mössor, halsdukar och 
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förkläden. Hollandslärft var ett linnetyg tillverkat i Holland.
78

 

Nettelduk åsyftar troligtvis ett tunt linne eller bomullstyg och 

kattun härleds från engelskans cotton, som åsyftar ett 

bomullstyg med ett tryckt mönster på.
79

 1720 års förordning 

förklarar däremot inte varför andelen anklagade män inte var 

lika stor som andelen kvinnor. Med undantag för 

kyrkobrudar, kungens livréer och officerare i tjänst gällde 

förordningen nämligen lika för: ”alla stånd i riket så mans 

som qwinspersoner”.
80

 

En anledning till att antalet kvinnor är så stor 

skulle kunna förklaras av rent materiella förutsättningar. 

Kvinnors kläder krävde inte lika tunga material som 

männens, var lättare att sy hemma och blev billigare.
81

 Om 

kvinnornas kläder var billigare kan man anta att de skaffade 

nya kläder i större utsträckning än männen. John Styles 

menar också att just kvinnligt tjänstefolk ofta fick utstå 

anklagelser för att klä sig över sin sociala ställning.  Tjänstekvinnor ansågs i de normativa 

källorna mer benägna på lyxkonsumtion. Detta då de arbetade i familjer som stod över deras 

egen sociala ställning, från vilka de enligt anklagelserna inspirerades att köpa mer exklusiva 

kläder. Eliten menade också tjänarnas konsumtion ledde till att de inte sparade några pengar, 

vilket i förlängningen skulle leda till ohederlighet. Verkligheten var dock att tjänare sällan 

köpte nya kläder, då deras lön inte räckte till. De kläder tjänstefolket ägde hade de istället ofta 

fått av sina arbetsgivare.
82

 Det kan ha varit så att denna syn på tjänstekvinnor fanns även i 

Sverige, och att myndigheterna i sitt utövande påverkades av den och särskilt inriktade sig på 

att arrestera tjänstekvinnor. 
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För att avsluta denna första undersökning kan jag konstatera att en 

överväldigande majoritet av de personer som anklagades för brott mot 

överflödsförordningarna i mina källor var kvinnor och det rörde sig inte om några 

ståndspersoner, utan om kvinnor längre ned i samhällsordningen. 

4. Undersökning 2: ”Häröfwer förklarade sig” – berättigande i fallen 

Jag ska nu analysera fallen i kämnärsrätten och Justitierevisionen på djupet, för att försöka ta 

reda på hur människor resonerade kring sitt vardagliga bruk av kläder. För att skapa översikt 

kommer fallen att diskuteras under underrubriker, vilka sammanfattar de olika omständigheter 

och berättiganden som tas upp för att förklara eller rättfärdiga brotten. 

4.1 Fall i kämnärsrätten 1722-1724 

4.1.1 Plaggets ålder, skick och kvalité 

Ett sätt att försvara sig på var att diskutera de förbjudna plaggens ålder, skick eller kvalité. 

Den 2/6 1722 stod exempelvis pigorna Beata Schiondla och Annika Eriksdotter anklagade för 

att ha burit silkeshalsdukar. Båda pigorna erkände att de burit halsdukarna, men menade 

själva att de inte begått något misstag eftersom halsdukarna var ”gamla och söndriga”.
83

 

Drängen Olof Andersson anklagades den 6/12 1722 för att ha burit en mössa med guldbroderi 

och förklarade sig med att han ägt mössan i sju år, och på grund av dess ålder samt att ingen 

sagt någonting till honom tidigare inte trott att den var olaglig.
84

 Argumenten som anspelar på 

plaggets skick och ålder tolkar jag som att aktörerna inte bara kopplar samman social ställning 

med en viss sorts kläder, utan att även klädernas skick spelar in i bedömningen. 

Beata Schiondla och Annika Eriksdotter dömdes båda trots sina argument till 

vardera åtta dagars fängelse på vatten och bröd. 1720 års överflödsförordning säger inget om 

skicket eller ålder på kläder, utan tar enbart upp vilka material som var förbjudna. Siden var 

förbjudet för både pigor och drängar att använda.
85

 Jag sluter mig därför till att pigorna ger 
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uttryck för en egen uppfattning kring vad de ansåg passande; nämligen att det inte borde ha 

varit något problem för dem att bära sidenhalsdukar så länge de var gamla eller slitna. Daniel 

Miller menar att föremål kan upplysa människan om vad som är passande eller opassande.86 

Som jag tolkar Miller pågår således en dialog mellan föremål och människa, där föremålet 

upplyser människan om vad som passar sig och förser henne med handlingsmöjligheter. I 

fallet med Beata Schiondla och Annika Eriksdotter ser vi ett exempel på en sådan dialog, där 

föremålets faktiska fysiska egenskaper bestämmer ett handlande. Ingen av pigorna trodde 

annat än att halsdukarna var passande att bära bedömt utifrån halsdukarnas skick. Detta var 

troligen kunskap som de, precis som i Millers exempel med bruket av sari i Indien, förvärvat 

under så lång tid att den uppfattades som självklar. 

4.1.2 Ett misstag i all hast 

En del anklagade förklarar sitt brott med att de under tidspress begått ett misstag. Pigan Maria 

Melling, anklagades den 2/6 1722 för att ha burit en silkeshalsduk, men förklarade för rätten 

att hon vanligen brukade använda en halsduk av lärft. Lärft var och är ett tuskaftat linnetyg.
87

 

Maria angav att hon var medveten om att hon inte fick bära silkeshalsduk, men just den här 

dagen hade hennes egen halsduk legat i tvätten, och då hon skulle gå ut ett ärende hade hon ”i 

hastighet kastat sin matmoders halsduk på sig”.
88

 Pigan Annika Larsdotter anklagades den 

4/10 1722 för att ha burit en silkeshalsduk som hon ”i hastighet tagit på sig” då hon gått ett 

ärende åt sin husbonde.
89

 Hustru Catharina Ahlgren anklagades den 8/10 1724 för att ha burit 

en bred spets, men påpekade att hon ”burit samma spets hwilket hon ej skull gjorth af någon 

högfärd, utan skall hon i hastighet råkat ath gå uth med den samma”.
90

 

Det intressanta med fallet Maria Melling är i min mening inte så mycket att hon 

hävdar att brottet berodde på ett misstag, som att hon förklarar en del av sin vardagliga 

klädpraktik. Genom uttalandet får vi insikt i att Melling visste att hon egentligen inte borde 

bära silke, utan enklare material så som lärft. Överflödsförordningarna säger mycket om vad 
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som var förbjudet, men inget om vad som ansågs passande. Marias uttalande ger en sådan 

insikt. Intressant är också att hon som piga tydligen hade tillgång till sin matmors halsdukar, 

och kunde använda dem om så behövdes. Varför hon hade tillgång till halsduken nämner 

dock inte källan. Kanske tvättade hon sin matmors halsdukar, eller också var relationen sådan 

mellan husmor och tjänstefolk att de kunde låna varandras kläder. Man måste i sammanhanget 

inflika att en halsduk, ”huvudkläde” eller ”halskläde” under 1700-talet mer var att likna med 

det vi idag kallar en schal. Utförandet på halsklädet varierade beroende på användning. 

