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Inledning 
Orsakssambandet till att jag hamnat i detta ämne är långt. Det bottnar i konsekvensen av att 
inte äga någon plats för en smedja och istället bo i lägenhet. Jag är smed egentligen, en 
hantverksulv i akademiska fårakläder. Jag började med hjälp av min fru med historisk 
sömnad, då mitt historiska intresse alltid löpt vid min sida. Med vaxad lintråd, nål och ylletyg 
i nävarna sydde jag först en grön struthätta såsom de kan ha sett under 1300-talet. Sen rullade 
det på helt enkelt, jag startade en förening, Drothemshirden AD1349 som sysslar med re-
enactment, vilket på svenska närmast är att kalla återskapning av historia. Av någon anledning 
fastnade vi för 1300-talets första hälft och jag fördjupade mina kunskaper i denna period för 
att snart märka den otroliga flora av kläder som där fanns. I och med Drothemshirdens 
AD1349:s verksamhet skapades ett behov efter dräkthistorisk kunskap, varpå jag skrev långa 
kompendium som behandlade dräktskicket. Här upptäckte jag mångfalden i de samtida 
manuskripten vars bilder illustrerar just denna rikedom av skärningar, färger och former. Det 
var då idén till denna uppsats föddes.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att kartlägga det civila manliga dräktskicket i Europa under 1300-talets 
första hälft.  
 

1. Hur skildrar manuskriptbilder mannens klädedräkt under perioden år 1300-1350? 
2. Hur förhåller sig bildmaterialet till samtida arkeologiskt material? 
3. Hur förhåller sig bildmaterialet till samtida skriftligt material? 

 

Avgränsningar 
Dräkthistoria är ett mångomfattande ämne vars rymd och historisk kompatibilitet måste av 
avskärmas. Jag har valt att ringa in ämnet på flera olika sätt, för det första tidsmässigt, för det 
andra geografiskt, för det tredje historiskt kontextuellt och slutligen för det fjärde konkret 
källmässigt. Jag har även valt att begränsa mig till mansdräkten.  
 
Tidsmässigt avgränsar sig uppsatsen till perioden mellan år 1300-1350 av flera skäl. 
Dräkthistoriskt betecknar 1300-talet en väsentlig utvecklingsfas i modet.1 Dräktskicket går 
enligt konsthistorikern Lena Liepe från ett månghundraårigt unisexuellt mode till ett striktare 
könsuppdelat mode.2 1300-talets första hälft betecknar, menar Liepe, själva startsträckan i 
denna utveckling, det skulle bli ett alltför stort arbete att systematiskt beskriva hela 
århundradet. Källmässigt är rikedomen av bildmanuskript från perioden mycket stort och 
manuskripten har gjorts lättillgängliga genom Internet.3 Den tidsmässiga avgränsningen är 
också anpassad till manuskriptbildernas natur. Konsthistorikern Margret Scott anser att 1300-
talets bildmaterial har en högre reliabilitet än tidigare och i även vissa fall senare medeltida 
bildmaterial.4 Dels därför att illustratörerna fram till 1100-talet kopierade bilderna från äldre 
manuskript i större utsträckning vilket ledde till misstolkningar och dels därför att bilder 
tidigare ofta inte håller samma bildmässiga kvalité när det kommer till exempelvis detaljer 
som mönstrade tyger.5 Under 1400-talet uppkommer ett motsatsförhållande då konstnärerna 

                                                 
1 Blanc (2002) s.157, Scott (2003) s.78 
2 Liepe (2003) s.155 
3 Exempelvis Heidelbergs och Oxfords universitetsbibliotek har publicerat sina bildrika manuskript på nätet.  
4 Scott (2003) s. 7 
5 Scott (2003) s.7 
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återgår till att avbilda personer i ”historisk” eller ”exotiskt” dräkt istället för samtida.6 Scott 
hävdar att det går att se en profan professionalisering av bokkonsten, vilket innebär att det inte 
bara är kyrkliga instanser som står för bokutgivningen. Detta påverkar också bildernas 
moraliska framställning och rör den mot ett mer världstillvänt framställningssätt.7 Slutligen 
stämmer tidsavgränsningen väl överens med det rika arkeologiska material som redogörs för 
nedan.  
 
Den geografiska avskärmningen till Nord- och Mellaneuropa är baserad på källmaterialets 
ursprung, både i hänseende till bildmanuskripten och de kompletterande källorna. 
Manuskripten är mestadels tyska, flamländska, engelska och franska. Italienska halvön, 
Spanien och andra sydeuropeiska områden är inte medräknade eftersom jag ansåg att arbetet 
då skulle bli för stort och därför att modet i dessa områden, särskilt italienska halvön skiljer 
sig något från länderna norr om Alperna när det kommer till dräktskick.8 Mycket av det 
arkeologiska materialet är också från norra Europa, vilket underlättar arbetets komparativa 
undersökningsdel. En annan anledning är att det har varit lättare att hitta lämpliga bildkällor 
från detta område.  
 
Jag har också valt att fokusera på dräkterna och inte så mycket på dess historiska kontext. 
Eftersom min primära källa är manuskriptbilder som är tagna från olika texter med olika 
genrer kan det vara källkritiskt svårt att använda dem för att undersöka plaggens historiska 
kontext. Bilderna återfinns i exempelvis biblar, krönikor och romaner  
 vilket gör att det är svårt att bestämma deras historiska funktion utan att det blir 
litteraturhistoriskt och därmed för omfattande. Jag har valt att lämna därhän de dräkter som 
misstänks inte följa en modemässig ram. Det kan röra sig om övernaturliga väsen med kläder 
såsom änglar och personer med klart kyrkliga ämbeten. Barn är problematiskt, menar Liepe, 
då de vanligen avbildas som små vuxna, samtidigt som proportionerna på bildens personer 
ibland bestämmer deras viktighet.9  Undersökningen exkluderar också kläder med militär 
innebörd då de är av en extern funktion än den civila dräkten.  
 
För att ge bildmaterialet större förklaringsvärde på använder jag kompletterande källor. 
Tyngdpunkten ligger på det arkeologiska där det mesta av allt känt material finns publicerat i 
utgrävningsrapporter, populärhistoriska och dräkthistoriska verk.10 Den största delen, enligt 
Andersson, bevarade plagg och fragment av plagg är skandinaviska vilka många är daterade 
till den anförda perioden eller nära.11 Det finns också en del fynd ifrån resterande delar av 
Europa men ytterst få hela plagg utan snarare textilfragment.12 När det kommer till skriftligt 
material finns många uppteckningar och beskrivningar bevarande. Jag har valt att hålla mig 
till de nordiska, engelska och översatta texter som finns tillgängliga. Det mesta av det 
skriftliga materialet jag använder mig av är tolkat och återges i artiklar och böcker.13 På grund 
av detta källäge kommer det skriftliga ta en mindre plats än de mer lättolkade arkeologiska 
källorna.  
 

                                                 
6 Andersson (2006) s. 28f 
7 Scott(2003) s.37 
8 Newton (2002) s.86  
9 Liepe (2003) s.94 
10 Andersson (2006) s.41-46 
11 Østergård (2004); Nockert (1997) 
12 Carlsson (2007-11-09) 
13 Andersson (2006); Izbicki (2005); Carrol-Clark (2005)  
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Metod 
Tillvägagångssättet för den här uppsatsen är kvalitativt genom att analysera bildmanuskript 
från 1300-talets första hälft. Grunden till analysen är kvantitativ insamling av de klädesplagg 
som återfinns i manuskripten och sedan undersöka deras utseende och relation till varandra. 
Genom att studera och sönderdela varje dräktvariation vill jag redovisa dräktskickets hela 
vidd. Varje enskild skärning och utseende av varje plagg redovisas. Det mode som redovisas i 
uppsatsen söker belysa de för tiden avbildade kläderna för att sammanfattningsvis kunna dra 
en slutsats av vad som avbildas.  
 
För att kunna redovisa ett trovärdigt resultat har arbetet en kombination arkeologi och skrift. 
Undersökningen använder de för 1300-talets första hälft relevanta arkeologiska 
forskningsresultaten för att undersöka bilden av den medeltida dräkten. Kvarlevorna är många 
och ger ett väldigt klart referensmaterial till bilderna. För att ytterligare lyfta fram dräkten i en 
mer historisk kontext används samtida skriftliga källor som på olika sätt beskriver 
dräktskicket. Samtida texter säger mycket om klädernas användningsområden och utseende 
men också dess moraliska innebörd och intryck på samtiden.  
 
Det är också till en mycket liten del en experimentell metod då jag testat att bära vissa 
dräkterna som visas på bilderna, särskilt i förhållande till struthättor. Bilderna är ibland 
svårtolkade och genom att använda rekonstruerade eller snarlika plagg klargörs bildens 
innebörd.   
 

Källor och litteratur 
Manuskripten är av olika ursprung och dateringar och kan innehålla hundratals bilder. Det 
föreligger en tyngdpunkt på tiden 1315-1350 då jag hittat fler manuskript som dateras till 
denna period och som håller högre bildkvalité både konstnärligt och bildmässigt.14  
  
Codex Manesse15 är manuskript som tillhört den schweiziska adelsfamiljen Manesse. Det är 
en antologi med 140 poeter. Bokens datering är något omstridd, på universitetetsbiblioteket i 
Heidelbergs hemsida där manuskriptet är hämtas ges dateringen år 1305-1340,16 medan 
konsthistorikern Ehrenfried Kluckert preciserar det mellan åren 1315-1340.17 Den tidigaste 
och mest exakta dateringen är dateringen i boken Medieval Panorama som tillskriver verket 
år 1304.18 Totalt omfattar manuskriptet drygt 130 helsidesbilder huvudsakligen av 
högreståndspersoner.19  
 
Heidelberger Sachsenspiegel20 är en öst-mitttysk lagtext från 1300-talets början som också 
finns i digitaliserad form på universitetsbiblioteket i Heidelbergs hemsida.21  
 
Luttrell psaltaren,22 en engelsk bönbok daterad till åren 1320-1340.23 Dess bilder är mycket 
innehållsrika och innehåller bland annat mycket bilder på bönder och hantverkare. 

                                                 
14 Särskilt Codex Manesse (2007-11-21); Luttrell Psaltaren (2007-11-14) och MS. Bodl. 264 (2007-11-14) 
15 Codex Manesse (2007-11-14) 
16 Universitätsbibliothek Heidelberg (2007-07-30) Codex Manesse 
17 Kluckert (2000) s.466 
18 Bartlett (2001) s.124 
19 Universitätsbibliothek Heidelberg (2007-07-30) Codex Manesse 
20 Heidelberger Sachsenspiegel (2007-11-21) 
21 Universitätsbibliothek Heidelberg (2007-07-30) Sachenspiegel 
22 Luttrell Psaltaren (2007-11-14) 
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Tillgängligheten på manuskriptet är begränsat. Ett urval av bilderna är tillgängliga på 
medeltidsföreningen Die Minnezits hemsida.24 Manuskriptet har 2006 publicerats i faksimil i 
limiterad upplaga och denna volym har inte varit tillgänglig.25 
 
Medeltidsarkeologen Johan Käll har publicerat ett antal bilder från Codex Reenhielmianus26 
på Historiska museets diskussionsforum Historiska Världar27. Bilderna kommer ifrån en 
norsk lagtext från tidigt 1300-tal.  
 
Manuskriptet MS. Selden Supra 5728 är en avskrift av romanen Le Roman de la Rose och är 
ett parisiskt manuskript daterat till 1348. I sin helhet publicerat på universitetsbiblioteket i 
Oxfords hemsida.29 Oxfords universitet har också digitaliserat MS. Bodl. 26430, The  
Romance of Alexander som är samlade legender om Alexander den store. Verket är skrivet 
och illustrerat av den flamländska illuminatören Jehan de Grise och hans verkstad åren 1338-
44.31 Detta manuskript är mycket omfattande och håller mycket hög detaljrikedom, vilket 
gjort det särskilt viktiga för undersökningen av 1340-talets mode. Konsthistorikern Stella 
Mary Newton prisar manuskriptet för dess jordnära och sanningsnära avbildningar.32 
 
Franska nationalbiblioteket har en särskild bilddatabas där flera manuskript finns 
publicerade.33  Det franska manuskriptet Lancelot du Lac, BNF Richelieu Manuscrits 
Français 122,34 vilket är en legend om Sir Lancelots bragder är daterad till perioden 1340-
1350.35 Det tidiga 1300-talsmanuskriptet BNF Richelieu Manuscrits Français 60,36 och BNF 
Richelieu Manuscrits Français 8  från 1300-talets tredje fjärdedel ingår också i samlingen.37 
Den första innehåller grekiska hjältesagor och den andra bibliska berättelser.38  
 
St. Johns Colleges bibliotek har publicerat tre manuskript daterade till 1300-talets första 
hälft,39  A.4 Guido de Baysio40 som är ett engelskt manuskript, B.9 Wace41 och K.21 Cantica, 
hymns etc42 som är en bok med biblisk uppbyggelse och hymner. Bildkvalitén är något sämre 
än övriga vilket gör dessa verk främst tjänar som referens till övriga.  
 
Milton S. Eisenhower Library på The Johns Hopkins University43 har publicerat manuskriptet 
Walters 14344 daterat till omkring 1325-1350. Det är en avskrift av Romanen om rosen.   

                                                                                                                                                         
23 British Library -Online Gallery (2008-01-03) ”Luttrell Psalter” 
24 Die Minnezit (2004-02-26) 
25 British Library -Online Shop (2008-01-03) ”Luttrell psalter Facsimile”  
26 Codex Reenhielmianus (2007-11-14) 
27 Käll (2007-10-14) ”Till våra norska vänner”  
28 MS. Selden Supra 57 (2000) 
29 Oxford university (2001) ”MS. Selden Supra 57” 
30 MS. Bodl. 264 (2000) 
31 Oxford university (2001) ”MS. Bodl. 264”  
32 Newton (2002) s. 102f 
33 Gallica Bibliothéque Numérique (2007-11-09)  
34 Français 122 (2007-11-14) 
35 Français 122 (2007-11-14) 
36 Français 60 (2007-11-14) 
37 Français 8 (2007-11-14) 
38 Français 60 (2007-11-14), Français 8 (2007-11-14) 
39 St. Johns College (2004) Medieval Manuscripts  
40 A.4 Guido de Baysio (2007-06-20 ) 
41 B.9 Wace (2007-06-20)  
42 K.21 Cantica, hymns, etc. (2007-06-20)  
43 Roman de la Rose Digital Surrogates of Three Manuscripts (2007-12-14)  
44 Walters 143 (2007-12-14) 
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Kungliga Nederländska biblioteket45 har ett manuskript som går under namnet 71A2346 som 
är från 1300-talets första hälft. 
 
I manuskriptsamlingen Western European Illuminated Manuscripts finns ett urval av 1700-
tals boksamlaren Peter Dubrowskys medeltida manuskript. Härur har jag använt manuskriptet 
Lo Breviari d`amor47 från 1320-1350.48 
 
Utöver dessa manuskript har jag använt mig av enstaka bilder hämtade ur olika bildverk och 
referensböcker som behandlar medeltida mode och konsthistoria. Särskilt viktig är engelska 
verket Medieval Panorama som genom medeltida avbildningar visar det medeltida livet.49  
 
När det gäller textilarkeologiska källor är det främst textilarkeologen Else Østergårds bok 
Woven into the Earth Textiles from Norse Greenland, som behandlar grönländska textilfynd 
från en norsk medeltida bosättning.50 När det gäller svensk forskning är textilarkeologen 
Margareta Nockerts bok Bockstensmannen och hans dräkt central.51 Bockstensmannens dräkt 
är från 1300-talets första hälft och den enda helt kompletta dräkten från 1300-talet.52 Slutligen 
har jag också använt mig av arkeologerna Elisabeth Crowfoot, Frances Pritchard och Kay 
Stanilands bok Medieval finds from excavations in London: 4 Textiles and Clothing c.1150-
c.1450.53 Denna skrift sammanfattar och analyserar textilfynd som är gjorda i London. En 
annan viktig källa för arkeologisk information är den amerikanska  historikern Marc 
Carlssons hemsida Some Clothing of the Middle Ages -Historical Clothing from 
Archaeological Finds vilken redovisar de flesta kända medeltida dräkter som finns bevarade 
med principskisser.54 
 
I den aktuella forskningen i medeltida dräkt- och konsthistoria har flera böcker använts. 
Särskilt konstvetaren Margareta Scotts Medieval Dress & Fashion,55 dräktssömmerskan och 
historikern Stella Mary Newtons Fashion in the Age of the Black Prince - A study of the years 
1340-1365.56 Medan den förstnämnda sträcker sig över åren 840-1570 så är den sistnämnda 
mer inriktad på modesvängningen under mitten av 1300-talet.57 På svenskt håll finns också 
den nyligen publicerade doktorsavhandlingen Kläderna och människan i medeltidens Sverige 
och Norge av historikern Eva Andersson som särskilt behandlar det skriftliga, arkeologiska 
och bildkällor som finns i Sverige och Norge.58 En bok som egentligen är mer sömnadinriktad 
men som ger intressanta tolkning om hur kläderna kan ha varit gjorda är dräktsömmerskan 
Sarah Thursfields The medieval tailor´s assistant -making common garments 1200-1500.59 
Slutligen har textildesignern Else Marie Gutarp på Gotlands Fornsals uppdrag gett ut en 

                                                 
45 Koninklijke Bibliotheek (2003-08-05) 
46 71A23 (2003-08-05) 
47 Lo Breviari d`amor (2003) 
48 Voronova & Sterligov (2003) s.186 
49 Bartlett (2001)  
50 Østergård (2004) passim 
51 Nockert (1997) 
52 Andersson (2006) s.43 
53 Crowfoot, Pritchard & Stanilands (2006) passim 
54 Carlson (2007-11-09) 
55 Scott (2003) 
56 Newton (2002) 
57 Scott (2003) s. 5 
58 Andersson (2006) passim 
59 Thursfield (2001) 
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populärvetenskaplig bok om medeltida dräkt, Hurusom man klädde sig En bok om medeltida 
dräkt.60 Gutarps bok har använts som bildreferens och i terminologin runt kyrkliga plagg.  
 
Det finns några artiklar av värde såsom dräkthistorikern Robin Nethertons ”The Tippet: 
Accessory after the Fact”61som behandlar ärmavslutningar under 1300-talet, historikern Susan 
M. Carrol-Clarks ”Bad habits: Clothing and Textile References in the register of Eudes 
Rigaud, Archbishop of Rouen”62 som lyfter fram dräkthistoria genom ett visitationsregister 
och dräkthistorikern Thomas M. Izbickis ”Forbidden Colors in the Regulation of Clerical 
Dress from the Fourth Lateran Council (1215) to the Time of Nicholas of Cusa (d.1464)”63 
som behandlar kyrkan syn på färg. Dessa artiklar återfinns i volym 1 av bokserien Medieval 
Clothing and Textiles.64 I volym III av samma bokserie finns också John Oldlands artikel The 
Finishing of English Wollens 1300-155065 som behandlar tygtillverkningen i England. 
Konsthistorikern Odile Blancs artikel ”The invention of Fashion in the Fourteenth Century”66 
handlar om modets utveckling under 1300-talet och är publicerad i antologin Encountering 
Medieval textiles and Dress: objects, texts, images i bokseriern The New Middle Ages.67   
 
Slutligen har jag använt böcker som rör konsthistoria, konsthistorikern Gabriel Mandels 
Romanskt och gotiskt bokmåleri,68 konsthistorikern Lena Liepes bok Den medeltida kroppen 
Kroppens och könets ikonografi i nordisk medeltid69 och samlingsverket Gotik Arkitektur, 
Skulptur, Måleri. I sistnämnda har främst konsthistorikern Ehrenfried Kluckerts artikel 
”Gotiskt Måleri”70 använts. Till bakgrundsdelen har också böcker i materiallära använts 
såsom journalisten och dräktforskaren Ewa Kewenters två böcker Lin & Linne. Seder och 
bruk71 och Ull & ylle. Kläder och prakt.72  
 
I forskningen runt struthättan har jag också använt mig av en av mina egna struthättor sydd  
efter manuskriptbilder och arkeologiska förlagor.73 Den är handsydd med vaxad lintråd men 
samma slags sömmar som återfinns hos originalplagg.74 Materialet är grön ylle och har en 
lång strut baktill. Det är främst 1340-tals manuskriptet MS. Bodl. 26475 som varit 
inspirerande, men också principskisser över grönländska struthättorna med lång strut76 samt 
bockstensmannens struthätta som också har lång strut.77 
 

                                                 
60 Gutarp (2000)  
61 Netherton (2005) 
62 Carrol-Clark (2005) 
63 Izbicki (2005) 
64 Netherton & Owen-Crocker (2005) 
65 Oldland (2007) 
66 Blanc (2002) 
67 Koslin & Snyder (2002) 
68 Mandel (1964) 
69 Liepe (2003)  
70 Toman (2000) 
71 Kewenter (1999) 
72 Kewenter (2002) 
73 Lindkvist (2004) Struthätta. 
74 Crowfoot, Pritchard & Stanilands (2006) s.156f 
75 MS. Bodl. 264 (2000) ex. 127v, 72v 
76 Østergård (2004) s.203-206, 208, 214,  
77 Nockert (1997) s.60-63 
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Teorier om medeltida bildmaterial som källa 
Manuskriptbilderna är min primärkälla och manuskriptbilder anses, enligt Scott, en ovärderlig 
källa i dräkthistoria.78 Det föreligger också en källkritisk problematik runt manuskriptbilder 
beroende på textens innehåll och adressat. Om dess bildkällans objektivitet resonerar 
dräkthistorikern Eva Andersson: 

 
 Bilden ger information om hela dräkten, inte bara enskilda plagg, och även av vilket utseende 
som sågs attraktivt vid det givna tillfället. En beskrivning av samma kläder och ideal lämnar 
betydligt större utrymme för tolkning och bilden framstår därmed som en mer objektiv källa. Detta 
är emellertid en skenbar objektivitet då bilder i de allra flesta fall avbildar det ideala utseendet. De 
kan därför inte utan vidare användas som källa till hur människor verkligen var klädda och såg ut i 
sina kläder.79 

 
Här återspeglar Andersson för- och nackdelar med bilder som källa. Bilderna visar ofta ideal 
och inte vad som alltid generellt bars. Däremot är det relativt säkert menar Andersson vidare 
att konstnären har hämtat inspiration från omgivningen runt omkring och ”att de [bilderna] 
vid behov anpassades så att de avbildade människor och deras aktiviteter på ett sätt som var 
bekant för beställaren eller betraktaren.”80 Denna slutsats leder till att betraktaren  beaktar att 
mycket av de ideal som avbildas också har sin bakgrund i modemässiga ideal. Kontexten är 
viktig och ibland tydlig i bilderna, som när religiösa gestalter avbildas, hur onda och goda 
representeras och vilka gängse normer som omger bilden,81 i de fall det är möjligt har detta 
tagit i beaktandes.  
 

Teorier om det medeltida modets förutsättningar 
Mode definieras ytterst i sin samtid som en ekonomisk fråga. Det är den samhällsklassen med 
högst ekonomisk bärkraft som har möjligheten att först ta del och även definiera modet.82 De 
övriga klasserna följer efter med vissa begränsningar beroende på ekonomiska, praktiska, 
politiska, moraliska och geografiska förutsättningar. De ekonomiska begränsningarna kan 
innebära att personen inte kan anlita en skräddare vilket leder till att densamme måste 
tillverka plagg med enklare skärning, kanske också med billigare tyger och färger.83 Modet 
begränsas av praktiska omständigheter hos lägre samhällsklasser. Exklusiva plagg är ofta 
vackra men oändamålsenliga för exempelvis en arbetande bonde, de är också tidsmässigt 
krävande att tillverka vilket gör att hårt arbetande individer inte har tid att sy dem.84 De 
politiska och moraliska omständigheterna går nära varandra. Ständigt under medeltiden 
utfärdas dekret från profana och kyrkliga eliter som förbannar modemässiga plagg, det kan 
exempelvis röra dess längd, färg eller hur åtsittande de är.85 Slutligen spelar geografiska 
omständigheter i förhållande till exempelvis materialtillgång in. Sverige exempelvis 
importerade all kläde då ingen inhemsk produktion fanns,86 Det geografiska läget får också 
praktiska bekymmer i förhållande till väderlek och handelsavstånd.

                                                 
78 Scott (2003) s. 7 
79 Andersson (2006) s.27f 
80 Andersson (2006) s.29 
81 Andersson (2006) s.29 Scott (2003) s.47 
82 Scott (2003) s. 8 
83 Scott (2003) s. 13 
84 Exempelvis vida ärmar, långa kjortlar och spetsiga skor.  
85 Carrol-Clark (2005) Passim Izbicki (2005) passim 
86 Andersson (2003) s. 37 
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Dräkthistorisk Bakgrund 
 
Denna del av uppsatsen syftar på att delge en enkel förförståelse av den medeltida dräkten 
vilket innefattar historia, dräktskick, uppbyggnad och materiallära.  

Materiallära 
 
Linne 
Linne har, enligt Kewenter, framställts i Europa i stor skala sen 6000 f. Kr och görs av en 
växtfiber från linörten. Linnelärft var en viktig handelsvara under medeltiden och kunde 
legitimt användas som betalningsmedel, tionde och hemgift.87 Linne bär på goda kvalitéer 
vilket gör det lämpligt att bära närmast kroppen, främst dess mjukhet men också dess förmåga 
att absorbera och transportera bort fukt. Linnefibern är mycket beständig mot färg, enklast är 
att bleka det vitt då det bleker sig själv i solsken. Endast mycket starka färgämnen som indigo 
ger kraftig blå vid färgning, eller koshenillusen som färgar starkt röd. Båda mycket dyra 
färger men som ger någorlunda beständiga färger.88 Detta föranleder till att linne vanligen inte 
färgades. Det var inte heller var nödvändigt eftersom det nästan uteslutande användes till 
underkläder som inte förslösades dyra färgämnen.89 
 
Ylle 
Utav fårens ull framställdes ylletyger, vilka kunde enligt Kewenter delas i en stor mängd typer 
beroende på var det kom ifrån, vilken tjocklek det hade och hur ylletyget behandlats. Enkelt 
uttryckt fanns två sorter.90 Vadmal, det inhemska, lokala tyget som framställdes under enklare 
förhållanden hos lokalbefolkningen för husbehov men även för handel. Motsatsen var klädet 
som under medeltiden vävdes i många europeiska länder som i Flandern i manufakturliknande 
industriell skala.91 Kvalitén var generellt högre och tyget behandlades gärna genom att flera 
gånger rugga upp tygets yta och skära av de uppstående fibrerna vilket resulterar i ett blankt 
och lent tyg.92 Ofta valkades tygerna mekaniskt för att filta ihop sig och bli tätare.93 
Ylletygerna kunde med fördel färgas och vävas i olika mönster såsom randigt, rutigt och 
brokad.94  
 
Övriga textila material 
Utöver linne och ylle användes många andra material och kombinationer. Det dyraste var, 
enligt Crowfoot, Pritchard & Staniland, silke vars tråd spanns ifrån silkesmaskens kokong.95 
Sidentyget importerades ursprungligen från Asien men under 900-talet minskade importen till 
fördel för inomeuropeisk tillverkning i främst Spanien.96 Silke kunde vävas i fina kvalitéer 
och betingade höga priser vilket gav anledning till att endast förmögna personer och 
institutioner hade råd.97 Som ett billigare komplement till linne, enligt Østergård, vävdes 
också hampa vars fiber var något grövre.98 Även animaliska fibrer från andra djur än får 
                                                 
87 Kewenter (1999) s.13f 
88 Kewenter (1999) s.51-55 
89 Andersson (2006) s.39 
90 Nockert (1997) s.111 
91 Andersson (2006) s.37 
92 Andersson (2006) s.38; Oldland (2007) s.98 
93 Oldland (2007) s.98 
94 Andersson (2006) s.39 
95 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s.19 
96 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s.88 
97 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s.89; Thursfield (2001) s.65 
98 Thursfield (2001) s.64; Nockert (1997) s.109 
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användes, främst get. Grönlands karga vegetation försvårade tillgången till färgämnen och i 
jakten på mönstrade tyger använde bland annat de norska bosättarna, mörkt gethår och 
vinterpälsen från hare för att få ett ljusrandigt tyg.99 Att blanda i hår från andra djur förbjöds 
inom vissa områden av textilindustrin för att bibehålla kvalitén.100  
 
Päls 
Päls förekommer på bild och i skrift och fragmentariskt i arkeologiska lämningar.101 När det 
avmålas är det vanligen som avlånga rutor med ljusare mittfält med tinnar upptill, detta ska 
simulera pälsens oregelbundna färg.102 I stort sett alltid är det frågan om foder som päls kom 
till användning, vilket avspeglas tydligt i bildmaterialet. Det är tydligt att päls inte alltid är 
synonymt med kalla årstider utan är också del i modet oavsett väderlek. Exempelvis ses 
pälsfodrade plagg frekvent i Codex Manesse där det tydligt inte är vinter.103 Andersson räknar 
upp följande sorter som förekommer i svenska och norska testamenten: ”gråverk”, det vill 
säga ekorrens vinterpäls, mård, hermelin, sobel och enstaka fall av får, ren och varg. Troligen 
var fårpäls vanligt hos lägre samhällsklasser på grund av djurets vanlighet.104 Utöver räknar 
Østergård också arktisk räv, ren, björn och get som djur som kan ha använts till kläder i de 
norra regionerna i Europa.105  
 

Dräktens uppbyggnad och material 1100-1350 
Den medeltida dräkten byggdes upp efter en lager på lager-princip. Närmast kroppen bars 
plagg av linne, under medeltiden kallade linkläder, lineas vestes.106 Linnet hade också andra 
dräktmässiga användningsområden som huvuddok, förkläden och foder. Linklädernas 
utseende skiljer sig beroende på kön och behandlas mer ingående nedan. Över linkläderna 
bars en kjortel, tunica. Ett plagg vanligtvis i ylle som kunde vara åtsittande eller ledigt, likt en 
tröja eller en klänning. Det var långärmat och skymde linkläderna under, då linkläderna 
ovanligen syns på bild.107 På benen bars lösa byxben, så kallade hosor, caligas.108 De hosor 
som finns bevarade från medeltiden är av ylle men även skinn nämns som tänkbart material i 
norska källor.109 Runt midjan bars ofta ett bälte och där hängdes ibland exempelvis en väska 
eller en kniv. Över kjorteln bars beroende på modemässiga eller klimatmässiga förhållanden 
ett överplagg, under medeltiden kallad surcotte eller supertunika.110 Skärningen liknar 
kjorteln men kunde ha viss avvikande skärning, exempelvis ärmlös, båtringad eller med 
slitsar.111 Under senare delen av perioden har plagget fickslitsar. Det var då enkelt att nå 
föremålen i bältet under överplagget. Utöver detta bars beroende på situation och väderlek 
mantel eller dylikt överplagg i ylle. Till detta bars ibland också en slags hätta med slag på, 
liknande en lös luva i ylle. Detta plagg kallades även kaprun ifrån latinets capucio.112    

                                                 
99 Østergård (2004) s. 71 
100 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s.18 
101 Østergård (2004) s. 119ff; Andersson (2006) s.205 
102 Se ex. Bild 8:2 
103 Codex Manesse (2007-11-21) Passim 
104 Andersson (2006) s.354 
105 Østergård (2004) s. 119ff 
106 Andersson (2006) s. 52 
107 Andersson (2006) s. 54 
108 Andersson (2006) s.55 
109 Andersson (2006) s.57 
110 Newton (2002) s.4f 
111 Nockert (1997) s.88 
112 Andersson (2006) s.114 
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Bild 1.1  Hosor och 
brokor. Källa: MS. 
Bodl. 264 (2000) 79r 

Mansdräktens uppbyggnad 
Mannens linkläder består av en skjorta och brokar. Om linklädernas 
utseende vet vi endast ifrån bildmaterial då inga arkeologiska fynd finns 
bevarade.113 Utifrån bildmaterialet kan vi se att mannen bär en 
lössittande skjorta och ett par knälånga linnebyxor, brokor. Över 
brokorna drogs de åtsittande hosorna som på mannens dräkt var så långa 
att de bands upp i brokernas linning. Hosorna kunde vara försedda med 
fot eller hällor under foten.  Regelrätta byxor istället för hosor-brokor, 
har hittats i arkeologiska fynd från vikingatid och folkvandringstid men 
trängs undan av hosorna. Under 1400-talet växer de lösa hosorna 
samman och förvandlas till byxor. Mannens kjortel är bäst 
dokumenterade rent arkeologiskt, särskilt när flera kompletta eller 
delvis kompletta plagg finns bevarade.114 Dessa kjortlar har enkel 
tröjliknande skärning med långa ärmar och kilar i sidan, framtill och bak 
för att skapa bekväm vidd i plagget. En kjortel som hittades i danska Moselund daterad till 
åren 1055-1200 har uppslitsade kilar framtill och baktill, vilket underlättar rörelse och 
ridning.115 Uppslitsade kjortlar ses ofta i bildmaterialet och kallas i bladkjortel i de isländska 
källorna. 116 Längden på kjorteln kan variera, från fotsid eller upp en bit på låren. Runt livet 
bars ofta ett bälte och ibland kan man se att de har väskor som kan vara av läder eller tyg. 
Över kjorteln bars ibland en surcotte av varierande skärning, ibland heltäckande eller ibland 
så att man kan skymta kjorteln under.  Mannen bar ofta en lös hätta med axelslag i olika 
storlekar. En del slag räckte likt en poncho ner över överkroppen  medan andra endast ut på 
axeln.117 Bildmässigt är denna sorts hätta vanligare avbildad på män än på kvinnor under 
1100-1350, däremot vet vi att dessa plagg testamenterades till kvinnor.118 Möjligen kan, 
menar Andersson, anledningen till plaggets ovanlighet i bildmaterialet vara att markera 
skillnaderna mellan könen.119 Ofta avbildas mannen också med någon slags huvudbonad som 
kan vara en liten linnemössa som knyts under hakan, så kallad coif eller fornsvenskans 
kveif,120 och olika sorters mössor eller hattar.  

Kortfattad dräkthistoria mellan år 1100-1300 
1100-talets mode karaktäriseras av ett ökat intresse för längre åtsittande och slitsade kjortlar 
och långa vida ärmar. De långa manskjortlarna, anser Nockert, kom av bysantinskt inflytande, 
då kjortlarna ofta innan var knäkorta.121 Kvinnans kjortel är alltjämt fotsid under perioden. De 
bevarade 1100-tals manskjortlar är enkelt tillskurna med raka stycken och med långa kilar i 
sidorna och framtill. En helt bevarad kjortel från Moselund i Danmark, daterad till 1050-1200, 
har också de för tiden populära slitsarna fram- och baktill.122 Slitsningen av kjortlar förekom 
på männens kjortlar och kritiserades av kyrkan för att exponera mannens privata delar.123Scott 
hävdar att skrädderikonsten var förhållandevis enkel och för att på ett enkelt sätt kunna 

                                                 
113 Andersson (2006) s.53 
114 Nockert (1997) s.79-87 
115 Andersson (2006) s.41; Nockert (1997) s.87 
116 Nockert (1997) s.86 
117 Scott (2003) s.46; Østergård (2004) s.207, 211-214 
118 Andersson (2006) s.116 
119 Andersson (2006) s.117f 
120 Andersson (2006) s.114 
121 Nockert (1997) s.79 
122 Østergård (2004) s. 136 
123 Scott (2003) s.52 
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framställa tighta kläder användes snörning i sidan på kläderna.124 Det är, menar Scott, främst 
kvinnans dräkt som var objekt för snörningen.125 Bruket av sidosnörning är något som 
försvinner i den europeiska dräkten under 1200-talet för att komma tillbaka under 1300-talets 
andra fjärdedel på rustningsöverplagg126 och senare i den civila dräkten. Undantaget är, menar 
Scott, Spanien där det sidosnörda och tighta modet delvis håller i sig.127 Överplaggen och 
kjortlarna kunde enligt bildmaterialet ofta ha extrema ärmar, klockade eller förlängda.128 Mot 
slutet av 1100-talet uppenbarar sig också allt fler multikolorerade plagg. Scott refererar till en 
parisisk teolog som år 1197 beklagar sig över två-, tre- och fyrfärgade plagg.129 En särskilt 
populär variant som håller medeltiden ut är den två färgade varianten då kjorteln vertikalt 
delas och sys i två olika färger, så kallad mi-parti eller i nordiska källor benämnt halwskipftan 
eller halflitr.130 I det arkeologiska materialet finns ett sådan plagg bevarat ifrån Söderköping, 
daterat till 1200-talets första hälft, färgerna har troligen varit blå och röd.131 Mot 1100-talets 
slut börjar också ärmlösa överplagg dyka upp hos båda könen.132 Det sistnämnda plagget 
behåller popularitet sin medeltiden igenom under många olika utföranden.   
 