Samma halskläde kunde exempelvis bäras över axlarna eller lindas om huvudet och mössan.
91

 

Det faktum att det rör sig om ett ytterplagg kan betyda att det var mer lättåtkomligt, kanske 

hängande nära ytterdörren. Dessutom var kanske alternativet, att gå ut utan halsduk, mer 

otänkbart än att ta på sig matmors halsduk av siden.  

Samtliga förklaringar beskriver hur halsdukarna tagits på i all hast. Troligen 

bedömde aktörerna situationen utifrån hur lång tid de skulle vara ute. När de bara skulle ut i 

ett kort ärende verkar aktörerna ha tyckt att det inte borde ha inneburit något problem att bära 

siden. Att pigorna säger att de skulle ut i ett ärende, antyder också att de lägger vikt vid att de 

var i tjänst då de arresterades. Detta skulle kunna tolkas som att de i sitt resonemang kring 

klädbruk väger in om de var i eller utanför tjänst. Kanske viktigare är att pigorna genom att 

påpeka att de var i tjänst också säger att de är hederliga, arbetande kvinnor, och intar således 

en ödmjuk ställning inför rätten. 

4.1.3 Undangömt 

Rubriken åsyftar de fall där den anklagade försvarar sig med att det förbjudna plagget burits 

på ett sådant sätt att det inte synts. Exempelvis uppger pigan Greta Andersdotter, som 

anklagades för att ha burit ett ”pannstycke med en grof bred spets förn”, att hon hade haft 

spetsen gömd under mössan.
 92

 Ett pannstycke var ett stycke linne som alltid bars under en 

mössa, med spetsar framskjutande över pannan.
93

 Greta Andersdotter demonstrerar här en 

tänkbar vardagspraktik, nämligen hur spetsarna kunde vikas in under mössan om så behövdes.  
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Vid ett annat tillfälle stod hökaren Petter Enbohm anklagad för att ha burit handskar med 

guldbroderade kragar. Han ursäktar sig även han med att han inte haft handskarna synliga 

utan ”haft dem i barmen”.
94

 

I ett av de mer omfattande fallen från kämnärsrätten stod skomakarmäster Jan 

Lindingers dotter, Regina Lindinger anklagad för att på nyårsafton 1722 ha burit en röd 

klänning med ”bred gull spetts nedan omkring” som hon ”lånt” av hustru Catharina Berg. 

Lindingers förklaring till det inträffade är att hon nästkommande söndag skulle stå brud, och 

att hon haft klänningen på sig innan bröllopet för att visa den för sin brudtärna som också 

erbjudit sig att lägga upp den åt henne. När Regina Lindinger på kvällen gått hem från sin 

brudtärna hade hon varit noga med att fästa upp klänningen med nålar ”på deth hon ej skulle 

synas under den öfre kiortelen”. ”Brudskrud” i samband med bröllop var undantagen i 1720 

år överflödsförordning.
95

 Däremot ansåg rätten inte att Regina Lindingers klänning kunde 

räknas som brudklänning då hon bar den så många dagar innan bröllopet, och dömde därför 

hennes far till 200 daler silvermynts böter.
 96

 

Inga av de förklaringar som beskriver att plagget burits på ett sådant sätt att det 

inte syntes godtas av rätten. Däremot verkar Greta Andersdotter, Petter Enbohm och Regina 

Lindinger ansett att det var passande att bära den här typen av kläder på sig ute så länge de 

inte syntes. Som jag tolkar det handlade det om vilken miljö de anklagade befann sig i när de 

arresterades. Hemma i det slutna rummet verkar åsikterna ha varit sådana att det inte var lika 

noga med vilka kläder man bar. Men då man gick ut på gatan, i offentligheten, var det en 

annan sak. Då var det viktigt att stoppa in spetsen under mössan, nåla upp klänningen eller 

stoppa de guldbroderade handskarna innanför rocken. Genom att säga detta visar de också att 

de accepterat överflödsförordningen som idé och att de inte var ute efter att omstöpa några 

hierarkier. Således är det återigen en ödmjuk inställning inför rätten som framträder. Jag tror 

inte att de anklagade bar föremålen i syfte att manifestera något. Snarare understryker de att 

de inte hade sådana ambitioner med sitt klädbruk. Det vi ser är istället det ”självklara” sätt att 

handla på som formas i dialog med föremålen. 
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4.1.4 Från annan ort 

Kopparslagaregesällen Karl Jonas Nilsson anklagades 1722 för att ha burit en hatt med 

silvergalon. Till sitt försvar uppgav Nilsson att han var gesäll från Åbo och att 

överflödsförordningen inte blivit publicerade där ännu.
97

 En annan person som uppgav hemort 

som förklaring till sitt brott var Herr Petter von Schult som anklagades för att ha burit ”svarta 

boys kläder”. Till sitt försvar uppgav Schult att han kom från Stralsund, där det var tillåtet att 

bära sådana kläder.
98

 Med boy, menas troligen boj, vilket var ett glest vävt ylletyg som 

användes till foder men det kunde också användas till begravningskläder.
99

 I det här fallet var 

det troligen inte materialet som var förbjudet, utan färgen. 1720 års överflödsförordning 

förbjöd nämligen svarta kläder till annat än begravningar.
100

 

Den 26/3 1723 dömdes Mademoiselle Anna Catharina Rischer för att ha burit 

spetsar på en huvudbonad. Mademoiselle var en titel som under 1700-talet användes på 

döttrar till ofrälse ståndspersoner. Detta för att skilja ut dem från de lägre stånden, men 

samtidigt markera avstånd till frälsets döttrar som benämndes ”fröken”.
101

 Till sitt försvar 

uppgav Rischer att hon kom från S.t Petersburg, och dessutom var av en annan religion 

(troligen rysk ortodox). Rätten godtog inte denna förklaring, utan fastställde att eftersom 

Rischer ”i många åhr wistats här i staden”, samt fanns uppskriven i mantalslängden, så ansågs 

hon skyldig och dömdes till 14 dagars fängelse på vatten och bröd.
102

 Att Rischer anförde att 

hon var ryska och av en annan religion, visar att hon kopplade kläder till både religion och 

nationalitet. Jag tolkar förklaringar där annan hemort tas upp som försvar, som att de 

anklagade ansåg att det borde råda förståelse för att sederna är olika på andra platser, men 

också att denna förståelse var tidsbestämd. En person förväntades efter en tids vistelse på en 

plats lära sig de regler och praktiker som fanns där. 
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Annika Jönsdotter anklagades den 1/6 1724 för att ha burit en kjortel av kattun. 