Under 1200-talet blir modet åter lösare men kjortlarna förblir långa. Ärmarna på kjortlarna 
blir däremot åtsittande runt underarmen eller handleden. För att göra dessa ärmar mer 
åtsittande börjar man sätta knappar på ärmsluten, och knapparnas antal ökas på under 1200-
talets gång.133 Ofta syns inte några knappar vilket har föranlett till att det spekulerats om 
någon annan metod använts. Andersson lyfter fram särskilda ärmspännen som nämns i 
svenska och norska testamenten.134 Både Andersson och Newton föreslår att ärmsluten också 
kunde sys ihop när kjorteln var påtagen.135 Den sistnämnda hävdar även att bruket av knappar 
konkurrerade ut de ihopsydda ärmarna i början av 1300-talet.136 Som ytterligare utsmyckning 
började också krenelerade plagg dyka upp i modet, vilket innebar att kjortlarna nertill klipptes 
i långa tungor eller fransar.137 1200-talets långa, lediga kjortlar gav gärna sken av ett nära 
könlöst mode, menar Nockert, skillnaden kan ibland begränsas till huvudbonadens utseende 
men vanligtvis är kvinnans kjortel något längre.138  

                                                 
124 Scott (2003) s.59 
125 Scott (2003) s.53 
126 Français  122 (2007-11-14) ex. image 46, image 67.  
127 Scott (2003) s. 92, 69  
128 Scott (2003) s. 53 
129 Scott (2003) s. 57 
130 Andersson (2006) s.75 
131 Andersson (2006) s.75 
132 Scott (2003) s. 60 
133 Andersson (2006) s.148 
134 Andersson (2006) s.130f 
135 Andersson (2006) s.148; Newton (2002) s. 4 
136 Newton (2002) s. 4 
137 Scott (2003) s. 62  
138 Nockert (1997) s.77 
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Undersökning av mansdräkten 1300-1350 
Undersökningsdelen är uppdelad plaggvis där varje dräktdel redogörs och variationer var för 
sig. Inom varje dräktdel redogörs undersökningens arkeologiska och skriftliga del. 

Hosor  
Den stora majoriteten manshosorna som avbildas under perioden är åtsittande och enfärgade. 
Detta verkar också vara det vanligaste i det arkeologiska materialet då samtliga 1300-tals 
hosor från Grönland, Bockstens mosse och London är gjorda i enfärgat ylle.139 För att uppnå 
den åtsittande effekten som kan ses på manuskripten är tyget i de arkeologiska fynden klippta 
på skrådden för att uppnå högre elasticitet.140  
 
I manuskripten finns det åtskilliga hosor med olika färgkombinationer. Dels mönstrade tyger 
och dels när varje hosa är i olika färger. Exempelvis finns i Codex Manesse randiga hosor 
(Bild 2:1). Ränderna på dessa hosor går dessutom på diagonalen vilket kan tyda på att 
illustratören vill visa på att tyget likt i de arkeologiska fynden är klippta på skrådden. Randiga 
hosor återfinns också i andra manuskript som exempelvis K.21 Cantica, hymns etc.141 Man 
kan också återfinna andra sorters randiga där ränderna går ihop och bildar spetsformationer 
som Bild 2.2 i Français 122 från 1340-tal. I den andra färgvarianten med hosor i olika färger 
finns exempel från tidigt 1300-tal i Heidelberger Sachsenspiegel.(Bild 2:3),142 ett liknade fall 
finns på Bild 3:15 från Codex Manesse. Samma bild visar också en rutig hosa tillsammans 
med en röd hosa (se bild 3:15) Genom att bära hosor i olika färger uppstår en liknande mi-
partieffekt som annars återfinns på kjortlar. På bildexemplet bärs det tillsammans med en mi-
partikjortel vilket förstärker effekten.  
  

 
 
 
 
De flesta hosorna som avbildas har fot, likt bild 2:3, vilket också är fallet med de flesta 
bevarade hosor i det arkeologiska materialet.143 Det finns även i MS. Bodl. 264 hosor utan fot, 
med endast en hälla under foten.144 Bilden är något problematiskt då det är tydligt gycklare 

                                                 
139 Østergård (2004) s.223-228; Nockert (1997) s. 69; Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s. 186 
140 Nockert (1997) s. 69; Østergård (2004) s. 224 
141 K.21 Cantica hymns, etc. (2007-06-20) 47v 
142 Heidelberg Sachsenspeigel (2007-11-14) ex. 3v, 4v, 7v 
143 Østergård (2004) s.223-228; Nockert (1997) s. 69; Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s. 186 
144 MS. Bodl. 264 (2000) 84v 

Bild 2:1. Män i randiga hosor. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 273r. Bild 2:2. Hosor med spetsiga ränder. 
Källa: Français 122 (2007-11-14). Bild 2:3. Olikfärgade hosor. Källa: Heidelberger Sachsenspiegel (2007-11-
14) 
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som bär dem och inte vanliga civila. Emellertid är fotlösa hosor, menar Andersson, vanligt 
förekommande och en av hosorna på Grönland spekuleras också för att vara en fotlös hosa.145 
 
På två bilder något som kan tolkas en slags benlindor, eller extrahosor av något slag.  
Första exemplet finns i Heidelberger Sachsenspiegel där flera personer ser ut att ha lindat 
benet strax ovanför skon (Bild 2:4). Bilden är svårtolkad då kvalitén är låg, men ”lindorna” 
verkar vara i avvikande färg än skon och resten av hosan vilket gör det svårt att uppfatta 
benbeklädnaden som en stövel. Det skulle också kunna vara en längre extra strumpliknande 
hosa. Ett liknande bildexempel finns i Luttrellpsaltaren där en bonde har mycket snarlik 
fotbeklädnad fast i enhetlig färg som mer tyder på att det är en hög stövel (Bild 2:5) I 
bockstensfynden finns en extra hosa och fotlappar som liknar låga strumpor, möjligen kan det 
vara något av detta som avbildas.146 Likaså finns det i de grönländska fynden korta fotlösa 
hosor som eventuellt kan tolkas som en slags benvärmare, fyndet är dock svårttolkat och 
fragmentariskt.147 Om det är benlindor så är det något som återfinns i äldre medeltida 
bildmaterial, exempelvis på Bayeuxtapeten från 1000-talets andra hälft.148 I det andra 
exemplet (Bild 2:6) rör det sig om två arbetande bönder som båda verkar bära ett slags låga 
lindade knähosor. I övrigt är benen bara. Det som skulle tala för att det skulle kunna vara ett 
par korta hosor är att de är lindade som även på ena benet går under foten, vilket troligen är 
medvetet från tecknaren då den även gör det på den andra personen på bilden. Kontextuellt 
visas två hårt arbetande bönder med bredbrättade hattar som skydd mot solen och en tolkning 
skulle kunna vara att de vill svalka sig och rullat ner sina långa hosor som fästs upp i 
brokornas bälte och lindat dem runt benet, eller så har de knähosor med benlindor. 
Bockstensmannens hosor är relativt korta och knyts upp med läderremmar som fästs på tre 
ställen i hosans överdel. Denna modell kanske skulle gå att göra något liknande med som det 
som syns på bilden.149  Knähosor för män finns avbildade i MS. Bodl. 264 när några män 
jagar fjärilar med sina struthättor (Bild 2:7).  
 

 
 
 
 
 
                                                 
145 Andersson (2006) s. 55; Østergård (2004) s. 227 
146 Nockert (1997) s. 68 
147 Østergård (2004) s. 226f 
148 Denny & Filmer-Sankey (1968) ex. s.19-22 
149 Nockert (1997) s. 64 

Bild 2:4. Vita benlindor. Källa: Heidelberger Sachsenspiegel (2007-11-14) 1r. Bild 2:5. Benlindor eller 
skor. Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-14) Lutrell-04.jpg. Bild 2:6. Lindad fotbeklädnad och bara ben. 
Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 62r. Bild 2:7. Knähosor och bara ben. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 132v. 



 16 

Strumpebandshållare 
I Luttrellpsaltaren finns flera exempel på strumpebandshållare.150 Dess 
funktion är att hålla hosorna på plats och spändes eller knöts fast under 
knäet (Bild 2:8). På kvinnodräktens knähosor är de centrala för att 
hålla de kortare hosorna uppe. De är ovanliga i bildmaterialet och det 
är endast i Luttrellpsaltaren som ett antal finns avbildade. Två 
eventuella anledningar till dess ovanlighet på bilderna är de ofta täcks 
av långa kjortlar eller att den sällan avbildas på grund av dess litenhet. 
Strumpebanden i Luttrellpsaltaren bärs av förhållande vis enkla 
människor som soldater och bönder men de bars troligen av alla 
samhällsklasser. Åren 1347-1349 startas det berömda engelska 
riddarsällskapet Strumpebandsordern.151 Strumpeband har i 
mansdräkten sedan 900-talet använts i norra Europa, hävdar Crowfoot, 
Pritchard & Stanilands, men de verkar få sin glansperiod under 1300-
talet då allt kortare kjortlar gjorde möjligt att visa upp dyrbara 
strumpeband.152 I London har man funnit ett bevarat  
tygstrumpebandshållare, daterat till tidigt 1300-tal som knyts fast, men 
Crowfoot, Pritchard & Stanilands referar också till otillgängligt 
bildmaterial från Luttrellpsaltaren där nitbesatta eller ädelsteninfattade 
strumpeband avbildas.153 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
150 Luttrellpsaltaren (2007-11-14) Lutrell-15.jpg, Lutrell-09.jpg 
151 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s. 142 
152 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s. 143 
153 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s. 142 

Bild 2:8. Armborstskytt med strumpeband. Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-14) 
Lutrell-15.jpg 
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Kjortel 
Rubriken samlar alla sorters manliga överkroppsplagg som förekommer under perioden. Det 
är många termer som söker förklara deras olika utseende och dessa har använts i den 
utsträckning det är möjligt. Det är sällan de skriftliga källorna på ett utförligt sätt förklarar ett 
plaggs totala utseende, utan forskarna är utelämnade till lingvistiska eller traditionsbundna 
förklaringar eller kvalificerade gissningar. Ingen kan med säkerhet säga vad en exempelvis en 
corseto154 är eller en stack.155 De termer som inte med större säkerhet kan sammansättas med 
respektive plagg har därför lämnats därhän i undersökningen. 
 
Den vanligaste kjorteln i bildmaterialet är av ett enkelt snitt och förekommer i alla 
manuskript. Under tidigt 1300-tal är plagget ofta längre, likt bild 3:1, men mot mitten av 
1300-talet blir den vanliga kjorteln mer åtsittande, men framför allt kortare.(Bild 3:2) Tydligt 
är att en stor majoritet av alla kjortlar har åtsittande ärmar oavsett när i perioden. Det är inte 
alltid man kan se några knappar,156(Bild 3:5) men ibland kan man se flera tätt sittande på 
ärmen.(Bild 3:3)157 Det är tydligt att antalet ärmknappar ökar mot mitten av 1300-talet.  Flera 
kjortlar i exempelvis MS. Bodl. 264 har knappar ända upp till armhålan, exempel kan ses på 
Bild 6:10. I början av århundradet är halsringningen nära nacken men går mer mot en 
båtringad halsöppning, ofta nära axlarna likt bild 3:2. I det genomgångna bildmaterialet är 
kragar mycket ovanliga, endast två finns avbildade i Codex Manesse. (Bild 3:3) och MS. 
Bodl. 264 (Bild 6:7) I båda fallen är kragen av tätslutande modell försedd med knappar 
framtill. I det arkeologiska materialet finns en grönländsk kragförsedd kjortel, daterad till ca 
1350, bevarad. Kragen på plagget är sliten, men är av samma modell som bild 3:3 med rester 
efter 16 tätt sittande knapphål. Den grönländska kjorteln har dock raka ärmar och saknar de 
ärmknappar som finns på bilden.158  
 

                                                 
154 Newton (2002) s. 25  
155 Andersson (2006) s. 58 
156 Käll (2007-10-14) chaperony9  
157 Codex Manesse (2007-11-29) 413v 
158 Østergård (2004) s. 196f 

Bild 3:1. Röd, löst sittande lång kjortel. Källa: Codex Manesse (2007-11-29) 22v. Bild 3:2. Lila, åtsittande, 
kort kjortel. Källa: Luttrellpsaltaren Lutrell-02.jpg (2007-11-14 ). Bild 3:3. Röd, löst sittande, lång kjortel med 
krage och knappar i halsen och vid ärmsluten. Källa: Codex Manesse (2007-11-29) 413v  
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För att sammanfatta den enkla kjortelns utveckling under 1300-talets första hälft kan man se 
på en bild ur manuskriptet MS. Selden Supra 57 från 1348 där både den långa kjorteln och 
den mer modemässiga korta kjorteln visas (Bild 3:4).159 Det visar också att den längre kjorteln 
samexisterar trots den korta kjortelns popularitet. Troligen, menar Andersson, så favoriseras 
den långa i akademiska och kyrkliga instanser och hos äldre generationen eftersom de 
kritiserar bruket av de korta plaggen.160 
 
Kjortlarna bärs på olika sätt, med eller utan bälte. Om man ser till de tidigare manuskripten 
som Codex Manesse,  Français 8 och 60 förefaller det vanligt att inte bära något bälte till de 
längre kjortlarna likt bild 3:4, 3:11, 5:1 och 5:4 medan de kortare mer praktiska kjortlarna bärs 
med bälte.161 I de flesta 1340-talsmanuskript, som MS. Bodl. 264 och MS. Selden Supra 57 
där kjortlarna är åtsittande, förekommer bälte snarare regelmässigt.162 Anledningen till detta 
kan vara arbetssituationen. Scott lyfter bland annat fram ej kroppsarbetande yrkeskategorier 
som akademiker, klerker och läkare som ofta avbildas med långa lösa plagg. De har inget 
behov av praktiska plagg, dessutom sattes det upp regler på universiteten, hävdar Scott, som 
förbjöd lärare och studenter att klä sig provokativt under 1300-talets första hälft.163 Det är 
också samma samhällsgrupp som senare bannar de kortare kjortlarna när de blir på modet.164 
Andersson betonar kjortelns längd som något av en åldersmarkör under 1300-talet.165 För att 
göra kjorteln praktisk vid arbete drogs den upp i bältet på olika sätt, antingen så att den 
hängde över bältet likt Bild 3:5 eller som på Bild 3:6 där man tagit nederkanten och stoppat 
ner den innanför bältet.  
 

                                                 
159 MS. Selden Supra 57 (2000) 22r 
160 Andersson (2006) s. 156 
161 Codex Manesse (2007-11-14) passim; Français 60 (2007-11-14) passim; Français 8 (2007-11-14) passim 
162 MS. Selden Supra 57 (2000) passim;  MS. Bodl. 264 (2000) passim  
163 Scott (2003) s. 79, 82f, 85 
164 Blanc (2002) s.161 
165 Andersson (2006) s.252 

Bild 3:4. Två män i samtal Källa: MS. Selden Supra 57 (2000) 22r. Bild 3:5. Bonde i ledig halvlång kjortel. 
Källa: Käll (2007-10-14) chaperony9. Bild 3:6. Fäktande man i lös blå kjortel uppstoppad. Källa: Codex 
Manesse (2007-11-29) 190v. 
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Utsmyckningar och dekorationer 
Den vanliga kjorteln i bildmaterialet är mycket sparsmakad dekorerad, det är främst i Codex 
Manesse som det förekommer.166 Detta verkar vara ett generellt mönster oavsett 
samhällsklass, mycket få arkeologiska fynd har vare sig broderier eller kantning med band.167 
Möjligen, menar Andersson, uttrycktes status framför allt genom exklusiva tyger, foder, 
välsittande skärningar, färgkombinationer, dyra knappar och bältesdetaljer samt liknande 
accessoarer.168 Engelska och franska inventarieförteckningar från 1330- och 1340-talet visar, 
enligt Newton, en viss ökning av broderier på plagg. I dessa förteckningar lyfter Newton fram 
många plagg som är rikt broderade med silke, guldtråd och pärlor.169 Dessa dekorationer 
förekommer på högst exklusiva plagg och vilken spridning som de hade i bredare folklagren 
är oklart.  
 
Enkla och avancerade kjortelutsmyckningar kan skönjas i materialet,. Dessvärre är de 
svårttolkade och svåra att fastställa med större skärpa. En dekoration som trots allt ses ofta är 
små prickar nertill, vid halsöppningen eller i ärmsluten på olika plagg, främst på kjortlar och 
struthättor. (Bild 2:8, 3:17 ) Detta kan tolkas som en sömnadsteknisk teknik, prickstickning 
eller pricksöm som används vid fållningen av plagg. Mycket klädsömnaden gjordes med vit 
eller oblekt lintråd, som vid prickstickningen efterlämnar små kontrasterande vita prickar på 
utsidan när man fållar. Fållningstekniken finns bevarad på flera arkeologiska plagg och 
fragment både från London och Grönland.170 Det andra alternativet skulle kunna vara 
pärlbroderier vilket, enligt Newton, var en populär utsmyckningteknik under 1300-talets 
första hälft.171 Den sistnämnda är mer svårbevisad då prickarna förekommer på plagg i alla 
samhällsskick till skillnad från pärlbroderier som endast förekommer i förmögna hems 
inventarieförteckningar.172 
 
I Codex Manesse finns kjortlar försedda med enkla bandkantningar i avvikande färg på 
halsrigningen och ärmsluten. (Bild 3:1, 3:17) Dekorationer med band återfinns också på ett 
antal fragment ifrån London, där sidenband eller sidenbitar använts som applikation på 
kläderna.173 Två mer tydliga avancerade kjortelutsmyckningar finns i Codex Manesse (Bild 
3:7) och i Heidelberger Sachsenspiegel.(Bild 3:8) I båda fallen på till synes högt uppsatta 
personer. Bilderna är mycket lika, de sitter båda på troner och har en kjortel med breda, 
besmyckade och dekorerade band i halsen som sedan fortsätter ner på överkroppen. En möjlig 
tolkning är att det är en djupt dekorerad öppningsbar halssprund, men det går svårligen 
fastställa.  