Kjortel betydde under 1700-talet samma sak som kjol.
103

 Annika Jönsdotter förklarar sig med 

att hon kom från Finland, och inte förstod svenska. Dessutom uppgav hon att hon inte varit i 

kyrkan den dag då ”Placatet angående yppighets och öfwerflödighets afskaffande” 

upplästes.
104

 Annika Jönsdotters förklaring ger insyn i en del av praktiken kring 

överflödsförordningarna. I likhet med andra kungörelser skulle överflödsförordningarna läsas 

upp av prästerna för medlemmarna i varje församling. Varje söndag skulle nya kungörelser 

läsas upp och prästen fungerade på så vis under 1700-talet som en nyhetsförmedlare.
105

 

Utifrån fallet med Annika Jönsdotter, verkar det dock som att informationsförmedlingen inte 

alltid var så effektiv. Ytterligare ett fall beskriver samma sak. Pigan Sigrid Hansdotter 

förklarar hur hon inte hade hört något om förordningen på länge och därför antog att den 

”wore upphäfwen”.
106

 

4.1.5 Social position 

Flera personer hänvisar till sin egen, eller närståendes sociala position för att försvara sitt 

brott. Exempelvis anklagades Jungfrun Maria Söderman den 13/8 1722 för att ha burit en 

sidendamast mössa och en silkeshalsduk. Hon försvarade sig med att: ”hon intet var någon 

gemen piga utan en huus jungfru”. Rätten godtar, efter att ha kontrollerat mantalslängden, 

detta försvar.
107

 I detta fall var aktören säker på sin sak, och kopplade sin sociala ställning till 

rätten att bära både mössa och halsduk av siden. Jag vill här mena att det jag kallar 

microhierarkier blir synliga. I både lagens och Södermans egen mening skulle det gå att se 

skillnad på en jungfru och en ”gemen piga”. Som tidigare nämnts förbjöd 1720 års 

överflödsförordning ”alt tienstefolk, så i städer som på landet” att bära sidentyg, men 
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förordningen själv gör inte skillnad på tjänstefolk och tjänstefolk.
108

 Den vardagliga 

kunskapen och praktiken verkar dock ha gjort skillnad på olika sorters tjänstefolk och därtill 

kopplade kläder. När Maria Söderman gick gatan fram med sin mössa av sidendamst skulle 

det synas att hon inte var någon enkel piga, vilket uppsyningsmannen som anhållit henne inte 

observerat. 

Den 19/9 1722 stod hustru Anna Furkman inför rätta anklagad för att ha burit en 

huva av taft och en mössa av sidentaft. Rätten menade att hon var gift med en ”löös karl” och 

därför inte fick bära sidenkläder. Till sitt försvar sade Furkman att hennes man tidigare ”warit 

herretienare hoos en Major”. Dessutom angav Furkman att hennes far var skomakare i Luleå, 

och att hon därför borde räknas som en borgardotter. Rätten gick dock inte med på någon av 

Furkmans förklaringar och dömde henne till 8 dagars fängelse på vatten och bröd.
109

 

Furkmans fall visar att hon kopplade kläder dels till statusen som borgardotter och dels till 

statusen av att vara gift med en tidigare tjänare till en herre. Återigen vill jag mena att 

microhierarkierna bli synliga. Anna Furkman gör skillnad på vanliga tjänare och herretiänare 

och därtill knutna kläder och material. 

Hustru Magdalena Mattsdotter, anklagades den 2/10 1722 för att ha burit en 

stubb av kattun. En stubb var en vadderad kjol som kunde bäras som ett ytterplagg och var då 

ofta tillverkad i fina sidentyger och broderier. Men den kunde också, vilket var vanligast, vara 

tillverkad i enklare material och fungera som en underkjol.
110

 Rätten menade att Magdalena 

Mattsdotters make, Anders Ambjörnsson, tjänade som dräng i slaktarhuset och att Magdalena 

därför borde klä sig efter sin mans villkor. Magdalena protesterar då och menar att: ”hon sitter 

och drifver borgerlig näring här i staden, och håller krögeri, för hvilket hon jämwähl giör sina 

åhrliga svåra utlagor, och hafwer så wähl som andra borgare inqvarteringar, och flera 

borgerliga onera”. Rätten godtar dock inte Magdalenas argument utan dömer henne till 8 

dagars fängelse på vatten och bröd.
111

 

Magdalena Mattsdotter kopplade sitt skattebetalande (vilket troligen är vad som 

åsyftas med ”svåra utlagor”) samt att hon inkvarterade kronans soldater (i städerna var 
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borgare ålagda att inkvartera soldater när så behövdes) till rätten att bära kattun.
 112

 Hon såg 

sig som en borgare vilket hon också tyckte skulle synas. Att hon framhåller sig själv som en 

hederlig, arbetande kvinna som uppfyller sina borgerliga plikter kan återigen tolkas som 

ödmjukhet inför rätten. Då Mattsdotter ansåg att hon uppfyllt dessa sina plikter, tyckte hon 

kanske inte heller att det var orimligt för henne att få använda kattun.  

Någon som tydligt kopplade samman livssituation med kläder var pigan Annica 

Olofsdotter, som menade att hon borde få bära sin ”cattuns kiortel ock tröja” då hon var gift 

med en soldat i livgardet.
113

 Med andra ord skulle det synas att hon var gift med en soldat i 

livgardet. En tröja var under 1700-talet ett ytterplagg, och mer att likna vid det vi idag skulle 

kalla en jacka. Under 1700-talet var kvinnornas tröjor långa och gick ned över höfterna.
114

 

Den 1/6 1724 anklagades Mäster Anders Walls piga, Catharina Friander, för att 

ha burit en mössa och en halsduk av siden. Mäster Anders Wall försvarade sin piga, med att 

hon var hans systerdotter och dessutom prästdotter. Detta räckte som anledning för rätten att 

fria Catharina Friander, då hon som prästdotter räknades som ståndsperson.
115

 Catharina 

Frianders fall visar mer än de flesta andra hur komplext och sammanflätat ståndssamhället 

kunde vara. En person kunde räknas som ståndsperson, men fortfarande utföra pigsysslor. 

Alltså är det återigen en fråga om microhierarkier, och att se skillnad på tjänstefolk och 

tjänstefolk. Tjänstefolk som tjänade hos finare folk (som Jungfrun Maria Söderman), och 

pigor som var döttrar till ståndspersoner (som Catharina Friander) skulle uppenbarligen gå att 

urskilja, menade de själva. 