                                                 
166 Codex Manesse (2007-11-14) passim 
167 Østergård (2004) 155-201; Nockert (1997) passim; Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) passim 
168 Andersson (2006) s. 315 
169 Newton (2002) s.21, 35 
170 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s. 183; Østergård (2004) s.99 
171 Newton (2002) s.30 
172 Newton (2002) s.30 
173 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s. 172ff, 160 
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Knappar 
Knapparna upplevde, enligt Newton, en storhetstid under 1300-talet inte bara som ett 
hjälpmedel att göra mer åtsittande detaljer utan även som en slags utsmyckning.174 I 
bildmaterialet kan det tydligt ses då knapparna används i överflöd och är tätt sittande.175 (ex. 
Bild 3:3, 6:10-12) Dräktdetaljer och knapparnas ökade popularitet mot mitten av 1300-talet 
tvingade, enligt Newton, fram en ny lagstiftning gentemot Paris guldsmeder för att motverka 
fusk och upprätthålla hög kvalité på knapparna som måste produceras i allt högre takt.176   
 
Knappar från perioden återfinns i fyndmaterialet och kan vara av olika material. Knappar av 
tenn, bly, brons- och mässingslegeringar har hittats i London och på Grönland även i 
valrossbete.177 I Lund har också en knapp i glas hittats.178 De billigaste materialen var troligen 
trä och ben.179 Utöver detta är också tygknappar vanligt förekommande. De tillverkades 
genom att stoppa små tygpåsar, ofta gjorda i samma material som resten av plagget. Den lilla 
hårt packade påsen syddes igen vilket resulterade i en kulliknande knapp. Storleken på 1300-
tals tygknapparna är ofta små, 3-10 mm, men större, upp till 35mm har hittats i London.180  
 

                                                 
174 Newton (2002) s. 36 
175 Scott (2002) s. 108 
176 Newton (2002) s. 36 
177 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s. 172; Østergård (2004) s.102 
178 Andersson (2006) s. 130 
179 Andersson (2006) s. 130 
180 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s. 171f 

Bild 3:7. Kejsar Henrik på sin tron iförd blå kjortel med dekorationer. Källa: Codex Manesse (2007-11-
14) 6r. Bild 3:8.Högt uppsatt person med orange kjortel med dekorationer. Källa: Heidelberger 
Saschsenspiegel (2007-11-14 ) 5r 
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Mönstrade kjortlar 
Materialet visar en stor bredd av flerfärgade tyger som randiga, rutiga eller andra former. Det 
förekommer också i viss utsträckning mönstrade tyger med oregelbundna mönster eller 
geometriska brokadtyger.181  Bland de randiga tygerna uppvisar Heidelberger Sachsenspiegel 
stor variation med både bredrandiga och smalrandiga tyger och kombinationer av dessa tyger i 
kjortlarna. De flesta kjortlarna är sydda så ränderna ligger i horisontal riktning men även ett 
antal med ränderna diagonalt vilket innebär att tyget troligen är klippt på skrådden. (Bild 
3:10) I Codex Manesse förekommer också randigt både hos centrala karaktärer och 
bipersoner.182 Det kan tyda på att konstnären vill markera dess förekomst hos olika 
samhällsklasser. Scott hävdar att exempelvis mi-parti kläder främst bars av tjänare fram till 
1320-talet,183 vilket kan stämma även om det i Heidelberger Saschsenspiegel förekommer 
frekvent på alla samhällsklasser.184  
 
I vissa manuskript är det mycket sällsynt med randigt eller mönstrade tyger. I Français 105 är 
det endast en person på 150 bilder som bär mönstrat och där i form av ett rött tyg med vita 
linjer och små vita cirklar.185 I Luttrellpsaltaren förekommer inga mönstrade tyger och i  
Français 122, är Bild 3:12 undantaget.186 I den sistnämnda finns undantag som Bild 3:12 med 
bland annat flera mönstrade tyger med vertikala ränder och stiliserade regelbunda motiv som 
blommor.187 Många mönstrade textilfragment från 1300-talets första hälft har hittats i 
utgrävningar. Utifrån bilderna är det svårt att utröna vilka kjortlar som är i ylle och vilka som 
är i siden. Genom Anderssons undersökningar av svenska och norska testamenten från 
perioden kan man klart se att siden, även för samhällets mest välbärgade är ovanligt.188 I både 
fynden från London och Grönland är flera av yllefragmenten randiga.189 Rutigt förekommer 
också i de arkeologiska fynden och en rutig mörk överkjortel återfinns i  MS. Bodl. 264.190  
 
 
 

 

                                                 
181 Français  (2007-11-14 ) ex: Image 54; MS. Bodl. 264 (2000) ex.108v 
182 Codex Manesse (2007-11-14) ex. 10r, 399r, 371r, 339r, 273r 
183 Scott (2003) s.100 
184 Heidelberger Sachsenspiegel (2007-11-14) ex. 1v, 2r, 2v 
185 Français  105 (2007-11-14) image 101 
186 Luttrellpsaltaren (2007-11-14) passim 
187 Français  122 (034) image 54 
188 Andersson (2006) s.211 
189 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) bild 9.A, Østergård (2004) s. 71f 
190 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) 50f; Østergård (2004) s. 72; MS. Bodl. 264 (2007-11-14) 69v 

Bild 3:9. Man med randig kjortel i tre färger. Källa: Heidelberg Sachsenspiegel (2007-11-14) 5r. Bild 3:10. 
Man med bredrandig kjortel på diagonalen Källa: Heidelberg Sachsenspiegel (2007-11-14) 3v. Bild 3:11. Man 
med lång kjortel i randigt taggigt mönster. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 371r. Bild 3:12 Fyra män i 
samspråk. Källa: Français  122 (2007-11-14) Image 54. 
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Flerfärgade kjortlar 
Det förekommer ofta i bildmaterialet kjortlar som är tvåfärgade, så kallad mi-parti.191 
Vanligast på bilderna under perioden är att använda två olika omönstrade tyger, (Bild 3:13) 
men många andra kombinationer förekommer genom att använda exempelvis randiga tyger 
med omönstrat eller två olika randiga tyger.(Bild 3:15) Även andra varianter förekommer men 
huvudsakligen mot periodens slut, exempelvis i MS. Bodl. 264.192  I Codex Manesse finns 
den tidigaste bilden i materialet föreställande en person med horisontal skärning. Bildens 
kontext är svåranalyserad då personen skulle kunna vara en gycklare på grund av hans granna 
färger och stående struthätta, men färgstarka personer förekommer frekvent i manuskriptet193 
och struthättor med stående strutar finns det gott om i exempelvis Heidelberger 
Saschenspiegel.194 dessutom medverkar personen i jaktsituation med en herreman vilket 
kanske inte är den vanliga platsen för gyckel.195 Midjesöm menar Andersson blir populärt 
under 1340-talet då det allt mer åtsittande modet krävde mer avancerad tillskärning.196 En 
person som förefaller ha midjesöm återfinns på Bild 6:20. Genom att använda midjesöm 
kunde man också utnyttja det för att skapa flerfärgade plagg på horisontell ledd. (Bild 3:16) 
Det är svårt att fastställa vad som kom först, som i bakgrunden antytt så förekommer 
flerfärgade plagg redan innan 1300-talet. Bild 3:15 är intressant på många sätt då ränderna på 
kjortelns nederdel inte möter varandra vilket skulle kunna tyda på att även sömmen, 
åtminstone på nederdelen, går vertikalt för att uppnå effekten. Liknande effekt finns på flera 
bilder i det katalonska manuskriptet Lo Breviari d`amor från ungefär samma tid fast med rött 
tyg med vita smala ränder.197 I MS. Bodl. 264 från 1340-talet förkommer många plagg med 
skärning vid bältet så att kontrasterande tyger kunde användas på underdelen.198 
Midjeskärning ska enligt Newton även finnas i Luttrellpsaltaren från samma tid.199 Det finns 
även exempel på att tvådela underdelen för att uppnå spännande kombinationer som på Bild 
3:17. 

 
 
 
 
 
                                                 
191 Heidelberger Saschenspiegel (2007-11-14) ex. 2v, 4r; Codex Manesse (2007-11-14) ex. 158r, 395r;  MS. 
Bodl. 264 (2000) 104v, 127v 
192 MS. Bodl. 264 (2000) passim 
193 Codex Manesse (2007-11-14) ex. 14v, 395r, 399r 
194 Heidelberger Saschsenspiegel (2007-11-14) passim  
195 Codex Manesse (2007-11-14) 11v 
196 Andersson (2006) s.154 
197 Lo Breviari d`amor (2003) s.187, 189,193, 197 
198 MS. Bodl. 264 (2000) ex. 76r, 78v, 80v, 85v, 86r, 89r, 90v 
199 Newton (2002) s. 104 

Bild 3:13. Man med enkel kjortel i enkelt mi-parti i rött och gult. Källa: Heidelberger Saschsenspiegel (2007-
11-14) 3v. Bild 3:14 Man till häst med kjortel i enkelt mi-parti i grönt och vitrödrandigt tyg på diagonalen. 
Källa: Codex Manesse (2007-11-14)14v. Bild 3:15. Man med horisontellt mi-parti i lila och lilagulrandigt. 
Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 11v. Bild 3:16. Man i enkel kjortel med midjesöm och horisontell gulblå 
mi-parti. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 188v. Bild 3:17. Man i fyrdelad kjortel i röd och ljusblå med matchande 
struthätta i mi-parti. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 108r 
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Överkjortel 
Under denna rubrik samlas den sorts kjortel som är ett överplagg och bärs över den vanliga 
kjorteln som modeplagg eller varmare plagg. Vissa speciella former av överkjortlar behandlas 
under andra rubriker.  
 
Överkjorteln går under många namn, medeltida och nutida begrepp. Främst kommer 
överkjortel och surcotte användas, överkjortel betecknar en som bärs över en kjortel. Sur-
cotte, det vill säga över kjorteln har samma betydelse som överkjortel och är en vanligt 
förekommande fransk medeltida beteckning.200 Ordet användes också i försvenskad form 
under medeltiden, surkot. Det latinska ordet supertunika kunde också användas.201 
 
I bildmaterialet har överkjorteln en mängd olika utföranden, troligen var många överkjortlar 
identiska med de vanliga kjortlar och täckte kjorteln under eftersom man tillämpade en lager 
på lager-princip.202 Av denna anledning kartläggs endast de överkjortlar som säkert kan 
urskiljas som överkjortlar, exempelvis när kjorteln under syns. Det är framför allt snittet på 
ärmarna som skiljer överkjortlarna ifrån varandra. Ett antal typer kan urskiljas i bildmaterialet 
som ärmlöst, vid ärm, rakärmade och ärm med olika sorters klockning. Det kan också skilja 
på andra komponenter efter längd och halsringning.  

Ärmlösa överkjortlar 
De flesta ärmlösa varianterna är koncentrerade till 1300-talets början, det figurerar enstaka 
exempel i de senare manuskripten som exempelvis MS. Bodl. 264.203 Plagget saknas i de 
övriga 1330-1340-talsmanuskripten,204 men uppträder frekvent i kvinnodräkten.205 Bild 4:1 
från Codex Manesse visar en enkel röd modell med bandkantningar i halsen och armhålen. 
Liknande modell förekommer också i samma manuskript med ett tiotal tätt sittande knappar i 
halsen.206 Det existerar också ärmlösa modeller med slits framtill vilket underlättar 
exempelvis ritt som på Bild 4:2. På denna bild är den röda surcotten försedd med grått 
pälsfoder. När det kommer till armhålen så växer de i storlek mot 1300-talets mitt, särskilt på 
kvinnodräktens motsvarande plagg.207 På Bild 4:3 från B.9 Wace kan man se en kung i ärmlös 
surcotte från tidigt 1300-tal vilken kan svara mot en surcotte på Bild 4:4 som visar ytterst 
stora ärmhål. Sena exempel på ärmlösa kjortlar kan ses i på Bild 6:17 och 6:18.  
 
Det arkeologiska materialet är tunt på området men en barnsurcotte som troligen varit ärmlös 
finns ifrån Grönland.208 Därutöver behandlar Andersson en grönländsk surcotte som kan ha 
tillhört en vuxen man. Den är inte helt säkert då Andersson baserar detta en äldre 
utgrävningsrapport, medan de senaste undersökningarna av Østergård pekar på att ärmarna 
saknas på plagget.209 Den specifika ärmlösa modellen kallas ibland i de skriftliga källor för 
surcot ouvert, öppen surcotte.210

                                                 
200 Andersson (2006) s. 77 
201 Andersson (2006) s.81; Newton (2002) s.4 
202 Andersson (2006) s.78 
203 MS. Bodl. 264 (2000) 72v och 67v.  
204 Luttrellpsaltaren (2007-11-14) passim; Lo Breviari d`amor (2003) passim; Français  122 (2007-11-14) 
passim. 
205 Codex Manesse (2007-11-14) ex. 271r; Luttrellpsaltaren (2007-11-14) ex. Lutrell-09.jpg; Lo Breviari d`amor 
(2003) ex. s. 195; Français  122 (2007-11-14) ex. image 11. 
206 Codex Manesse (2007-11-14 ) 20r 
207 Andersson (2006) s. 78 
208 Østergård (2004) s. 192f 
209 Østergård (2004) s. 159 
210 Andersson (2006) s. 78 
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Vidärmade överkjortlar 
Bland de vida ärmarna inräknas de modeller som har en mycket vid ärm som är fästad i 
ärmhålet men saknar ärmsöm. Modellen ger bäraren stor rörelsevidd men ger värmade skydd 
åt bäraren. Det största antalet finns i det tidiga materialet vilket torde höra ihop med det tidiga 
1300-talets inriktning på väl tilltagna passformer och svepande tyger.211 I Codex Manesse 
finns ett antal variationer, Bild 4:5 visar en läkare i blå surcotte med orange foder. På Bild 4:6 
kan man se en hukande man i randig surcotte med mycket vida ärmar som visar också ärmens 
konstruktion. Ärmens nederdel är fäst på fram och bakstycket, på Bild 5:9 kan man också se 
den underliggande kjorteln i ärmhålet. Detta plagg förekommer också i Luttrellpsaltaren och 
används av bönder vilket man kan se på Bild 4:7 där en mer kortärmad, praktisk modell bärs 
av en plogande bonde. Den vidärmade överkjorteln finns också i nordiskt bildmaterial 
avbildat på Oddafrontalet i Odda kyrka i Norge som är daterat till omkring 1325-1350.212 Den 
yngsta bilden på vida ärmar är Bild 4:8 som visar en pilgrim. Bilden är från MS Selden Supra 
57 och daterad till 1348 vilket tyder på att plagget använts under i stort sätt hela perioden men 
att det är ovanligare i senare manuskript. Det förekommer inte i MS. Bodl. 264 eller Français 
122.213 
 
 

                                                 
211 Andersson (2006) s.270f 
212 Liepe (2003) s.111 
213 MS. Bodl. 264 (2000) passim; Français  122 (2007-11-14) passim 

Bild 4:1. Man i röd ärmlös surcotte. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 13r. Bild 4:2. Ridande 
man i pälsfodrad ärmlös surcotte. (2007-11-14 ) 24r. Bild 4:3 Kung i lila ärmlös surcotte. Källa: 
B.9 Wace.(2007-11-14) 55r. Bild 4:4. Mönstrad surcotte med stora ärmhål. Källa: Codex 
Manesse (2007-11-14) 381r  
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Korta överkjortlar 
På en stor majoritet av bilderna är överkjorteln längre än kjorteln så att den täcker det 
föregående plagget, emellertid förekommer några få undantag på denna regel då överkjorteln 
är kortare. Dessa exempel kan också visa på att många överkjortlar hade lång ärm och därmed 
liknade i stor utsträckning den vanliga kjorteln. På Bild 4:9 och 4:10 från Luttrellpsaltaren 
förefaller två surcotter ha åtsittande ärmar och slitsar i sidan. Exempel på korta surcotter är få, 
menar Andersson, som lyfter fram två surcotter ur Hardenberger Codex, en nordisk lagbok 
samtida med Luttrellpsaltaren.214 Dessa två surcotter har också slitsar i sidan likt bilderna 
nedan. Slitsar i sidan på överkjortlar är mycket ovanligt i materialet jämfört med slitsar 
framtill, de verkar i nämnda exempel förekomma främst på korta överkjortlar. Ytterligare 
exempel på korta överkjortlar är Bild 4:7 där bondens lila kjortel kan tolkas som att den 
sticker fram, tolkningsalternativet är det kan vara bonden som stoppat upp överkjorteln i 
bältet. Den yngsta källan på korta surcotter är Bild 4:8 där man tydlig ser en ljusblå kjortel 
komma fram under en mönstrad mörkblå överkjortel.  

Rakärmade kjortlar 
Under denna kategori rör sig de surcotter som har raka ärmstycken med olika längd. De flesta 
har en längd som sträcker sig nedanför armbågen likt Bild 4:11 ifrån Codex Manesse. Denna 
bild visar en man i fotsid röd, pälsfodrad överkjortel med slits framtill. Ärmarna är nästan lika 
långa som den gröna kjorteln under. Exemplet har också en ovanligt djup halsringning som 
endast återfinns i Codex Manesse.215 Vidden på ärmarna kan variera, på Bild 4:7 har den 
stående mannen med svart-gult mi-parti något lösare skärning. I K.21 Cantica, hymns etc. 
finns också liknande exempel.216 En kort rak ärm som slutar vid armbågen finns i MS. Bodl. 
264, Bild 4:12.217 Den liknar en ärm som återfinns på två av grönlandskjortlarna som har t-
shirtlängd på ärmen.218 
 

                                                 
214 Andersson (2006) s. 62ff 
215 Codex Manesse (2007-11-14 ) ex. 183v 
216 K.21 Cantica, hymns etc  (2007-06-20) ex. 63r 54v 
217 MS. Bodl. 264 ( ) annat ex. 69v man i rutig kjortel med röd bältesväska och struthätta.  
218 Østergård (2004) s. 179f, 163ff 

Bild 4:5. Läkare med blå surcotte. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 158r. Bild 4:6 Två män i surcotter. Källa 
Codex Manesse (2007-11-14) 339r. Bild 4:7. Plöjande bonde i kort surcotte. Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-
14) Lutrell-33.jpg. Bild 4:8. Pilgrim i blå mönstrad surcotte. Källa: MS Selden Supra 57 (2000 ) 150v.  
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Överkjortlar med klockning och övrig ärmskärning 
Här behandlas främst den form av enklare klockade ärmslut som dels är förlöpare till de mer 
extrema tungor, kallade tippets uppstår under sena 1330-talet åtsittande mode, dessa 
behandlas vidare under kapitlet Cothehardien som surcotte. 
 
De tidiga klockade ärmsluten i bildmaterialet är ofta raka till en början för att vid armbågen 
gå ut i en liten klockning.219 Ur Luttrellpsaltaren är Bild 4:13 hämtad och visar en pilbågsskytt 
med ljusblå surcotte. Vad som är spännande med bilden är ärmens axelskärning och hals som 
blivit dekorerat med ett band. Liknande dekorering förekommer på ett existerande plagg men 
som är av en helt annan status. Det är en sydtysk surcotte (Bild 4:14)från 1300-talets början 
vävd i kinesisk sidendamast, dekorerad guld- och silkesbroderade band.220 Banden vid 
halsöppningen och ärmsömmarna har samma grundkonstruktion som bild 4:13. 
 
Mot mitten av 1300-talet växer denna klockning till långa tungor vilka blir populära även hos 
mindre åtsittande surcotter. I manuskriptet A.4 Guido de Baysio återfinns även pälsfodrade 
surcotter där tygtungorna är pälsfodrade.221 Tungorna som Bild 4:15 visar är också rakt 
avkapade och inte rundade vilket är det vanligare på de flesta tungorna i exempelvis 
Luttrellpsaltaren, Français 122 och MS. Bodl. 264.222 I MS. Bodl. 264 finns däremot ett 
exempel på rakt avkapade tungor.223 Under 1340-talet blir tungorna som längst på den långa 
surcotten, på Bild 4:16 ses en man i röd surcotte med långa tungor, surcotten är också försedd 
med slits framtill och fickslitsar.  

                                                 
219 Luttrellpsaltaren (2007-11-14) ex. Lutrell-15.jpg,  Français  8 (2007-11-14) ex. image 27, 101;  Français  105 
(2007-11-14) ex. image 52.  
220 Virtue (2007-12-13) 
221 A.4 Guido de Baysio (2007-06-20) 37r 
222 Luttrellpsaltaren (2007-11-14) ex. Luttrel-14;  Français  122 (2007-11-14) ex: image 72; MS. Bodl. 264 
(2000) ex 188v 
223 MS. Bodl. 264 (2000) 57r 

Bild 4:9. Åsnedrivare i sidoslitsad kort surcotte. Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-14) Lutrell-12.jpg. Bild 
4:10. Pilbågsskytt med kort långärmad surcotte. Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-14) Lutrell-16.jpg. Bild 
4:11. Man i röd långärmad surcotte. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 32v. Bild 4:12. Kung i kortärmad 
ljusblå surcotte. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 43v 
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Kjortlar och surcotter med hätta 
I bildmaterialet förekommer kjortlar och överkjortlar med vad som till synes kan tolkas som 
kjortlar med integrerad hätta. Materialet dock svårtolkat, särskilt i Codex Manesse där det lika 
gärna kan tolkas som en fristående struthätta då struthättorna återges på samma sätt fast i 
avvikande färg, som på Bild 7:3. Hättans slag och luva vilar ofta på axlarna i manuskriptet likt 
Bild 5:1 och det gör tolkningen svårare i de fall då det misstänkts för att vara en fast luva. 
Vissa bilder kan man vara mer säkra på i Codex Manesse som surcotten på Bild 5:2 där luvan 
verkar passa samman med plaggets blågula mönster.  
 
Plagg med luva förekommer i andra sammanhang, exempelvis i det senare anförda 
ytterplagget Gardecorps224 samt den hos kyrkliga ordnar använda cuculla, som är en slags 
lång kjortel med luva.225 Cuculla liknar ordet cucullus som Nockert definierar till en hätta 
med breda slag vilket kan tolkas som att luvan är central i plaggets definition.226 I Medieval 
Panorama finns en bild daterad omkring år 1325 på Franciskus när han klipper till sin bruna 
lössitande Cuculla och denna är försedd med en luva med kort strut.227 Om man ser till detta 
exempel är Cucullan plagget som mest liknar den profana motsvarigheten. Newton nämner 
också en kjortel med luva i en gåvoförteckning från omkring1340.  
 

                                                 
224 Se kapitel om Ytterplagg.  
225 Gutarp (2000) s.89 
226 Nockert (1997) s. 94 
227 Bartlett (2001) s. 86 bild 3 

Bild 4:13. Pilbågsskytt med dekorerad klockad surcotte. Källa: Luttrelspsaltaren (2007-11-14) Lutrell-15.jpg. 
Bild 4:14. Bevarad surcotte från tidigt 1300-tal. Källa: Cynthia Virtue (2005-01) Extant Clothing of the 
Middle Ages. Bild 4:15 Man lång slitsad surcotte med pälsade tungor. Källa: A.4 Guido de Baysio (2007-06-
20) 67v. Bild 4:16. Man i röd slitsad surcotte med långa tungor. Källa: Français  (2007-11-14) image 72.  
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Majoriteten verkar vara överkjortlar och ytterplagg då de ofta likt bild 5:5-5:9 har kortare 
ärmar. 228  I Français 60 är den luvförsedda kjorteln mycket vanlig.229 I manuskriptet är de alla 
lösa plagg likt tidiga 1300-tals kjortlar och nästan alltid fotsida, men även några kortare med 
bälte förekommer som Bild 5:3.230 Utifrån bilderna i Français 60 är plagget i majoritet bland 
kjortlarna vilket kan tyda på en viss popularitet. I Français 8 som innehåller bibliska 
berättelser återkommer också luvförsedda kjortlar och överkjortlar mycket frekvent men 
endast i fotsid variant utan bälte.231 Plagget verkar i båda manuskripten ofta vara pälsfodrade 
vilket kan synas på Bild 5:4 där man i halsöppningen kan se luvans foder. Båda manuskripten 
är stilmässigt lika även om Français 60 är något äldre och mindre detaljerad. Båda har 
liknande färgton och liknande klädvariation som inte förekommer i de övriga manuskripten. 
Utifrån manuskripten är det svårt att fastställa att plagget tillhör någon särskild 
samhällsgrupp. I Français 8 är det ingen centralperson som bär luvförsedda plagg men 
däremot många karaktärer runt omkring som åhörare, debattörer, änglar och även 
musikanter.232 Framställningarna i manuskriptet är kända då de anspelar på bibliska teman, 
däremot finns inte lika klara riktlinjer i Français 60 där huvudpersonerna inte är lika 
självklara.233  
 

 
 
 
 
    
Det är vanligast att luvorna sitter på överkjortlar i Français 60 och 8. Utseendemässigt följer 
de samma mode som vanliga överkjortlar utan luva i början av 1300-talet, det vill säga långa 
och lediga som Bild 5:5-9.234 Det förekommer varianter med enkel trekvartsärm och fotsid 
som Bild 5:5, men också andra varianter som den blå överkjorteln på Bild 5:6. Den 
sistnämnda har en mer modemässigt utställd ärm och är för bekvämlighetens skull försedd 
med en slits nertill. Flera överkjortlar är också försedda med fickslitsar likt Bild 5:7 som 
också har en modemedveten klockning på ärmen. Likt kjorteln på bild 5:6 finns en kortare 
                                                 
228 Français  105 (2007-11-14) passim; Français  60(2007-11-14) passim; Français 8 (2007-11-14) passim; 
Codex Manesse (2007-11-14 ) passim 
229 Français  60 (2007-11-14) passim 
230 Français  60 (2007-11-14 ) Image 9 
231 Français  8 (2007-11-14) ex. image 128, image 134,  
232 Français  8 (2007-11-14) ex Image 21, Image 29, Image 94  
233 Français  60 (2007-11-14) passim 
234 Andersson (2006) s. 270f 

Bild 5:1. Falkenerare till häst i röd surcotte. Källa: Codex Manesse (2007-11-14 ) 7r. Bild 5:2. Man i mi-
parti surcotte. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 395r. Bild 5:3. Man i kort kjortel med luva. Källa: 
Français  60 (2007-11-14) Image 9. Bild 5:4. Män med pälsfodrade kjortlar. Källa: Français  8 (2007-11-14) 
Image 56.  
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motsvarighet på bild 5:7 som visar en uppbådad soldat. Denna kjortel är kortare nertill och 
personen har ett bälte runt midjan, under bär han en blå kjortel med åtsittande ärm försedd 
med åtskilliga knappar vid ärmsluten.   
 
I det engelska manuskriptet K.21 Cantica, hymns etc. från tidigt 1300-tal finns Bild 5:9 med 
den vida variant av ärmar de som  behandlats ovan. Plagget är fotsida med slits framtill och 
försett med pälsfoder. Ärmarna är ytterst vida och skurna på sådan sätt att nederdelen på 
ärmen är fastsatt i plagget som man kan se på bilden. De är så vida att man kan se den röda 
kjorteln under. Flera av denna vidärmade sort med luva förekommer i manuskriptet.235 
Liknande denna variant fast med kortare ärm förekommer på en ridande gestalt så sent som i 
MS. Bodl. 264.236 Luvförsedda plagg förekommer inte i de senare manuskripten men i Lo 
Breviari d`amor förekommer luvförsedda kjortlar och surcotter på ett antal ställen vilket tyder 
på att plaggen vidhåller viss popularitet även under 1340-talet.237 I detta manuskript 
förekommer också en ärmlös variant med luva som ej återfinns i det andra källmaterialet.238 
 

 
 
  
 
 

                                                 
235 K.21 Cantica, hymns etc. (2007-06-20) ex.58r, 53v, 52r, 50v 
236 MS. Bodl. 264 (2000) 57r 
237 Lo Breviari d`amor (2003) s. 190, 194, 196 
238 Lo Breviari d`amor (2003) s.196 

Bild 5:5. Debattör med ljus surcotte med luva. Källa: Français 8 (2007-11-14 ) Image 29. Bild 5:6. Man i blå 
slitsad surcotte med utsvängda ärmar. Källa: Français 8 (2007-11-14) Image 109. Bild 5:7. Orange surcotte med 
fickslitsar. Källa: Français 60 (2007-11-14) Image 53. Bild 5:8. Enkel soldat med knäkort surcotte. Källa: 
Français (2007-11-14) Image 53. Bild 5:9. Farisé med lång surcotte med vida ärmar. Källa: MS K.21 Cantica 
(2007-06-20) 54v  
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Cotehardie, den djärva kjortelns framväxt  
Cotehardie betyder i sin översättning ungefär ”djärv kjortel” och användas som term för att 
beskriva den korta och åtsittande kjortel som blir populär under 1330-talet.239 Newton hävdar 
att ett stilbrott uppkommer i de engelska kungliga garderobsförteckningarna vid slutet av 
1330-talet, här börjar kungen beställa långa respektive korta dräkter.240 Detta kan syfta på att 
det nya korta modet började bli accepterat hos kungliga auktoriteter och att modet befinner sig 
i en övergångsperiod mellan de två stilarna.241 Ordet ”cotehardie” förekommer, menar 
Andersson, sen 1200-talets slut i de nordiska källorna och säger inget om dess utseende annat 
än att det är en utmanande kjortel.242 Möjligen, resonerar Andersson, var cotehardien i början 
främst kort nertill eftersom de inte verkar vara försett med knappar eller spännen från 
början.243 Två sorters cotehardie går att utskilja, dels den korta åtsittande kjorteln, men också 
den motsvarande frontknäppta som knappar för att kunna åstadkomma en mer åtsittande 
modell. Denna sista varianten dyker upp under 1330-talet. Båda dessa varianter återfinns som 
surcotter och är åtsittande och korta vilka också är att beteckna som cotehardies.244 Det verkar 
som cotehardien i de svenska och norska testamentena främst varit fodrade med ylletyg och 
inte med päls vilket är det vanligare i de nordiska testamenten.245 
 
Det är dessa djärva kjortlar som i källorna får utstå mycket skäll ifrån samtida betraktare, 
Newton lyfter fram den franska abboten Gilles li Muises som klagar år 1349: 
 

And what can I say, […] of clothes and their decoration? The men´s so tight, so short that their 
private parts could often be seen beneath them, which was shocking.246 

 
Den Heliga Birgitta uppmanade, enligt Andersson, Sveriges folk att sluta med detta mode då 
det drog åt sig Guds vrede.247 Historikern Odile Blanc hävdar att även samtida krönikörer 
påstod att franska katastrofala nederlaget mot England vid Crécy år 1346 och Poiters 1356 
berodde delvis på grund av anammandet av utländskt mode.248 Ett annat problem med just 
kjortlarnas längd är att man svårare kunde skilja på ädlingar och ofrälse då de bar samma 
längd.249 Klagomål framfördes också, enligt Blanc, på de äldre som var snabba att snappa upp 
det nya modet.250 Detta kan likväl stämma då man redan i Luttrellpsaltaren kan se personer 
som ser äldre ut.251 Det är emellertid svårt att fastställa männens ålder i bildmaterialet, ju 
närmare vi rör oss 1300-talets mitt blir långt hår och skägg modernt.252 Den franska 
krönikören Jean de Venette klagar just på detta håriga mode hos adeln eftersom det utsuddar 
gränserna mellan adliga och lägre samhällsklasser.253 Det är tydligt, att det nya modet som 
kommer under 1330-talet utsuddar till viss gräns skillnaderna mellan hög och låg. Enligt 

                                                 
239 Andersson (2006) s.63, Nertherton (2005) s.116 
240 Newton (2002) s. 15 
241 Newton (2002) s.15 
242 Andersson (2006) s.61ff 
243 Andersson (2006) s.61ff 
244 Andersson (2006) s.63 
245 Andersson (2006) s.64 
246 Newton (2002) s.29 
247 Andersson (2006) s.156 
248 Blanc (2002) s.159 
249 Blanc (2002) s.158 
250 Blanc (2002) s.158 
251 Luttrellpsaltaren (2007-11-14) Lutrell-02.jpg 
252 Scott (2003) s. 98; MS. Bodl. 264 (2000) ex. 104v, 109v, 124r 
253 Scott (2003) s. 98 
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Blanc, lyfter krönikörerna fram svårigheten med att skilja på herrar och deras tjänare eftersom 
den korta kjorteln av praktiska skäl favoriserades av den arbetande klassen.254  

Utvecklingen av den helknäppta kjorteln 
Utvecklingen börjar med allt mer åtsittande kjortlar likt exemplet på Bild 3:2 från 
Luttrellpsaltaren. För att kunna åstadkomma mer åtsittande kläder behövdes en mer avancerad 
skärning i kjorteln, exempelvis genom att använda knappar framtill. I Luttrellpsaltaren finns 
också de första jackliknande kjortlarna som kan vara så tidiga som 1330-tal. Denna kjortel på 
Bild 6:1 är tydligt åtsittande och med mycket tättsittande knappar. Enligt 
andrahandsavbildningar från Luttrellpsaltaren i Textiles and clothing och Medieval Tailors 
assistant finns även kjortlar med längre mellanrum mellan knapparna och knäppningen på 
dessa går ner till midjan, därefter är de öppna.255 Senare från 1340-talets illustrationer är 
kjorteln ofta likt Bild 6:2, knäkort eller kortare och mycket åtsittande. Denna variant är att 
kategorisera som den verkligt djärva kjorteln eftersom den är mycket kort och åtsittande.   
 
En fråga som dyker upp när bildmaterialet undersöks är om knapparnas primära funktion 
alltid var att skapa åtsittande kläder. I manuskriptet Walter 143 förekommer också kjortlar 
med knäppning som inte är inte särskilt åtsittande.(Bild 6:3, 6:6) Frågan är om syftet med 
knapparna också är praktiskt, för de är inte heller särskilt korta nertill vilket inte skulle 
klassifiera dem som Cotehardies. Walters 143 är daterad till år 1325-1350 vilket kan göra att 
manuskriptets knäppta kjortlar är förstadium till de åtsittande eller samtida.256 Två av 
kjortlarna från Grönland kan tolkas som de haft helöppen knäppning framtill och dessa är inte 
åtsittande likt de flesta avbildade helknäppta cotehardies i exempelvis MS. Bodl. 264.257 De 
grönländska kjortlarna är inte kompletta så det går inte med säkerhet fastställa om de varit helt 
öppna framtill. Andersson har även tittat på äldre utgrävningsrapporter och hävdar att de båda 
kjortlarna har varit helt öppna framtill.258 Om vi utgår från att det är så kan vi se att det 
åtminstone har samexisterat löst skurna kjortlar med fullknäppning framtill med åtsittande 
kjortlar med knappar fram till år 1350.  
 
I Français 122 finns flera frontknäppta kläder som inte är helt öppna utan går en bit ner på 
överkroppen, exempel på sådana är Bild 6:4 och 6:5. Den sistnämnda är dessutom en 
bladkjortel med slits framtill. I samma manuskript finns också helknäppta cotehardies som 
Bild 6:2. Det kan tänkas att det i samma procedur som man behövde mer åtsittande kläder 
med hjälp av knappar så började man även experimentera med knapparnas praktiska nytta och 
dekorativa möjligheter hos mindre åtsittande kjortlar. Det verkar inte vara knapparna i sig 
som väcker anstöt utan, menar Andersson när hon refererar till Heliga Birgitta, att de 
resulterar i att bäraren ser smalare ut än vad han är.259 
 
Det förekommer också två exempel på surcotter som är frontknäppta men som likt exemplet i 
Walter 143 inte är särskilt åtsittande eller korta. Från Walter 143 kommer Bild 6:6 som har 
modemässiga ärmslut men slutar strax nedanför knäna och ser relativt lössittande ut. Den 
andra, Bild 6:7, visar en man med lång surcotte som verkar välskuren runt axlarna men som 
runt magen och nedåt är lösare. Den har också en krage som är knäppt hela vägen i halsen 

                                                 
254 Blanc (2002) s.158 
255 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s.142; Thursfield (2001) s.128 
256 Roman de la Rose Digital Surrogates of Three Manuscripts (2007-12-14) ”Bibliographic Description of 
Walters 143” 
257 MS. Bodl. 264 (2000) ex. 76r, 104v, 104v 
258 Andersson (2006) s.154 
259 Andersson (2006) s. 156 
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vilket är ytterst ovanligt.260 Det som också är ovanligt är ärmarna som är åtsittande med 
trekvartsärm utan någon form av utsvängning vilket är i majoritet i manuskriptet.261 Plagget 
påminner mycket om den tidigare anförda kjorteln från Grönland som också har krage, som är 
lössittande och har eventuellt knappar hela vägen framtill.262 Det förekommer också en 
surcotte från Grönland som har kort ärm med rakt avslut vilket påminner något om bildens 
ärm fast något kortare.263 

 
 

Varianter på 1340-talets Cotehardies 
Enligt bildmaterialet dyker det upp mängder av skärningar och färgkombinationer av 
cotehardies. Många är enkelfärgade likt Bild 6:10, men mi-parti och flerfärgningar verkar 
vara populära i främst MS. Bodl. 264 där nedanstående bilder är hämtade.264 Nedanstående 
bildexempel (Bild 6:8-12) finns endast i detta manuskript. Fler färgkombinationer kan ses på 
bilderna Bild 3:15, 6:15 och 6:20 även dem från MS. Bodl. 264. Samtliga bilder visar på 
1340-talets extremt åtsittande mode, vilket är helt åtskilt ifrån 1200-talet och tidiga 1300-

                                                 
260 Jmfr Codex Manesse (2007-11-14) 3:3 
261 MS. Bodl. 264 (2000) passim 
262 Østergård (2004) s. 196ff; Andersson (2006) s. 154 
263 Østergård (2004) s. 163 
264 MS. Bodl. 264 (2000) 188v 

Bild 6:1. Cotehardie med tätt sittande knappar. 
Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-14) Lutrell-
22.jpg. Bild 6:2. Man med kort cotehardie. Källa: 
Français  122 (2007-11-14) Image 42. Bild 6:3. 
Lång, ledig och frontknäppt kjortel. Källa: Walters 
143 (2007-12-14) 49r. Bild 6:4. Kjortel med lång 
halsknäppning. Källa: Français  122 (2007-11-14) 
Image 14. Bild 6:5. Lång åtsittande kjortel med 
slits och lång halsknäppning. Källa: Français  122 
(2007-11-14) Image 32. Bild 6:6. Lössitande 
frontknäppt surcotte. Källa: Walters 143 (2007-12-
14) 23v. Bild 6:7. Lång, frontknäppt surcotte med 
krage. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 59r 
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talets lediga och långa mode.265 Den första, Bild 6:8, visar en trumslagare i randig cotehardie 
utan knappar. Ränderna går på diagonalen vilket tidigare konstaterat gör tyget mer elastiskt 
och underlättar mer åtsittande skärning.266 Vågräta och lodräta ränder förekommer även.267 
Bild 6:9 visar en ovanlig färgskärning med en hel blå ärm som även går in en bit på 
överkroppen. En liknande färgkombination återfinns på en kjortel i Codex Manesse.268 
Samma bild visar också den vid tiden mycket populära breda halsrigningen som återfinns hos 
båda könen i de flesta senare manuskriptbilder.269 Bild 6:10 visar en frontknäppt blå 
cotehardie med prickstickning nertill och knappar upp till armhålan. Att använda knappar 
underlättar att göra ytterligare åtsittande ärmar. På Bild 6:11 en ovanlig knäppning, framtill 
verkar tygkanterna bilda sicksackmönster med en knapp på varje topp vilket skapar en 
intressant kontrasterande effekt. På Bild 6:12, visar konstnären också på detaljrikedom i 
knappmaterialet då han målat dem bronsfärgade istället för det vanliga vita. Den sistnämnda 
verkar även ha en midjesöm med en ljusare blå nertill.  
 