4.1.6 Plats och sammanhang 

I inget av de 56 fallen i kämnärsrätten har någon blivit arresterad i sitt hem, eller för den 

sakens skull inomhus. Folk arresterades istället ”på Wästerlånggatan”, ”nedan för 

slottsbacken”, ”på gatan” etc.
116

 Pigan Lisa Rönman anklagades exempelvis 1722 för ha burit 

en mössa av rött och vitt sidentyg samt en huva av nättelduk. Rönmans husbonde (Auditören 

                                                 

112
 SAOB: Inkvartering. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (Hämtad: 2015-05-12) 

113
 Stockholms stadsarkiv. Signum A3A: Volym 15. Stockholms stads kämnärsrätt. Protokoll i kriminalmål. 

27/3 1723 

114
 Eldvik, Möte med mode, s.129 

115
 Stockholms stadsarkiv. Signum A3A: Volym 16. Stockholms stads kämnärsrätt. Protokoll i kriminalmål. 1/6 

1724 

116
 Stockholms stadsarkiv. Signum A3A: Volym 14. Stockholms stads kämnärsrätt. Protokoll i kriminalmål. 

22/1 1723, 4/1 1722 och 12/9 1722 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/


 28 

 

Frits) försvarade sin piga med att hon hemma i huset fått bära både mössan och huvan, vilket 

rätten inte har något att anmärka på.
117

 Pigorna Sigrid Jönsdotter och Greta Friberg 

anklagades 1723 för att ha burit breda spetsar på sina pannstycken ute på gatan. Till sitt 

försvar uppgav pigorna att ”the af sitt herrskap blifwit utskickade att för dem något i bodarna 

handla”.
118

Pigan Elsa Andersdotter Kocks, anklagades även hon för att ha burit en 

silkeshalsduk om halsen ute på gatan. Till Andersdotters försvar sade hennes husmor, 

Margareta Hansdotter, att Andersdotter utfört sina sysslor då hon blev arresterad. 

Andersdotter skulle gå ned i husets källare för att hämta dricka. Men för att komma ned i 

källaren, som hade separat ingång, var hon först tvungen att gå ut ”igenom denne porten som 

är på prästgatan ned till den andra på västerlånggatan”. Margareta Hansdotter poängterade 

dessutom att det var hon själv som ”skaffat halsduken på Elsa att täcka hennes hals med” när 

hon gick ut. Rätten friade Kocks, med motiveringen att hon ”warit i sina huussysslor 

begripen”
119

, dvs. inte i offentligheten. Precis som i fallet med Maria Melling, verkar 

allternativet att gå ut utan halsduk inte ha varit ett alternativ. Kocks husmor har bokstavligt 

talat skaffat halsduken på Elsa när hon gick ut genom dörren. 

Den 13-årige tjänstegossen Hans Hindrich Wittlof anklagades 1722 för att ha 

burit en mössa med guld och sidenbroderier. Det intressanta är att han anklagats för att ha 

burit mössan utanför den bod där han sålde kryddor. Hans Hindrich Wittlof säger själv att han 

”en enda gången lupit uth et lithet ährende, och haft mössan på sig, intet förståendes, ath thet 

war förbudith”.
120

 I fallen med Lisa Rönman, Elsa Andersdotter Kocks, Hans Hindrich 

Wittlof samt alla de fall där ett av skälen till brottet anges vara att det skett ute på gatan är 

plats av avgörande betydelse. Det var alltså inte bara vem du var, utan också var du befann 

dig som spelade roll för vad som ansågs vara passande klädd. För Hans Hindrich Wittlof, 

verkar det således inte ha varit ett självklart problem att bära en mössa broderad med både 

guld och silver, så länge han var i sin bod. På samma sätt verkar det ha förhållit sig med 

pigorna Lisa Rönman och Elsa Andersdotter Kocks. Så länge de befann sig i sina sysslor, inne 
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på sin arbetsplats var det inget problem för dem att bära kläder av siden. Att veta vad som var 

”rätt” klädsel, verkar således delvis ha handlat om att veta vad som var rätt klädsel på vilken 

plats.  

4.1.7 Kläder som gåva 

En del personer förklarar sitt brott med att de fått sina kläder i gåva, eller som lön. Pigan 

Catharina Risberg greps den 6/12 1722 för att ha burit en damastmössa, en nätteldukshalsduk 

och en tröja av kattun. Hon försvarade sig med att hon arbetade som tvätterska hos fröknarna 

på slottet, att hon fått kläderna av dem och att hon därför borde få använda dem.
121

 Den 12/11 

1724 dömdes Hustru Stina Falk för att ha burit en kjortel med falbolan och en sidenhuva. 

Falbolan var en veckad garnering som kunde sys fast längst nederkanten på kjolar och 

klänningar.
122

 Stina Falk försvarar sitt brott med att ”hon fåth sina kläder av gåth folk”.
123

 

Även i ett fall från 1722 använder pigan Gertrud Elisabeth Folkersson ett liknande argument. 

Folkersson stod anklagad för att ha burit en silkeshalsduk, vilken hon uppgav att hennes 

husmor, ”Jägers hustru gifwit henne”.
124

 

Ovanstående fall visar på att ett resonerande kring kläder kunde involvera vem 

man fått dem av, men kanske framförallt att kläderna var begagnade och således hade förlorat 

sin elitstatus. Martin Wottle menar att de personer som hade mindre pengar att röra sig med 

kunde köpa begagnade kläder av s.k. klädmäklerskor.
125

 Kanske ansågs begagnade kläder av 

denna anledning ha sämre status; ett argument som i de åtalades mening kanske vägde tyngre 

än de material som kläderna var gjorda i. Att de åtalade fått kläderna, och sålunda inte köpt 

dem själv för dyra pengar, skulle också kunna tolkas som ett sätt att framstå som ödmjuk på. 
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4.1.8 Övriga förklaringar 

Avslutningsvis ska sägas att en del anklagade försvarar sig med att ange oförstånd som 

anledning till sitt brott.
126

 Jag kommer inte att analysera dessa fall djupare, främst för att det 

inte går att tolka något om klädkultur ur dessa svar, och dels för att tidigare forskning antyder 

att man bör ta liknande kommentarer med en nypa salt. Nils Erik Villstrand beskriver i 

Nyheter från predikstolen hur att skylla på okunskap, när det gällde brott mot förordningar 

och påbud som hade lästs upp från predikstolen, var ett effektivt sätt att komma lindrigare 

undan straff på.
127

 

4.2 Fall i Justitierevisionen 1768 

4.2.1 Plaggets ålder, skick och kvalité 

1767 dömdes repslagarlärlingen Carl Gustav Lind i Kristianstads kämnärsrätt för att ha brukat 

en ”röd kalminks väst, med något garn påsydt”. 1768 behandlades hans ansökan om nåd av 