 
 
 

Cotehardie som surcotte 
Cotehardien har, menar Andersson, både tjänat som kjorteln närmast linskjortan men också 
som överkjortel.270 Det som särskilt karaktäriserar den moderiktiga cotehardien under sent 
1330-tal och 1340-tal förutom dess längd och kroppsnära skärning är dess ärmar. Under 1330-
talet, hävdar Newton, kortas ärmarna för att sluta vid strax ovan armbågen och istället 
avslutas i långa tygtungor.271 Det finns inget bra motsvarande namn på dessa tungor vilket 
föranleder mig till att använda den medeltida engelska motsvarigheten tippets.272 Denna 
kreation är en utbyggnad av de svagt klockade ärmarna som förekommer på tidigare surcotter 
under 1300-talet. Mot 1330-talet kan man svagt se ärmens klockning börja växa ut likt de på 
                                                 
265 Andersson (2006) s. 63 
266 MS. Bodl. 264 (2000) ex. 142v, 127v, 188v 
267 MS. Bodl. 264 (2000) 188v; MS. Selden Supra 57 (2000) 67v 
268 Codex Manesse (2007-11-14) 14v 
269 Ex. Luttrellpsaltaren (2007-11-14 ) Lutrell-02.jpg;  A.4 Guido de Baysio (2007-06-20) 102v; MS. Selden 
Supra 57 (2000) 5v   
270 Andersson (2006) s. 64 
271 Newton (2002) s. 4 
272 Netherton (2005) s. 117 

Bild 6:8-12. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 127v, 188v, 76r, 104v, 104v. Bild 6:8. Musikant i tvärandig cotehardie. 
Bild 6:9. Man i rosablå cotehardie. Bild 6:10. Frontknäppt cotehardie med helknäppt ärm. Bild 6:11. Cotehardie 
med zickzackknäppning. Bild 6:12. Cotehardie med midjesöm, front- och ärmknäppning med bronsknappar.  
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Bild 5:6.  När detta kombineras med de åtsittande ärmarna stannar klockningen kvar i form av 
tippets som sträcker sig ner från armbågen.273 Under slutet av 1330-talet verkar det utifrån 
Luttrellpsaltaren som utseendet på tippets är i en övergångsperiod likt modet i sig, exempelvis 
återfinns surcotter med långa lösa ärmar och surcotter med åtsittande ärmar och tippets, 
liknande Bild 4:16. I samma Luttrellpsaltare finns också  Bild 6:13 med den modemässiga 
åtsittande, korta cotehardien med mer typiska tippets som de kommer formaliseras under 
1340-talet. Det är enligt bildmaterialet tydligt att cotehardien inte har ensamrätt på tippets då 
det även förekommer på andra surcotter som inte är cotehardies, likt Bild 4:16 från Français 
122. Utifrån detta syns att tippets blev en accepterad del även i det mindre modemässiga långa 
och lössittande modet. 
 
Längden och utseendet på dessa tippets kan variera, i början av och perioden ut återfinns 
tippets ofta som en förlängning av ärmen i samma tyg likt bild 6:13. Under 1340-talet blir 
tippets längre, tunnare och i avvikande färg.274 De avbildas likt en armbindel vid armbågen 
likt som det avbildas på Bild 6:14. Den vanligaste färgen på dessa armbindelliknande tippets 
är vita och ibland ser man en svart rand i mitten.275 Nertherton, som särskilt fokuserat på den 
armbindsliknande tippeten har undersökt vilket material de kan tänkas vara gjorda av och om 
de är avtagbara. Hans slutsats efter att ha undersökt bildmaterial och skriftliga källor är att de 
troligen är i vit päls, vilka kan förekomma i ljusa färger.276 Det finns pälsfoder på tidigare 
varianter av tippets. Nertherton menar också att de är fastsydda och en permanent del av 
plagget då de alltid nämns tillsammans med surcotter.277 Att det vore päls är inte helt omöjligt 
då det förekommer långa vanliga tippets som är pälsfodrade i materialet, både i A.4 Guido de 
Baysio och i MS. Bodl. 264.278 Särskilt intressant är Bild 6:17 som visar en man i åtsittande 
surcotte med slits framtill med tydlig päls med lång lugg. I Newtons bok finns en italiensk 
fresk från 1350-talet där vita tippets tydligt är av päls.279 Andra tolkningar förekommer, vilket 
Nertherton framhåller, att de kan vara i vitt linne, ylle eller silke och lösa delar av dräkten.280 
Dessa vita tippets kan vara så långa som ner till fötterna vilket kan ses på Bild 6:16, men 
också korta som Bild 6:14. Om de vita tippetsen skulle vara avtagbara skulle resultatet likna 
den mycket ovanliga knäppta surcotten man ser på Bild 6:7 som har åtsittande korta ärmar 
utan tippets.281 Alla tippets på cotehardies i materialet är inte långa och smala, på Bild 6:16 
finns exempelvis korta och breda med vågformat mönster runt. Det förekommer också 
varianter som är korta och blir bredare mot slutet.282  
 
I Français 122 finns det många bilder med vita tunna tippets på mansdräkten som sitter runt 
armen strax ovanför armbågen och samtliga visar samma färg på surcotte och kjortel.283 Ett 
undantag finns på detta förhållande, bild 6:16 som visar en sittande man med blå cotehardie 
med orange kjortel under. En teori skulle kunna vara att dessa personer i inte bär surcotter 
utan kjortlar med tippets fastsatta på. Manuskriptet är konsekvent med att tydligt visa bredare 
tippets som en ärmförlängning på surcotter som Bild 4:16 där tungan är röd. Det som talar 
mot att de vita tippets skulle vara en dräktdetalj på kjorteln är möjligen kvinnoplaggen med 

                                                 
273 Newton (2002) s. 4 
274 Newton (2002) s. 4 
275 Nertherton (2005) s.116 
276 Nertherton (2005) s.118-132 
277 Nertherton (2005) s.118-132 
278 A4 (2007-06-20) 37r; MS. Bodl. 264 (2000) 69v 
279 Newton (2002) s. 107 
280 Nertherton (2005) s.118f 
281 MS. Bodl. 264 (2000) 59r 
282 A4 (2007-06-20) 37r; MS. Bodl. 264 (2000) 57r; 120v  
283 Français  122 (2007-11-14) ex. Image 77, Image 81,  
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tippets i samma manuskript. Konstnären visar tydligt att det är surcotter de har på sig genom 
de att avbildas med andra färger på kjorteln som sticker fram under surcotten och att vissa 
plagg har fickslitsar vilket förekom på surcotter.284 En fransk bild från ca 1350 som återfinns i 
Medieval Panorama visar samma slags förhållande, där männen har enhetliga färger mellan 
kjortel och överplagg, medan kvinnodräkterna har fickslitsar.285 Nertherton, Scott eller 
Newton tar inte upp detta i sin forskning utan utgår från att det är en dräktdetalj endast på 
överkjortlar.286  
 
Ett fåtal bilder i MS. Bodl. 264 visar också cotehardies med krenelering som Bild 6:17 annars 
förekommer det inte några kjortlar i materialet med krenelering till skillnad från hos hättor där 
det är mycket vanligt i 1340-tals materialet.  
 

 
 
Det förekommer i MS. Bodl. 264, ärmlösa åtsittande surkoter som Bild 6:17. Huruvida man 
ska tolka dem som cotehardies är svårt att säga då de skriftliga beläggen säger lite om 
plaggets utseende. Plagget är åtminstone att kalla djärvt då det annars följer samma åtsittande 
och korta mönster som cotehardies med ärmar. På Bild 6:17 sitter en man till bords med en 
ärmlös surcotte med något urtagna armhål vilket är populärt för tiden hos motsvarande 
kvinnliga ärmlösa surcotter.287 Bild 6:18 visar en ärmlös surcottes skärning bakifrån, plagget 
kan vara en ärmlös surcotte med midjesöm. Alternativet är att det är en kjortel med midjesöm 
och ärmar i annan färg liknande Bild 6:9. Ärmhålsskärningen påminner mycket om en 
ärmskärningsteknik som kallas grand assiette, det vill säga stor tallrik.288 Genom att göra 
ärmhålen större kunde man göra åtsittande jackor med större rörelsevidd. Tekniken finns 

                                                 
284 Français (2007-11-14 ) ex. image 23, image 28. image 42 
285 Bartlett (2001) s. 124 bild 2;  Nertherton (2005) s.118 Bartlett daterar bilden till ca.1400, medan Nertherton 
daterar samma till ca. 1350 vilket verkar mer troligt med tanke på klädernas utseende. 
286 Netherton (2005) passim; Scott (2003) passim; Newton (2002) s. 4  
287 Andersson (2006) s. 78 
288 Andersson (2006) s.156f 

Bild 6:13. Cotehardie med långa tungor i samma tyg som surcotten. Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-14) 
Lutrell-14.jpg. Bild 6:14 Man med vita korta tippets. Källa: Français  122 (2007-11-14)  Image 81. Bild 
6:15. Cotehardie med korta, breda, taggiga tippets. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 196v. Bild 6:16. Blå, kort 
cotehardie med tunna vita tippets och olikfärgad kjortel. Källa: Français  122 (2007-11-14) Image 46. Bild 
6:17. ljusblå slitsad krenelerad surcotte med pälsfoder. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 120v 



 36 

bevarad på en jacka från år 1364 och manuskriptbilden skulle kunna illustrera ett förstadium 
till denna skärningsteknik.289 
 
Bild 6:19 visar en ärmlös frontknäppt surcotte, det är det enda enda exemplaret i 
bildmaterialet. Liknande plagg finns i Français 122  men endast som rustningsöverplagg.290  
 
När det kommer till oknäppta cotehardies förekommer de med eller utan slits.291 Färgmässigt  
följer de samma sorts mönster som de övriga cotehardiemodellerna.292 På Bild 6:20 kan man 
se något som tydligt kan tolkas som midjesöm då man rynkat tyget under sömmen för att 
kunna göra plagget mer åtsittande upptill men löst nertill, en företeelse som finns belagt med 
bevarade plagg från 1300-talets andra hälft.293 Scott menar att denna utveckling är ett viktigt 
steg i tillskärningskonsten att kunna göra mer välskurna kläder.294 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
289 Andersson (2006) s. 156 
290 MS Français  122 (2007-11-14) ex. image 13, image 14, image 18 
291 MS. Bodl. 264 (2000) ex. 58r 
292 MS. Bodl. 264 (2000) ex. 188v 
293 Andersson (2006) s.156f 
294 Scott (2003) s.  

Bild 6:17. Ärmlös surcotte. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 72v. Bild 6:18. Ärmlös surcotte eller kjortel 
med tallriksärmar. Källa MS. Bodl. 264 (2000) 132v. Bild 6:19. Ärmlös surcotte med frontknäppning. 
Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 67v. Bild 6:20. Cotehardie med eventuell midjesöm. Källa: MS. Bodl. 264 
(2000) 127v. 
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Hättor och struthättor 
Hättan och struthättan karaktäriseras enligt Nockert som en separat huva med axelslag.295 
Plagget är, menar Nockert, känt sedan romartiden och kan ha förhistoriska anor i även i 
Norden.296 Medeltida benämningar på klädesplagget är enligt Nockert och Andersson, latinets 
capucio eller capitium, franskans chaperon samt de svenska benämningarna hätta och 
kaprun.297 Hätta och struthätta är de namn som företrädelsevis kommer att användas. 
Skillnaden mellan de två är den långa strutsvans i tyg som sitter baktill på struthättan vilket 
ger upphov till dess namn. Hättor är enligt bildmaterialet främst ett mansplagg men det är, 
menar Andersson, tydligt att plagget användes av båda könen då de ofta testamenteras till 
kvinnor.298 Newton visar i de engelska garderobsförteckningarna att kvinnor också beställer 
hättor till sina dräkter.299 En anledning till att kvinnor sällan avbildas med hätta kan vara att 
konstnären vill tydligt markera könen.300 Struthättor förekommer ibland som Bild 7:9 som en 
slags ascessoar hos kvinnor och män att lägga runt axlarna likt en schal från 1340-talet och 
framåt.301  
 
Slagens form kan skilja något mellan bilderna från mycket små slag likt Bild 7:1 till mycket 
långa slag som Bild 7:13. Nockert hävdar att slagens storlek minskar mot 1300-talets mitt 
medan Andersson menar att de minskar först efter 1350-talet.302 I förhållande till 
bildmaterialet förekommer korta såväl mycket breda axelslag i hela tidsperioden. Tvärtemot 
är många bilder på struthättor i 1340-talsmanuskript försedda med stora slag med stora 
kreneleringar likt Bild 7:24.303 De kan ofta nå ner till armbågarna likt Bild 7:24, men de flesta 
1340-talshättor går över axlarna.304 Däremot är kortare slag, det vill säga som slutar innan 
axeln, vanligare på tidiga 1300-tals manuskript.305 I Luttrellpsaltaren förekommer båda 
varianterna men de med brett slag är förbehållet modemässigt klädda personer.306 Detta skulle 
kunna visa att breda axelslag snarare blir mer mode mot 1300-talets hälft. Strutarnas längd 
kan också kopplas ihop med slagens storlek i det arkeologiska materialet, de grönländska 
hättor utan strut har korta axelslag medan de med lång strut generellt har bredare slag.307 
Liknande tendenser finns i exempelvis Codex Manesse och Heidelberger Sachsenspiegel där 
strutarna är korta och slagen korta likt Bild 7:3 och 7:6 Ett annorlunda slag finns på Bild 7:4 
från MS. Bodl. 264, här är slaget inte runt framtill utan bildar en spets nertill.  
 
På Bild 7:1 och 7:4 kan man se att bäraren har vikt ansiktsöppningen bakåt för att inte tyget 
ska vara i vägen. Ofta är det främst upptill som den är vikt bakåt som bild 7:4. Åtta av de 
grönländska hättorna har en liten förhöjning framtill på ansiktshålet vilket kan underlätta en 
bakvikt kant att stanna på plats.308  
 

                                                 
295 Nockert (1997) s. 94 
296 Nockert (1997) s. 94 
297 Andersson (2006) s.114; Nockert (1997) s. 94 
298 Andersson (2006) s.117f 
299 Newton (2002) s. 34f 
300 Andersson (2006) s. 118 
301 Français  122 (2007-11-14 ) ex. Image 54, Image 57; MS. Bodl. 264 (2000) 120v; Scott (2003) s. 114 
302 Nockert (1997) s. 95 Andersson (2006) s. 158 
303 Français  122 (2007-11-14) ex. Image 21; MS. Bodl. 264 (2000) ex. 76r;  
304 Français  122 (2007-11-14) passim; Walters 143 (2007-12-14) passim; MS. Bodl. 264 (2000) passim 
305 Heidelberger Saschenspiegel (2007-11-14) passim; Codex Manesse (2007-11-14 ) passim 
306 Luttrellpsaltaren (2007-11-14) ex.Lutrell-10.jpg, Lutrell-14.jpg 
307 Østergård (2004) s.203-218 
308 Østergård (2004) s. 207f, 211, 213ff 
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Hättan utan strut eller kort strut 
Hättan utan strut var under 1300-talets första hälft, enligt Nockert, främst hättan för vanligt 
folk. Det kan stämma i förhållande till bönderna i Luttrellpsaltaren som Bild 7:1 som visar en 
bonde med mycket kort strut. Samma manuskript visar också mer modemedvetna personer 
som bär struthätta med lång strut.309 Däremot verkar det som korta strutar vidhåller viss 
popularitet under hela perioden då korta strutar under hela perioden finns avbildade, även i till 
synes modemedvetna miljöer som Bild 4:2 är hämtad från. Bilden från MS. Bodl. 264 visar en 
man med blå krenelerad struthätta som har en mycket kort strut. Den korta struten är en 
ovanlighet på de senare manuskripten i de fall man kan se struten.310 Hättorna i bildmaterialet 
avbildas alltid med någon slags avslutning baktill, de närmast strutlösa hättorna har en spets 
baktill som bild 7:5. I det omfångsrika manuskriptet Codex Manesse syns många struthättor 
men mycket väldigt sällan strutens utformning. Man kan se den ibland när hättan är omgjord 
till en mössa och i dessa fall är struten av samma korta längd, exempelvis Bild 7:14. Detta 
förstärker bilden av att den längre struten ännu inte kommit i mode i det tidiga 1300-talet.311 
Den korta struten kan vara rundad som Bild 7:6 eller spetsig som Bild 7:5. Detta stämmer väl 
överens med de samtida hättorna från Grönland, där samtliga fyra hättor som saknar strut är 
spetsiga baktill.312 På Bild 7:4 och 7:5 kan man också se att de korta strutarna också kunde 
vara mycket breda i basen och slutligen avslutas i en vass spets till skillnad till Bild 7:2 och 
7:6 mer rundade spets. Ett fragment från London av en struthätta från 1300-talets andra hälft 
har en liknande mycket spetsig ände.313  
 

 
 
 
 

Struthätta 
Struten på hättan växer mot 1300-talets mitt och struthättan blir mycket populär i 
bildmaterialet särskilt i 1340-talsmanuskripten där de närmast är att betrakta som en självklart 
dräkttillbehör.314 De nämns i mer än hälften av testamenten som en del av hela dräkter runt 
mitten av 1300-talet.315 Den långa strutens funktion annat än som utsmyckning är inte helt 
säker. En funktion som hävdades, enligt Nockert, av tyska präster år 1337 var att använda 
struten till att vira runt sina händer vid kallt väder.316 Ett skäl som ignorerades av kyrkan som 

                                                 
309 Luttrellpsaltaren (2007-11-14) Luttrel-06.jpg 
310 Français  122 (2007-11-14 ) passim; MS. Bodl. 264 (2000) passim 
311 Nockert (1997) s.96 
312 Østergård (2004) s. 210, 212f, 215 
313 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2006) s. 192 
314  Français 122 (2007-11-14 ) passim; MS. Bodl. 264 (2000) passim 
315 Andersson (2006) s. 159 
316 Nockert (1997) s.98 

Bild 7:1. Bonde med kort strut. Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-14 ) Lutrell-06.jpg. Bild 7:2. Blå hätta 
med struten framvikt. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 43v. Bild 7:3. Kort grön hätta. Källa: Codex manesse 
(2007-11-14 ) 228r. Bild 7:4. Hätta med uppvikt framkant och spetsigt slag. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 
120v. Bild 7:5. Hätta med bred spetsig strut. Källa: Français  8 (2007-11-14) image 16. Bild 7:6. Struthätta 
med kort slag och strut. Källa: Heidelberger Saschsenspiegel (2007-11-14 ) 8r 
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då förbjöd dem att ha långa strutar. Vid egna experiment har tre funktioner framkommit. Den 
första är att hättan kan omvandlas till en mössa likt bild 7:14, då används struten för att vira 
fast hättan runt huvudet. Den andra är att en lång strut underlättar om den ska användas som 
schal runt axlarna likt bild 7:9. Den tredje för att hålla hättan på plats vid hård väderlek 
genom att vira struten huvudet vid hård väderlek, vilket även Nockert lyfter fram som tänkbar 
funktion.317 Även mer absurda exempel av strutens funktion finns i Luttrellpsaltaren och MS. 
Bodl. 264, i den första jagar en bonde bort fåglar genom att hålla i struten och svinga hättan, i 
den andra jagar kvinnor fjärilar och använder struthättan som håv.318 Troligen är alla dessa 
funktioner sekundära mot den rent estetiska detaljen.  
 
Att dess längd och form genererats av modets gång framgår inte bara utav bildmaterialet utan 
även av det skriftliga materialet, exempelvis förbjuds år 1359 modemedvetna präster på Island 
att ha en strut längre än en aln och bredare än två fingrar.319 Längden och bredden varierar i 
materialet, de längsta strutarna kommer ju längre fram i tiden man kommer. Den längsta är 
från en bild från omkring år 1350 där en man vikt den långa struten och virat den runt sig 
själv.320 I utvikt tillstånd skulle den minst ha släpat i marken. Strutarna kan också vara kortare 
likt Bild 6:13 men det är på 1340-talets manuskript som de är längst. Bredden varierar, i 
Français 122 och i MS. Bodl. 264 där de flesta av strutarna är synliga är de breda likt Bild 7:7 
och 7:8, vilket också märks när de ofta används som schalar runt axlarna som bild 7:9. En 
struthätta med 135 mm bred strut med ofullständig längd finns i Grönlandsmaterialet och det 
ovan nämnda skriftliga materialet tyder på att strutarna kunde vara relativt breda.321 Åtta 
bevarade struthättorna från Bockstens mosse, Grönland och London med komplett strut mäter 
mellan 300-1000mm vilket stämmer bra överens med de olika versioner som finns i 
bildmaterialet.322 När det kommer till strutbredden i det arkeologiska materialet mäter alla 
förutom den ovan nämnda struthättan med bred strut, mellan 14mm-50mm.323  
 
I MS. Selden Supra 57 förekommer en unik struthätta i det undersökta materialet. (Bild 7:10) 
Struthättan har krenelerade slag vilket för 1340-talet är vanligt men också en krenelerad strut. 
En krenelerad strut finns avbildad i Scotts bok från ett italienskt manuskript daterad till 1380-
1385, så detta förefaller vara ett mycket tidigt exemplar.324 Det finns också fynd på långa 
krenelerade tungor från London daterade till 1325-1350 som kan ha tjänat som krenelerade 
strutar. Bild 7:10 säger lite om strutens konstruktion. Crowfoot, Pritchard & Stanilands menar 
att skräddaren klippte små snitt in i långa tygremsor i ylle och eftersom det medeltida 
ylletyget var hårt valkat behövdes ingen fållning som förhindrade att tyget repade upp sig.325  

                                                 
317 Nockert (1997) s. 96 
318 Luttrellpsaltaren (2007-11-14) Lutrell-10.jpg; MS. Bodl. 264 (2000) 132v 
319 Østergård (2004) s. 132 
320 Bartlett (2001) s.124 
321 Østergård (2004) s. 203 
322 Nockert (1997) s.99; Østergård (2004) s.204ff, 208, 214, 218; Crowfoot, Pritchard & Staniland (2001) s. 192 
323 Nockert (1997) s. 99 
324 Scott (2003) s. 111 
325 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2001) s.194ff 
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Hättans dekorering 
Det är främst de senare manuskripten med stor detaljrikedom som visar utvändiga 
dekoreringar.326 Det är främst i Français 122 och i MS. Bodl. 264 som olika former av 
broderingar, prickstickningar och utsmyckningar förekommer. I det förstnämnda förekommer 
det olika former vågmönster med vit form likt Bild 7:11. Samma mönster uppträder även i 
samtida exemplar, Bild 6:6 från Walter 143 och på Bild 7:12 fast i svart.327 Det skulle kunna 
vara ett slags populärt broderimönster från tiden. Franska ädlingar, menar Newton, var särskilt 
intresserade av broderade hättor och stora mängder pärlor, guld och silvertråd användes för att 
dekorera dem.328 I registren förekommer också figurbroderier som täckte hela huvorna samt 
olika mönstrade tyger.329 Enklare broderier som bårder och prickar kan ses på Bild 7:12. På 
Bild 7:13 från MS. Bodl. 264 kan man se en man i mi-partihätta med krenelering och 
vågmönstrat broderi. Särskilt intressant är den lilla bokstaven han har på slaget. I MS. Bodl. 
264 och A.4 Guido de Baysio förekommer väskor med dylika monogrambokstäver vilka 
förslagsvis syftar på ägaren eller någon tillhörighet.330 Monogrammet på hättan skulle kunna 
vara ett märke i metall vilka var populära att bära under exempelvis torneringar under 1300-
talet.331 Newton hänvisar till en hätta som dekorerats med flera silverbleck och i Thursfields 
bok finns en avbildning ur Holkhambibeln från tidigt 1300-tal som visar små cirklar som kan 
vara metallströningar på en hättas slag.332 Hättan från Holkhambibeln bärs av en bonde vilket 
kan visa på en viss spridning till bredare folklager.  
 
  
 
 
 
 

                                                 
326 Walters 143 (2007-12-14) passim; MS. Bodl. 264 (2007-11-14) passim;  Français  122 (2007-11-14) passim 
327 Walters 143 (2007-12-14) ex 23v; MS. Bodl. 264 ( ) ex. 79r 
328 Newton (2002) s. 34 
329 Newton (2002) s. 35 
330 MS. Bodl. 264 (2007-11-14) ex. 104v; A.4 Guido de Baysio (2007-16-20) ex. 53v 
331 Newon (2002) s. 42 
332 Newton (2002) s.27; Thursfield (2001) s. 74 

Bild 7:7. Lång bred strut. Källa: Français  122 (2007-11-14) image 54. Bild 7:8. Bred strut. Källa: MS. Bodl. 
264 (2000) 79r. Bild 7:9. Struthätta som schal. Källa: Français  122 (2007-11-14) image 34. Bild 7:10. 
Krenelerad strut och slag. Källa: MS. Selden Supra 57 (2000) 5v.  
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Hättan som mössa 
Under 1300-talet var det populärt att bära struthättan som en mössa genom att ta 
ansiktsöppningen och rulla upp den för att den lättare skulle passa på huvudet, slaget fick då 
vila på huvudet eller hänga ner på sidan.333 Nockert menar att denna utveckling skedde i och 
med att den långa struten kunde viras runt huvudet för att hålla hättan på plats.334 Under andra 
halvan av 1300-talet uppstår slutligen en mössa som liknar uppsättningen men som endast går 
att bära som mössa.335 I bildmaterialet från tidigt 1300-tal kan man däremot se att bilder, 
främst från Codex Manesse som Bild 7:14 och 7:15, visar hättor med kort strut bäras som 
mössa. I Codex Manesse förekommer två storlekar, dels likt bild 7:14 där slaget hänger ner på 
den pälsfodrade hättan och den korta struten går ner över den upprullade ansiktsöppningen. 
Den andra varianten på bild 7:15 visar en betydligt mindre version där slaget knappt hänger 
ner. Denna hätta är så pass liten att den kan misstänkas för att endast kunna användas som 
mössa. I engelska skriftliga källor från 1340-talet, hänvisar Newton, till hättor som endast är 
ornamentala och som inte går att bära som en vanlig hätta.336 I Scotts bok finns en bild från 
sent 1300-tal som visar en liten struthätta som kan klassas som ornamental då den endast 
ligger platt på huvudet utan att hänga ner.337 Alternativet är att det är en hätta med mycket 
kort slag vilka sju st finns bevarade i det grönländska arkeologiska materialet.338 
 
I den norska lagtexten Codex Reenhielmianus från tidigt 1300-tal kan man se en bonde som 
rullat upp ansiktshålet så endast struten och kreneleringen sticker upp. Bilden är intressant på 
flera sätt, dels för att det är en struthätta med krenelering vilket i övrigt endast förekommer i 
de sena manuskripten Français 122, MS. Selden Supra 57 och MS. Bodl. 264 från 1340-talet 
och dels för att bilden förekommer tidigt i ett sådant perifert land som Norge och slutligen för 
att det inte är en ädling som snappat upp mösshättemodet utan en bonde. I Heidelberger 
Saschsenspeigel är Bild 7:17 hämtad och visar en högt uppsatt person med hätta som hatt som 
krönts med en krona på sned. Kombinationen förekommer på flera ställen i manuskriptet.339 

                                                 
333 Nockert (1997) s.96 
334 Nockert (1997) s.96 
335 Nockert (1997) s.96 
336 Newton (2002) s. 27 
337 Scott (2002) s. 111 
338 Østergård (2004) s. 207, 211-216 
339 Heidelberger Saschsenspeigel (2007-11-14) ex 4r, 4v 

Bild 7.11. Vågformade broderier. Källa: Français  122 (2007-11-14) image 42. Bild 7:12. Olika 
broderier. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 79r. Bild 7:13. Vågformade broderier och monogram. Källa: MS. 
Bodl. 264 (2000) 120 v 
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På Bild 7:18 från Luttrellpsaltaren förekommer en unik variant då slaget vikts upp till halsen 
på hättan och sen satts på huvudet. Struten hänger sedan ner på ryggen. 
 
I MS. Bodl. 264 och Codex Manesse förekommer belägg för att det inte endast är ett manssätt 
att bära plagget då man i den förstnämnda kan se en kvinna bära den likt Bild 7:14 med kort 
slag och i den andra syns både män och kvinnor bära den mer hängande varianten som på bild 
7:14 .340  

 

 

 

 

 

 

 

Kreneleringar 
I manuskripten fram till 1340-talet är kreneleringar mycket ovanliga, bonden på Bild 7:16 är 
den enda. Det är i 1340-talsmanuskripten som de däremot frodas som MS. Bodl. 264 och  
Français 122 där nedanstående exempel är hämtade. Det finns många hättor i MS. Selden 
Supra 57, ett färre antal av dem är krenelerade.341  Det förekommer inte i alla 1340-tals 
manuskript, kreneleringarna lyser med sin frånvaro i Walter 143 och A.4 Guido de Baysio.342  
 
Kreneleringarnas utseende skiftar, de vanligaste är tungor av olika bredd och längd som Bild 
7:19 och 7:20. De längsta kan sträcka sig nästan till midjan likt bild 7:23 medan vissa kan 
vara knappt märkbara.343 De vara lätt fyrkantiga nertill eller vara rundade, ibland med visst 
mellanrum. Tungorna kan också vara dekorerade som bild 7:21 med något som kan tolkas 
som metallströningar eller pärlor. Det finns tungor med klippta snitt i likt hättan längst till 
höger på Bild 7:24. Liknande sådan kreneleringar fast längre finns bevarade ifrån London, 
daterade till 1325-1400.344 Spetsiga tungor förekommer också likt hättan näst längst till höger 
på Bild 7:24 och 7:23. På den sista syns även finns klippta snitt i tungorna.   
 
I Français 122 återfinns unika former som exempel Bild 7:25-33. Bilderna 7:25 och 7:26 
liknar eklöv och påminner om ett ensamt kreneleringslöv daterad till 1325-1350 ibland 
Londonfynden.345 Krenelering klöverform återfinns på Bild 7:27 där tungorna är långa 
avslutas i klöverblad. På bild 7:28 finns vita stycken som liknar löv fastsydda på en grön bård 
på hättans slag. Vad de vita styckena är gjorda av svårt att fastställa.  
 

                                                 
340 Codex Manesse (2007-11-14 ) 190v; MS. Bodl. 264 (2000) ex 58r, 59r 
341 MS. Selden Supra 57 (2000) 5v, 20v, 68v 
342 Walter 143 (2007-12-14) passim; A.4 Guido de Baysio (2007-06-20) passim 
343 MS. Bodl. 264 (2000) ex. 167r 
344 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2001) s.194ff 
345 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2001) s.193 

Bild 7:14. Pälsfodrad hätta med långt slag. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 110r. Bild 7:15: Pälsfodrad 
mindre hätta. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 190v. Bild 7:16. Bonde med krenelerad struthätta. Källa: Käll 
(2007-10-14 ) chaperiony9.jpg. Bild 7:17. Furste med hätta och krona. Källa: Heidelberger Saschenspiegel 
(2007-11-14) 5v.  Bild 7:18. Luttrellpsaltaren (2007-11-14) Lutrell-16.jpg 
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Bild 7:29 visar också att kreneleringarna kunde vara påsydda och inte klippta direkt på slagen 
då kreneleringen är i annan färg än slagen. Formen på tungorna i exemplet är vågiga med 
spetsar. Bild 7:30 liknar den föregående fast med mer kantiga spetsar på tungorna. Bild 7:31 
och 7:32:s kreneleringar har också tunna vita linjer som följer kanten eller går i mitten, detta 
skulle kunna vara broderi eller ett sätt att förstärka de ofållade kreneleringarna. 
 
Vissa struthättor är försedda med fransliknande lösningar. Fransarna på Bild 7:33 och 7:34 är 
tunna remsor direkt klippta av samma tyg som slaget. På Bild 7:35 är fransarna vita och tunna 
och tycks avslutas i små runda föremål. De runda föremålen skulle kunna vara metallringar 
eller bjällror vilket var en populär utsmyckning på kläder under sent 1300-tal och 1400-tal.346 
Ett exempel med längre fransar finns också i samma manuskript.347 
  
 
 

                                                 
346 Bartlett (2001) s.127; Gutarp (2000) s.81 
347 Français  122 (2007-11-14) image 116 
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Bild 7:19. Krenelering med täta korta tungor. Källa: Français  122 (2007-11-14) image 54. Bild 7:20. Runda 
täta tungor. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 120v. Bild 7:21. Dekorerade tungor. Källa: MS. Bodl. 264 (200) 
133v. Bild 7:22. Röda långa lungor. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 180v. Bild 7:23. Långa snittade taggar. 
Källa: MS. Bodl. 264 (2000 ) 76r. Bild 7:24. Olika sorters kreneleringar. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 167v. 
Bild 7:25. Små lövkreneleringar. Källa: Français  122 (2007-11-14 ) image 81. Bild 7:26. Långa 
ekbladskreneleringar. Källa: Français  122 (2007-11-14) image 54. Bild 7:27. Långa klöverkreneleringar. 
Källa: Français  122 (2007-11-14) image 55. Bild 7:28. Vita lövliknande detaljer. Källa: Français  122 (2007-
11-14) image 34. Bild 7:29. Vågkantade kreneleringar. Källa: Français  122 (2007-11-14) image 54. Bild 
7:30. Taggiga långa kreneleringar. Källa: Français  122 (2007-11-14) image 49. Bild 7:31. Långa tunna 
remsor. Källa: Français  122 (2007-11-14) image 58. Bild 7:32. Långa fransar. Källa: Français  122 (2007-11-
14) image 21. Bild 7:33. Korta vita fransar hängande föremål. Källa: Français  122 (2007-11-14) image 24.  
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Ytterplagg 
Det är något problematiskt att definiera vad som är verkligen är ytterplagg. Exempelvis kan 
manteln vara ett värmade ytterplagg men också ett plagg med stort symboliskt värde i 
ridderliga kretsar.348 Liknande hårfina skillnader finns hos surcotter som likväl kan vara 
modemässiga eller praktiska vid kallt väder. För att förtydliga det hela behandlas här profana 
plagg som alltid bärs ytterst och som inte bärs under ett plagg.  

Mantel  
Manteln är ett stort tygstycke som sveps runt kroppen. Den går under olika benämningar 
varav mantel och kappa vilket kommer ifrån latinets cappa är de vanligaste.349 Plagget bars av 
både kvinnor och män, enligt Nockert, och förekommer frekvent i nordiska testamenten.350 
Andersson menar att man i testamentena skiljer mellan kappa och mantel, varav den första 
främst är förbehållen män även om det motsatta förekommer.351 Skillnaderna rent 
utseendemässigt är däremot svårt att fastställa, vilket föranleder till att undersökningen 
använder främst mantel som term.  
 
Huvudsakligen är mantelmaterialet i de svenska och norska testamenten kläde, men även 
andra yllesorter och blandtyger förekommer.352 Det vanligaste förekommande fodret i 
testamentena är päls men också ylletyg förekommer.353 En del mantlar som nämns är av siden 
vilket, menar Andersson, tyder på att det rör sig om statusplagg.354 
 
Bildmaterialet visar att de flesta mantlarna återfinns i de tidigare manuskripten, medan de är 
mer sällsynta i manuskripten från 1340-talet. Anledningen till detta är, menar Andersson, en 
modeskiftning mot slutet av 1300-talet där mantelns popularitet går ner.355  
 
Två varianter går att se i materialet, öppna mantlar och stängda. De öppna mantlarna är sydda 
av halvrunda stycken som vilar på axlarna och som hålls ihop framtill med någon slags 
spänningsanordning. Den andra sorters mantlar är på något sätt ihopsydda så att en 
spänningsanordning inte behövs, den kan fortfarande ha samma skärning som öppna mantlar. 
I bockstensmannens utrustning finns en sådan halvcirkelformad mantel som är ihopsydd på 
ena axeln och träs över huvudet.356 Ett exempel på en sådan mantel finns i Luttrellpsaltaren, 
Bild 8:6, där manteln tydligt sitter ihop över axeln.  
 