Justitierevisionen. Det Lind kallar ”garn” kallar Justitierevisionen istället ”broderi”. I sitt 

nådebrev till riksrevisionen skriver Lind att han inte förstått att broderiet på hans väst varit 

olagligt utan att han själv samt ”föräldrar slägt och alla de, med hwilka jag i all min upfödelse 

umgåts” trott att ordet broderi bara syftade på silkesgarn. Lind menade bestämt att hans egen 

väst var ”i materia och hela sitt väsende ullgarn och icke silke”. Avslutningsvis skrev Lind att 

om han begått ett brott så berodde det på att han inte visste vad broderi betydde och att denna 

hans okunskap berodde på hans ”stånd, uppfostran och lefnads sätt”.
128

 

Det finns två argument i Linds nådeansökan som jag vill lyfta fram. Dels att han 

tyckte att ull var ett passande material för honom att bära, men också att han inte förstått 

orden i överflödsförordningen. Det första argumentet kopplar material till socialt stånd, men 

det andra avslöjar något om överflödsförordningarna i praktiken. Om Linds uttalande 

stämmer (att hela hans släkt och alla han känner inte förstod broderi som annat än silke) så 

fanns ett kommunikationsproblem mellan lagstiftare och folk. Lind skriver själv att han bara 

trodde förordningen gällde för ”de höga och förnäma” av den enkla anledningen att det fanns 
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så många ord på ”främmande språk” i den.
129

 Rätten menar att broderiet var förbjudet, då det 

var utfört i kamelgarn. Kamelgarn syftade på ull som kom från angorakaninen, och var 

således en förbjuden importvara.
130

 Om Linds argument är riktigt, så var det kanske inte alltid 

helt lätt att skilja på tillåten ull och förbjuden ull. 

16/3 1768 dömdes Bonden Per Persson i Onsala socken för att ha burit ”en med 

äkta guldsnören upfästad hatt” till 200 daler silvermynts böter. Per Persson skriver i sitt 

nådebrev till Justitierevisionen att han inte trott att hans hatt varit olaglig. Som Persson själv 

skriver, så hade han ”icke eller brukat ofwannämnda hatt then warit gammal och utsliten att 

thermed pråla”.
131

 Persson menar att eftersom både hatt och snöre var så gamla och utslitna, 

så borde han inte ha åklagats. Det går alltså att se ett resonerande som kopplade skicket på 

kläder till status. Det gick helt enkelt inte, i Perssons mening, att ”pråla” med en gammal 

utsliten hatt. 

Ett i min mening extra intressant fall 

rör sockerbagaren Hans Gabriell Haveman. Jag har i 

undersökningen valt att benämna Haveman 

sockerbagare, då det är så han beskriver sig själv. 

Rätten använder dock titeln 

”sockerbruksfabrikör”.
132

 Havemans fall är 

intressant då det inkluderar ett föremål, vilket inte är 

fallet med något annat fall. Haveman anklagades och 

dömdes vid Norrköpings kämnärsrätt för att ha burit 

ett urband ”som befunnits wara innanvävt med 

guld”. Haveman försvarade sig i sitt nådebrev med 

att ingen ”hwaren wittnen eller domare” kunnat 

fastställa att det verkligen var guldtråd i urbandet. 

Dessutom frågar Haveman om: ”detta nedsölade och 

förbrukade urband” verkligen kunde anses som 

värdefullt. Rätten finner att urbandet hade ”smala 
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trådar, af guld, eller annan lysande metall inblandat” och dömde Haveman till 200 daler 

silvermynts böter.
133

 

Enligt rätten var guldtrådar 

förbjudna. Haveman själv resonerar dock som 

så många andra i denna undersöknings 

källmaterial, att skicket på föremålet borde väga 

tyngre än vilket material det var utfört i. Det 

ingående sätt vilket rätten studerar urbandet på 

säger också något om den nit som faktiskt lades 

vid att fälla folk för brott mot 

överflödsförordningarna. Urbandet har inte bara 

skickats till Stockholm, utan granskats av 

vittnen för at fastställa om det var guld eller inte i det vilka ”ej weta om theruti warit silke, 

silfwer, guld eller annan metall, dock märkt, at thet sken och glittrade”.
134

 Samma 

noggrannhet gäller i ett annat fall. Lena Ensdotter från Fundbo slätt, anklagades för att ha 

burit en för bred spets på ett mösstycke. För att utreda om spetsen verkligen var för lång 

granskades den noga. Rätten fann då att spetsen inte var för lång ”undantagandes på den ena 

änden, där den genom stänk och strykning synes vara något mer utdragen”.
135

 

Den mest omfattande handlingen av alla de mål jag studerat är det som insändes 

av hemmansägaren Gustaf Segelström från Aska härad. Segelström skriver å ”flera hemmans-

bönder” och deras fruars vägnar. Inte mindre än 11 kvinnor har anklagats på samma gång för 

att ha burit sidenmössor. I sitt nådebrev anger Gustaf Segelström flera förklaringar till 

kvinnornas förbrytelse. En av dem har att göra med plaggens skick. Segelström skriver att 

mössorna visserligen varit av siden, men att de var gamla. Segelström skriver också att om 

mössorna ”skulle vara till nyttjande för oss förbuden, då torde samma böra vara af nytt tyg, 

och icke gammalt, om yppighet och öfverflöd härvid skulle kunna äga rum”.
136

  Segelström 

stannar dock inte vid att bara ange ålder på plaggen, utan diskuterar även priset på det 

material som använts till dem. Han skriver att: ”slika hufvudbonad, af oss, aldrig blifvit burna 

af annat, hel eller halvsiden, än taft, eller camlott och dess jämlika tyg, såsom ringaste ibland 
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alt, hel eller halvsiden som för lindrigt kiöp kan fås”.
137

 Gustaf Segelström tolkar, som jag 

förstår det plaggens lämplighet inte enbart utefter det materialet de är gjorda av, utan även 

pris och kvalité. Eftersom, vilket Segelström menar, de mössor som använts av kvinnorna i 

Aska härad varit sydda i silke, av lägre kvalité så borde de vara passande för dem att bära. 

4.2.3 Plats och sammanhang 

Bonden Per Persson som 1768 dömdes för att ha burit en hatt med guldband förklarade sig 

också med att han bara använt hatten: ”under arbete å sina egna ägor” och att han då ”af 

länsmannen med den samma blifvit funnen”.
138

 Återigen är alltså ett försvar att plaggen inte 

burits offentligt, utan i hemmet. 

Även i det redan berörda fallet med 11 kvinnor från Ask härad anförs ett 

argument som anspelar på praktiska omständigheter. Gustaf Segelström, som skriver å de 

åtalade kvinnornas vägnar, förklarar att de mössor kvinnorna står anklagade för att ha burit 

inte burits av högfärd: ”utan för Conservation om halsen”. Mössorna var nämligen enligt 

Segelström försedda med ”en liten krage” som när den knäpptes skyddade mot ”drag, väder 

och kiöld”. Mössan kunde eftersom den var försedd med en sådan krage användas ”i stället 

för halskläde, samt därtill göra dubbel nytta, med långt ringare kostnad”.
139

 Enligt 

Segelströms resonemang vägs det förbjudna materialet mot plaggets funktion. Det är inget 

överflödigt plagg om det fyller en praktisk funktion för den som bär det. Återigen skymtar i 

min tolkning ett inslag av ödmjukhet i argumenten. Kvinnorna har inte burit mössorna för att 

pråla. 

4.2.4 Social position 

Precis som i fallen från 1722-1724, förekommer även 1768 förklaringar som anspelar på den 

anklagades sociala position. Ett fall involverar skomakarhustrun Anna Stina Lind, som 

dömdes för att ha använt: ”en Damast päls och Skjortel av Peudesois”.
140

 Damast var ett 

mönstervävt tyg av antingen lin, ylle eller silke.
141

 Min gissning är att damastpäls, var en päls 

med ett yttertyg av damast. Peudesois, är säkerligen en variant av franskans ”peau de soi”, 
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vilket var ett grovt och glanslöst sidentyg.
142

 Omständigheterna kring Anna Stina Linds brott 

är minst sagt invecklade. Lind hade förut varit gift med en järnbärare, och hade efter dennes 

bortgång förlovat sig med en skomakare. En järnbärare var en dräng som arbetade vid 

Stockholms järnvåg.
143

 Alltså gick Lind från att ha varit gift med en man utan burskap, till att 

vara på väg att bli gift med en som hade burskap. Rätten menade, att eftersom hon burit 

kläderna innan hon gift sig med skomakaren, så borde hon fortfarande räknas som 

järnbäraränka, och som sådan fick hon inte bära damast. Men eftersom Anna Stina börjat 

använda kläderna först efter det att hon ”med skomakaren Lind blifvit trolofvad” ansåg 

justitierevsionen att hon borde benådas. Som utslaget säger så var hon ”berättigad följa thena 

sin fästmans vilkor och stånd, och således utnytja sidentyg. Helst hon inom kort tid skulle, 

som ofwan skadt, blifva med honom sammanvigd”.
144

 

Fallet med Anna Stina Lind är intressant ur en mängd aspekter, inte minst då det 

berättar mycket om 1700-talets microhierarkier. Både rätten och Anna Stina Lind gör först 

och främst stor skillnad mellan att vara järnbärarhustru, järnbäraränka eller skomakarhustru 

och därtill kopplade kläder. Att Anna Stina börjar bära andra kläder i samma stund som hon 

trolovade sig med skomakaren Lind visar hur tätt sammanvävd relationen mellan kläder och 

status var. Praktiken innebar att så fort Anna Stina trolovade sig så började hon också använda 

andra kläder. Kläderna och hennes nya ställning hörde samman. Liknande argument förs fram 

av paret Jonas och Anna Kristina Brunström som dömdes för att ha använt silkeskläder.
145

  

Paret Jonas och Anna Kristina Brunström dömdes 1768 i Stockholms norra 

förstads kämnärsrätt för bruk av sidenkläder. Samma år behandlades deras nådeansökan av 

Justitierevisionen. Jonas ska ha använt silkesstrumpor, och Anna Kristina en svart sidenkofta 

med tillhörande kjortel. En kofta var precis som tröjan även den ett ytterplagg, men var i 

större utsträckning ett modeplagg. Till koftan hörde, precis som verkar vara fallet med Anna 

Kristinas kofta, i de flesta fall en kjol. Det var vanligt att borgerliga kvinnors festkläder 

bestod av just en kofta och tillhörande kjol.
146

 I sin ansökan till Justitierevisionen framför 

Jonas Brunström att han och hans hustru trott sig ha rätten att bära sidenkläder. Anledningen 

var att Jonas tidigare innehaft ”slaktar hus skrifware syslorna här i staden”, samt att han sedan 
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denna tjänst blivit indragen ”antagit besökare syssla, hvarvid jag mig så uppfört, at jag wunnit 

mina förmäns resolution och försäkran om befordran till bättre syssla inom tullwärket”.
147

 En 

besökare var en lägre tjänsteman inom tullverket som hade till uppgift att ”besöka” fartyg och 

inspektera deras last.
148

 

Det intressanta i fallet med makarna Brunström är att de på ett mycket tydligt 

sätt kopplar sina kläder till status och ambition. Jonas Brunström går med på att en besökare 

inte borde bära de kläder han och hans fru använt, men att just dem borde vara undantagna. 

Dels för att han själv tidigare innehaft en högre tjänst, och dels för att han snart skulle bli 

befordrad. Precis som i fallet med Anna Stina Lind visar makarna Brunströms fall hur nära 

sammanknutna kläder och social position var, men också hur snabbt omständigheterna kunde 

förändras. På samma sätt som Anna Stina Lind började använda andra kläder då hon blev 

trolovad, har makarna Brunström börjat använda andra kläder så snart Jonas Brunström blev 

lovad en högre tjänst inom tullverket. Justitierevisionen godtar också Brunströms förklaring 

och benådar både honom och hans hustru.
149

 

4.2.5 Övriga förklaringar 

I likhet med fallen från kämnärsrätten finns det i Justitierevisionen argument som det inte gått 

att uttolka något om klädkultur ur. Dels finns det dem som förklarar sitt brott med att de inte 

kände till förordningarna.
150

 Som redan påvisats ovan var ett vanligt sätt att försöka 

undkomma straff att skylla på okunskap. 

Då jag haft ett uttalat syfte att ta reda på hur folk längre ned i samhället, och inte 

de högre stånden, resonerade kring klädkultur har jag inte djupare analyserat de fall som 

involverat högreståndspersoner. Två av ärendena i Justitierevisionen från 1768 involverar 

högreståndspersoner. Det handlar om kammarrådet Anders Botin och Secreteraren Johan 

Kocks. Båda anklagades för att ha använt sammetskragar på sina rockar.
151

 I båda fallen anför 

de anklagade skäl som har att göra med hur material ska förstås. Även om det i det här fallet 

rör sig om personer från de högre stånden, så går det alltså att se liknande resonemang som 

dem som förs fram av personer längre ned i samhället. Exempelvis hade varken Johan Kocks, 
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eller hans skräddare, förstått att sammet av bomull också var olagligt, och inte bara sådan av 

siden. Justitierevisonen menar att Kocks borde skonas från straff då han ”således icke 

upsåteligen, utan af misstag i en så beskafad sak felat”.
152

 Samma nåd visades inte 

repslagarlärlingen Carl Gustav Lind från Kristianstad som dömdes för bruk av en kalminks 

väst, varför jag gissar att Johan Kocks högre ställning påverkade Justitierevisionens beslut. 

5. Slutsatser och sammanfattande diskussion 

Jag har i denna uppsats argumenterat för att synen på kläder under tidigmodern tid som 

markörer för socialt stånd måste problematiseras och utvecklas. Min undersökning har visat 

att det i frihetstidens Sverige inte fanns några enkla likhetstecken mellan status och kläder och 

att sådana kopplingar inte gjordes automatiskt. John Styles har i sin undersökning av 

klädkultur i 1700-talets England visat hur människors uppfattning om vilka kläder som var 

lämpliga att bära berodde på flera faktorer.
153

 Min egen slutsats för svenska förhållanden har 

blivit liknande. Utsagorna i det källmaterial jag studerat har visat att kläders lämplighet för 

olika personer att bära bedömdes utifrån betydligt fler faktorer än enbart det Kekke Stadin 

kallar ”en persons sociala hemvist”
154

. Att avgöra vad som var lämplig klädsel verkar snarare 

ha vilat på ett nätverk av förutsättningar, där social ställning var en av flera. Jag drar 

slutsatsen att de flesta aktörerna i de fall jag studerat hade god kännedom om detta nätverk, 

men inte alla. Daniel Miller erbjuder genom sin teori om materiell kultur en möjlighet att 

tolka en historisk vardag, där vana och inte uttänkt symbolik präglar valet av kläder. 

Föremålen själva kan istället enligt Miller sätta gränser för mänskligt handlande. Föremålen 

är en scen som kan göra människan uppmärksam på vad som är passande eller opassande.
155

 

Vilka faktorer var det då som avgjorde vad som ansågs lämpligt? Min 

undersökning har visat att inte bara material utan också skicket och kvalitén på materialen 

spelade en stor roll i detta resonemang. Således verkar föremålens själva ha påverkat 

resonemanget. Ett ovanligt och exklusivt material har uppfattats som lämpligt av pigor att 

bära under förutsättning att det varit gammalt, slitet eller av sämre kvalité. Argumenten om 

klädernas skick och kvalité kan sättas i relation till den s.k. lanthushållningen. Mycket textilt 
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arbete företogs under tidigmodern tid i hemmet.
156

 Människor levde nära det textila 

hantverket, vilket borde medföra att aktörerna i mina fall hade en utvecklad detaljkunskap 

kring sådant som tygkvalité, slitage och ålder och att de kunde sätta kunskapen i relation till 

social position och lämplighet. 

En av mina viktigaste slutsatser har blivit att bedömningen av vad som ansågs 

passande hade att göra, inte bara med vem du var, utan var du befann dig. I den absoluta 

merparten av alla de fall jag studerat har den anklagade gripits ute på gatan, i det offentliga 

rummet. Ingenstans står det heller att brottet hade något att göra med ägande av kläder. Fokus 

verkar snarare ha vilat på själva bärandet, och i vilket sammanhang plagget bars. I 

undersökningen har jag gett exempel på hur människor anklagats för att ha burit förbjudna 

kläder ute på gatan. Hela deras försvar har byggt på att de antingen varit inomhus, på sina 

ägor eller i tjänst då de greps. Allt sammantaget tyder på att mina aktörer gjorde stor skillnad 

på det offentliga och det privata rummet. Opassande blev ett klädesplagg baserat på vem 

bäraren var men också på var plagget bars. Denna slutsats stärks även av de fall då de 

anklagade försvarade sig med att de haft plaggen dolda då de greps. 

 Att klädernas lämplighet delvis bedömdes utifrån plats skulle också kunna reda 

ut en fråga i Eva Anderssons forskning. Andersson har, genom att studera bouppteckningar, 

visat hur personer kunde äga föremål som enligt överflödsförordningarna var förbjudna för 

dem att bära.
157

 Om det var själva bärandet som ansågs opassande, vilket min undersökning 

tyder på, fanns det inget som hindrade att en person kunde äga dessa ”förbjudna” föremål och 

bära dem i hemmet. Det var dessutom vanligt, speciellt bland pigor och drängar, att investera i 

kläder. Kläder kunde införskaffas och sparas inför den dag man skulle ingå äktenskap.
158

 Den 

dagen kanske man också gifte sig med en person av högre ställning och fick anledning att 

legitimt bära dessa kläder i offentligheten. Så kan ha varit fallet med Anna Stina Lind, som 

började bära sidenkläder efter det att hon förlovat sig med en skomakare.
159

 

Även om jag alltså betonar att socialt stånd inte var det enda som bestämde vilka 

kläder som ansågs passande att bära, så förekom det trots allt som argument. De personer som 

arbetade som jungfrur var noga med att poängtera att de inte var några pigor, och att de därför 

borde få bära finare kläder. Källorna har demonstrerat hur aktörer i frihetstidens Sverige 
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gjorde skillnad på folk och folk även långt ned i samhället och att de kopplade samman kläder 

och status. I de fall där den anklagade på ett tydligt sätt framhåller sin sociala position som en 

anledning till varför hen borde få bära ett visst plagg är det lättare att motivera att personen 

kan ha tänkt på ett vist klädesplagg som symbol för socialt stånd. Däremot skulle fallen kunna 

tolkas på ett annat sätt. Enligt Miller är föremålen en oskiljbar del av människan. Berättelsen 

om kejsarens nya kläder är ett bra exempel. Istället för att kläderna representerar något ”inre” 

kejserligt, menar Miller att det faktiskt var kläderna som gjorde kejsaren.
160

 Som jag tolkar 

Miller följer med en viss uppsättning kläder att människan går in i en roll och antar ett visst 

beteende. Således skulle en tolkning av kläder och social position inte nödvändigtvis behöva 

vara att kläderna symboliserade social ställning, utan att kläderna faktiskt var en oskiljaktig 

del av social ställning. 

Vad gäller hur överflödsförordningarna påverkade människors vardag, är svaret 

att de verkar ha inneburit ett faktiskt avbrott i vardagens bestyr, samt att de till viss del bröt 

mot normer rörande kläders lämplighet. Till skillnad från den tydliga kopplingen mellan stånd 

och kläder som återfinns i överflödsförordningarna verkar människor i praktiken ha bedömt 

lämplighet efter andra premisser, enligt vilka det fanns utrymme för förmildrande 

omständigheter.
 161

 Christer Ahlberger menar att överflödsförordningarna gillades av 

husbönder, delvis för att de förhindrade obesuttna från att bryta ned samhällsordningen 

genom sitt klädbruk och därmed hota husböndernas auktoritet.
162

 I min egen undersökning har 

jag inte hittat några belägg för att människor hade socialt utmanande ambitioner med sitt 

klädbruk. Sådana resonemang verkar snarare ha varit en del av elitens sätt att tala om folk 

under dem i ställning. Ytterligare en viktig slutsats måste bli att förordningarna huvudsakligen 

verkar ha påverkat arbetande kvinnor, vilket troligen kan förklaras av 1700-talets normativa 

syn på kvinnor, och i synnerhet tjänstekvinnor, som mer benägen på lyxkonsumtion.
163

 

Viktigt är också att det i merparten av fallen inte rört sig om några större klädesplagg. Istället 

handlar det om sådant som mössor och halsdukar, till vilka mindre mängd material har gått åt 

än till exempelvis en klänning. Detta kan troligen förklaras av de anklagades ekonomiska 
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position. Pigor har med största sannolikhet (i de fall de själva skaffat kläderna) inte haft råd 

att skaffa mer exklusivt material än sådant som räckte till exempelvis en mössa eller en 

halsduk. Att det rör sig om små föremål säger också något om myndigheternas nit i sitt arbete. 

Även bruk av små föremål straffades. 

Min undersökning har visat att aktörer i frihetstidens Sverige bedömde vad som 

ansågs vara passande klädd utifrån flera förutsättningar. Vad som ansågs passande berodde på 

ett mängd förutsättningar som också kunde förändras. Enligt John Styles präglades 

människors val av kläder i 1700-talets England mer av oro för att inte passa in, än av 

hedonism. Jag menar att samma sak delvis kan sägas om aktörerna i mina källor. Det går inte 

att se några tendenser till socialt utmanande ambitioner i aktörernas klädbruk. Istället går det 

att utläsa en ödmjukhet i utsagorna. Exempelvis poängterade Hustru Catharina Ahlgren att 

hon inte använt bred spets ”af någon högfärd” och bonden Per Persson använde inte sin hatt 

för att ”thermed pråla”.
164

  Istället för att riskera att framstå som förmer än sina likar, och 

sticka ut, klädde man sig kanske enkelt i det offentliga rummet. Carl Gustav Lind var i varje 

fall noga med att framställa sig själv som en enkelt klädd person då han talade om sin ”ringa 

kalminks väst”.
165
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Summary 

The aim of this study has been to examine the ways people of the lower orders, in 18th 

century Sweden reasoned about their everyday use of clothing. Previous research on the use 

of clothes in early modern Europe has, often, argued people dressed mainly according to their 

social standing. I find this view too be far too simplistic. To farther this theory I turned to 

John Styles The dress of the People – Everyday fashion in eighteenth century England, in 

which Style demonstrates how people assessed what was appropriate dress not just according 

to social standing but also according to different preconditions. I have also used 

anthropologist Daniel Millers book Stuff as a theoretical framework. Miller argues that objects 

should be considered active parts in the creation of human behavior and not just as symbols of 

the human will to express herself. 

To gain access to ordinary peoples reasoning surrounding the everyday use of 

clothes I have studied cases of violations against the so called sumptuary laws, which were a 

set of 18
th

 century regulations in Sweden limiting consumption mainly of imported textiles. 

My assumption was that people, when accused of wearing forbidden clothes, were forced to 

reason about their everyday use of clothing. My results show that people in 18th century 

Sweden did not judge what was appropriate for them to wear solely according to social 

standing. Many different, but important, factors played a part in this process such as the 

condition and age of the clothing. For example according to the sumptuary laws a servant 

woman was prohibited from wearing silk textiles. My study has shown that the servants 

themselves did not agree to this. They found it appropriate to wear silk textiles as long as the 

fabric was old or/and worn. The main conclusion of this study is that people considered both 

who they were and where the were when they defended there use of clothing. Location was an 

important factor. Neither the court nor the accused considered it inappropriate to wear 

expensive clothing inside a house, in the private space or at work. But once a person step out 

on to the street, in to the public space, much stricter rules surrounding appearance were 

applied. 

To summarize; the study shows that the choice of clothing in 18
th

 century 

Sweden was based on more than just the social standing of its owner. Many more facts need 

to be factored in to present the reality of the dress code. Who, where and when are just as 

important as social status of a person. 
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Bilaga 1: Ordlista över textil och dräkttermer 

Bilaga till magisteruppsatsen: ”Min ringa Kalminks väst” - Spår av vardaglig klädkultur i brott mot 

överflödsförordningarna 1722-1768 

 

Boj: 

Ett glesvävt ylletyg som kunde användas till foder i ytterplagg. 

 

Damast: 

Ett mönstervävt tyg som kunde tillverkas av antingen lin, ylle, bomull eller silke. Således 

fanns/finns linnedamast, ylledamast, bomullsdamast och sidendamast. 

 

Falbolan: 

En veckad garnering som kunde sys fast längst nederkanten på kjolar och klänningar. 

 

Halsduk: 

”Halsduk”, ”huvudkläde” eller ”halskläde” var under 1700-talet mer var att likna med det som 

idag kallas en schal. Det var ett stort tygstycke. Utförandet på halsklädet varierade beroende 

på användning. Samma halskläde kunde exempelvis bäras över axlarna eller lindas om 

huvudet och mössan. 

 

Hollandslärft:  

Ett linnetyg tillverkat i Holland. 

 

Kalmink: 

Ett randigt tyg vävt av ull som ibland kunde ha inslag av gethår och silke. 

 

Kamelgarn: 

Ull från angorakaninen. 

 

Kattun:  

Kommer från engelskans cotton och syftar på ett bomullstyg med tryckt mönster på. 

 

Kläde: 

Ett finare, ofta importerat ylletyg. 

 

Kofta:  

Ett under 1700-talet finare ytterplagg. Till koftan hörde ofta en kjol. Det var vanligt att 

borgerliga kvinnors festkläder bestod av just en kofta och tillhörande kjol. 

 

Kjortel: 

Under 1700-tal samma betydelse som kjol. 

 

Lärft: 

Ett tuskaftat linnetyg. 

 

Nettelduk: 

Ett mycket tunt linnetyg, eller ett tyg vävt i nässelfibrer. 
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Pannstycke: 

Ett stycke linne som alltid bars under en mössa, med spetsar framskjutande över pannan. 

 

Peudesois: 

Sammanskriven variant av franskans ”peau de soi”, vilket var ett grovt och glanslöst sidentyg. 

 

Stubb: 

En vadderad kjol som kunde bäras som ett ytterplagg och var då ofta tillverkad i fina 

sidentyger och broderier. Stubben kunde också, vilket var vanligast, vara tillverkad i enklare 

material och fungera som en underkjol. 

 

Tröja: 

Under 1700-talet ett vanligt ytterplagg för både män och kvinnor (även om utförandet såg 

annorlunda ut), att jämföra med det som idag kallas jacka. 

 

Vadmal: 

Ett grövre, hemvävt ylletyg.
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