På den öppna förekommer olika sätt att stänga den. Många mantlar, särskilt på högt uppsatta 
personer som på bild 8:3, saknas stängningsanordning och vilar istället på axlarna.357 Bild 8:4 
visar också att bäraren kunde svepa manteln om sig för att hålla den uppe, i Français 105 och 
8 är detta särskilt vanligt.358 Bild 8:1 visar en man med gulorange mantel där man kan se ett 

                                                 
348 Newton (2002) s. 44 
349 Nockert (1997) s.101 
350 Nockert (1997) s. 101 
351 Andersson (2006) s. 84 
352 Andersson (2006) s. 84f, 87 
353 Andersson (2006) s. 86 
354 Andersson (2006) s. 87 
355 Andersson (2006) s. 87 
356 Nockert (1997) s. 51 
357 Codex Manesse (2007-11-14) 6r, 119v, 120v 
358 Français  105 (2007-11-14) ex. image 54, image 75, image 99; Français  8 () ex. image 98, image 102, 
image105,  image 110 
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slags fyruddigt spänne framtill. Ett liknande spänne återfinns i Français 105.359 Runda 
spännen förekommer även i Codex Manesse.360 Enligt Français 105 kunde manteln bäras med 
spännet på axeln likt Bild 8:6 från Luttrellpsaltaren.361 Bilderna visar också olika sorters 
snörningsanordningar som Bild 8:2. Kanske använde man olika band för spänna ihop 
manteln, endast en bild i A.4 Guido de Baysio visar något som kan liknas en knut.362 I  
Français 8 förekommer även flera snören som korsar bröstet.363 En bevarad mantel från 
Leksand, daterad till 1100- eller 1200-talet har troligtvis, enligt Andersson, haft en 
snörningsanordning framtill.364 
 
I MS. Bodl. 264 där mantlar är ovanligt finns även en mantel i två färger (Bild 8:5) vilket är 
ovanligt då endast en motsvarande mantel i mi-parti finns i Lo Breviari d`amor från samma 
tid.365  
 

 
 
 
 
 
Det förekommer flera olika sorters stängda mantlar, dels de som är fästade likt 
bockstensmannens mantel och Bild 8:6, dels de som är ihopsydda på båda axlarna men som 
har långa slitsar i sidorna där man kan ha ut armarna. Newton hävdar att manteln slitsad på 
höger sida underlättade svärdsarmens rörelse och användes traditionellt av riddare.366 Genom 
att ha svärdet hängandes vid vänster höft kunde vapnet lätt dras trots att man hade manteln på 
sig. Manteln kunde också användas som sköld upprullad i vänster hand, menar Newton, vilket 
också går att se i Français 105.367 Mantlar slitsade på högra sidan återfinns på flera ställen i 
MS. Bodl. 264 som Bild 8:7 och 8:10. Mantlarna på bild 8:7 bärs över hättan och är 
pälsfodrade, de verkar också ha en slags knäppning framtill och något som liknar sydda veck 

                                                 
359 Français  105 (2007-11-14 ) image 103 
360 Codex Manesse (2007-11-14) 334v 
361 Français  (2007-11-14) image 93 
362 A.4 Guido de Baysio (2007-06-20) 102v 
363  Français  105 (2007-11-14) 73, 93 
364 Andersson (2006) s. 92 
365 Lo Breviari d`amor (2003) s.187 bild 260 
366 Newton (2002) s.49 
367 Newton (2002) s.49;  Français  105 (2005-11-14) image 45 

Bild 8:1. Mantel med spänne. Källa: Liepe (2003) s.109 fig.31. Bild 8:2. Mantel med snöre. Källa: Codex 
Manesse (2007-11-14) 63r. Bild 8:3. Mantel utan stängning. Källa: Français  122 (2007-11-14) image 69. 
Bild 8:4. Svept mantel. Källa: Français  105 (2007-11-14) image 98. Bild 8:5. Mantel i mi-parti och spänne. 
Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 79v. 



 47 

på axlarna. Liknande veck finns på flera stängda mantlar i MS. Bodl. 264 men också på Bild 
8:8 från Codex Manesse.368 Bild 8:9 visar två män med olika sorters stängda mantlar, den 
vänstra manteln är öppen på en sida och kan stängas över axeln med ett antal knappar medan 
den högra liknar mycket manteln på Bild 8:8 med slitsar i båda sidor. De stängda mantlarna i 
MS. Bodl. 264 verkar ha en särskild kontext då de trots stor färggrannhet avbildas i 
sorgeläger, exempelvis beskådar männen på Bild 8:7 en likkistas nedsänkning och välsignelse 
och männen på Bild 8:9 står vid en övertäckt bädd. Newton har kommenterat dessa mantlar 
och menar att färgerna ska ackompanjera den döde Alexanders färger.369 Det finns också en 
stängd mantel i MS. Bodl. 264 (Bild 8:10) i mi-parti som verkar ha en längre knapprad 
framtill. Knapparnas funktion kan vara främst estetiska då plagget inte är åtsittande samtidigt 
som en sådan lång knäppning inte underlättar påklädning.  
 
Mantlarnas längd verkar bli likt det övriga modet kortare mot 1300-talets mitt, detta kan ses 
om man jämför bild 8:1 och 8:2 samt de senare bilderna 8:6 och 8:10. Däremot verkar det 
som de stängda mantlarna med mer praktisk utformning kan skifta i längd beroende på 
användningsområde likt den mycket korta manteln på Bild 8:8. Den generella längden 
varieras också på bärarens status likt kjortlarna som är korta hos arbetande klasser och långa 
hos akademiska och adliga. Detta ger också visst återsken i det arkeologiska materialet då 
Leksandsmanteln som är gjort i exklusiva material är 150 cm jämfört med bockstensmannens 
mantel som är 110 cm långt och grövre i kvalitén.370 Leksandsmanteln är dessutom funnen i 
en kvinnograv vilket torde visa att den var ännu längre i proportion till bäraren.371  
 

 
 
 
 
 
Mantlar med pälsslag förekommer i manuskript under hela perioden.372 De flesta finns i 
Codex Manesse och är försedda med en eller två slitsar i sidan.373 På Bild 8:11 är den också 
kantad med band och på bild 8:13 är den försedd med ett spänne vid halsen.  Det är främst 
högt uppsatta personer som avbildas med denna typ av slag, likt bild 8:12 från 1340-talet.374 

                                                 
368 MS. Bodl. 264 (2000) ex. 190 r, 193r 
369 Newton (2002) s. 103 
370 Andersson (2006) s. 46; Nockert (1997) s.56 
371 Andersson (2006) s. 45 
372 Français  105 (2007-11-14) ex. image 23; Codex Manesse (2007-11-14) ex. 66v; MS. Bodl. 264 (2000) 43v 
373 Codex Manesse (MS. Bodl. 264 (2000) 43v) ex. 66v; 399r 
374 K. 21 (2007-06-20) ex. 50v; Codex Manesse (2007-11-14) ex. 355r, 399r 

Bild 8:6. Stängd mantel med axelsöm. Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-14) Lutrell-22.jpg. Bild 8:7. 
Sidoslitsade mantlar med knappar och veckning. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 76r. Bild 8:8. Kort mantel med 
sidoslitsar och veck. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 14v. Bild 8:9. Axelknäppt mantel och sidoslitsad 
mantel med veck. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 96r. Bild 8:10. Frontknäppt mantel i mi-parti. Källa: MS. Bodl. 
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Denna variant skiljer sig också något då manteln är öppen framtill och slaget är kortare. I 
Français 105 förekommer det också personer med pälsslag som kan tolkas som enklare, men 
även kungar med slag förekommer.375 Ett annat statusmässigt undantag är Bild 8:13 som 
troligen porträtterar en jude i toppig hatt. Den judiska situationen i Europa under 1300-talet 
var enligt medeltidshistorikern Barbara Tuchman mycket ansträngd och de tvingades bära en 
hatt med topp som symboliserade Djävulens horn.376  
 

 
  
 
 
 

Gardecorps och liknande surcotter 
Gardecorpsen eller gardetorson, som den också kallas, är egentligen, enligt Andersson, en 
särskild surcotte som börjar användas i slutet av 1200-talet.377 Vad exakt som plagget åsyftar 
är, menar Andersson, omtvistat men en vanlig åsikt är ärmarnas konstruktion.378 Andersson 
drar en möjlig parallell till ärmkappa som nämns i de svenska och norska dokumenten.379 Det 
som karaktäriserar ärmkonstruktionen är att oavsett ärmarnas längd finns hål i armhålan på 
plagget där bäraren kan sticka ut armarna. Den hängande ärmen blir därmed främst en estetisk 
effekt, men kanske också värmande. Plagget används av män såväl som kvinnor och den 
renodlade ärmkappan eller gardecorpsen, menar Andersson, troligtvis har mycket långa ärmar 

                                                 
375 Français  105 (2007-11-14) ex. image 10, image 23, image 132. 
376 Tuchman (1983) s.124 
377 Andersson (2006) s. 66 
378 Andersson (2006) s. 66 
379 Andersson (2006) s. 100 

Bild 8:11. Pälsslag med öppning i sidan. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 213r. Bild 8:12. Öppen 
mantel med kort slag. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 43v. Bild 8:13. Dubbla slitsar. Källa: Codex 
Manesse (2007-11-14) 355r.  
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och luva som exempelvis bild 8:14.380 Denna bild från Codex Manesse visar en ryttare med en 
surcotte med mycket långa ärmar och luva. I Codex Manesse förekommer också liknande mer 
kortärmade varianter utan luva, vilka mer är att betrakta som vanliga modemässiga surcotter 
då de avbildas i ordinära situationer.381 I Luttrellpsaltaren finns en liknande surcotte med 
kortare och mer klockade ärmar (Bild 8:16). Gardecorpsen i Codex Manesse avbildas i 
situationer exempelvis till sjöss och till häst vilket tyder på att det mer är ett utomhusplagg.382 
I A.4 Guido de Baysio avbildas tre gardecorpser på personer i vardaglig konversation vilket 
kan tyda på att plagget även användes som mer modeplagg.383 I K.21 Cantica, hymns etc. som 
innehåller bibliska berättelser bärs plagget främst av judiska män men också av andra 
personer.384 På bild 8:18 från detta manuskript kan man se en rynkning på gardecorpsens 
axlar, eventuellt för att skapa mer rymd i ärmarna. Liknande Gardecorps med rynkning finns 
på fru Ingeborg Bengtsdotters gravplatta från tidigt 1300-talet avbildad i Anderssons bok.385 
 
Gardecorpsen förekommer endast i Codex Manesse, A.4 och K21 vilka alla är tidiga 1300-tals 
manuskript. Ett undantag finns dock i MS. Bodl. 264 där en gardecorps finns inklämd i en 
bokstav, Bild 8:19. Den är av samma modell som bild 8:18 med rynkning. Detta verkar 
stämma överens med att plagget främst var populärt under tidigt 1300-tal.386 Däremot 
förekommer ordet ärmkappa, enligt Andersson, i norska och svenska testamenten mellan 1327 
och 1371 vilket skulle kunna tyda på att det är ett annat plagg eller att det inte är detsamma 
som cardecorps.387 Tre gardecorpser förekommer dock, enligt Newton, i en fransk 
garderobsförteckningar från 1348. En av dessa gardecorpser förefaller vara utan luva då den 
ingår i en uppsättning kläder med en separat hätta.388 

 
 

 

                                                 
380 Andersson (2006) s. 99ff; Newton (2002) s. 27 
381 Codex Manesse (2007-11-14) ex. 303r, 342v 
382 Codex Manesse (2007-11-14) ex. 041, 059 
383 A.4 Guido de Baysio (2006-06-30) 46v 
384 K.21 Cantica, hyms etc. (2007-06-20) 50v, 52r, 53v, 56v 
385 Andersson (2006) s. 101 
386 Andersson (2006) s. 100 
387 Andersson (2006) s. 98 
388 Newton (2002) s. 27 

Bild 8:14. Frontslitsad gardecorps med luva. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 73r. Bild 8:15. 
Surcotte med slitsade ärmar. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 342v. Bild 8:16. Kortärmad surcotte 
med slitsade ärmar. Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-14) luttrell1.jpg. Bild 8:17. Gardecorps utan 
slits. Källa: A.4 Guido de Baysio (2006-06-30) 46v. Bild 8:18 Gardecorps med rynkor. Källa: K.21 
Cantica, hyms etc. (2006-06-30) 46v. Bild 8:19. Sen gardecorps med rynkning. Källa: MS. Bodl. 264 
(2000) 3r.  
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Huvudbonader 
I kategorin inlemmas två sorters huvudbonader, mössor och hattar. Mössor karaktäriseras som 
”mjuka” huvudbonader gjorda av mjuka material som tyg och päls medan hattar är hårda 
huvudbonader av filt och halm. Judiska hattar finns i några manuskript men omfattas inte av 
arbetets rymd då de inte tillhör den allmänna dräkten.389 Hättor som används som mössor 
behandlas i kapitlet om hättor. 

Mössor 
Det arkeologiska materialet av bevarade mössor är litet, endast fyra st och alla i det 
grönländska materialet. Tre av dem är så kallade ”pillerburkar”, det vill säga låga 
cylinderformade mössor med lock på.390 Två av dessa har, menar Østergård, varit avsedda för 
barn. Den sistnämnda av de fyra är en påsliknande mössa med 270mm:s höjd.391 
Åldersanalysen visar någonstans mellan 1250-1410 vilket gör den svårplacerad historiskt.392 
Materialet i mössor följer troligtvis samma tygval som för dräktens övriga delar, ylletyger 
främst. Andersson menar att även vissa mössor kan ha varit nålbundna vilket är en medeltida 
bindningsteknik liknande stickning fast utförd med en stor nål.393 Fragment av stickade 
oidentifierade föremål återfinns  bland 1300-talsmaterialet ifrån London, Crowfoot, Pritchard 
& Stanilands nämner också ett fynd av en stickad mössa från 1300-talet funnen i St. Denis, 
Frankrike.394 
 
Den mest grundläggande mössan är en slags åtsittande linnemössa som knyts under hakan, 
kallad coif eller kveif på fornsvenska.395 Kveifen som avbildas på Bild 9:1 är mycket vanligt 
förekommande i den medeltida konsten under 1200-talet såväl som 1300-talet. Den användes 
också under andra huvudbonader som på Bild 9:2. Den är vanligast i det tidiga bildmaterialet 
men förekommer även i MS. Bodl. 264 men endast på arbetare.396 Det är mycket få 
huvudbonader i MS. Bodl. 264 och de bärs av arbetare och pilgrimer.397 I Heidelberger 
Sachsenspiegel förekommer också något som liknar en grön rutig kveif. (Bild 9:3) Bilden är 
av låg kvalite men hättan kan vara gjord i rutigt ylletyg eller siden.  
 

    
 
 
 
 

                                                 
389 Codex Manesse (2007-10-14) ex. 355r; K.21Cantica, hymns etc. (2007-06-20) ex. 46v, 50v, 51r 
390 Østergård (2004) s. 219f 
391 Østergård (2004) s. 221 
392 Østergård (2004) s. 253 
393 Andersson (2006) s.113 
394 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2001) s. 73f 
395 Andersson (2006) s. 114 
396 MS. Bodl. 264 (2000) 63v 
397 Newton (2002) s. 103 

Bild 9:1. Bonde med kveif. Källa: Käll (2007-10-14) enmanicoifwk8.jpg. Bild 9:2. Kveif under hätta. Källa: 
Codex Manesse (2007-11-14) 190v . Bild 9:3. Grön och rutig kveif. Källa: Heidelberger Saschenspeigel 
(2007-11-14) 9r 
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Det förekommer också olika sorters toppluvor. Bild 9:4 visar en toppig luva med ett pälsbrätte 
framtill, en identisk mössa med samma färg och brätte har en kung i MS. Bodl. 264.398 Bild 
9:5 från samma tid verkar vara av en enklare mer åtsittande modell, en motsvarande finns från 
1340-talet på Bild 6:7. En lösare modell förekommer på Bild 9:6.  

 
 
 
 
Flera modeller av pälskantade mössor förekommer i Codex Manesse. Det är svårt att faställa 
om de är i filt eller tyg. Mössan på Bild 9:7 verkar knölig upptill så denna modell kan vara 
mjuk. Modellen förekommer också som Bild 9:8 med en liten boll upptill som kan vara i tyg 
eller någon metall, en liknande boll finns på bild 9:14. På Bild 9:9 syns bara ett brätte men 
troligtvis liknar den Bild 9:8.  

 
 
 
I flera manuskript förekommer olika sorters mindre mössor utan utstående brätten eller 
uppvikt kant.399 Den enklaste modellen på Bild 9:10 är sydd i ett antal kilar och dekorerad 
med broderade kors och prickstickning. Många av hättorna är dekorerade med någon slags 
dekoration upptill. Bild 9:11 är en blå hätta med en liten knopp upptill i samma färg, medan 
bild 9:12 har ett litet uppvikt brätte och en böjd spetsig topp. Bild 9:13 är försedd med en liten 
knopp och med något som liknar runda metallutsmyckningar. Metallbeslag i form av 
”rosetter, liljor, bokstäver och sköldar” förekom, menar Andersson, ibland på kläder och 
huvudbonader.400 I norska överflödsförordningar från 1300-talets första hälft förbjöds också 
användandet av metallströningar i vardagsdräkten, inklusive huvudbonaderna.401 Den 
sistnämnda mössan verkar ha en försänkning på mitten av mössen där det dekorerats med en 
bolliknande utsmyckning likt bild 9:9. I A.4 Guido de Baysio från samma tid förekommer 
liknande mörka mössor.402  
 

                                                 
398 MS. Bodl. 264 (2000) 88v 
399 Français  122 (2007-11-30) passim;  Wace (2007-06-20) passim; Liepe (2003) s. 109  
400 Andesson (2006) s.110 
401 Andersson (2006) s.110 
402 A.4 Guido de Baysio (2007-06-20) ex. 53v, 1r, 37r 

Bild 9:7. Mjuk pälsbrättad mössa. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 418r. Bild 9:8. Mössa med boll. 
Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 305r. Bild 9:9. Högt pälsbrätte Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 
69r 

Bild 9:4. Pälsfodrad toppluva. Källa. K.21 Cantica, hyms etc. (2007-06-20) 54r. Bild 9:5. Åtsittande 
toppluva. Källa: 71A23 (2003-08-06) 164r. Bild 9:6. Lössittande luva. Källa: K.21 Cantica, hyms etc. 
(2007-06-20) 54v 
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Hattar 
Filt är det vanligaste hattmaterialet och tillverkas genom att arbeta samman fibrer med fukt 
och värme under tryck.403 Resultatet blir ett motståndskraftigt och stabilt material idealiskt för 
att tillverka hattar. Fibrerna kom främst ifrån får men även från get, bäver och kanin.404 Enligt 
Crowfoot, Pritchard & Stanilands blev filthattar populära under 1300-talet vilket bidrog till att 
filtindustrin och handeln med filt blev stor.405 Dessvärre finns inga arkeologiska lämningar av 
filthattar från 1300-talets första hälft, endast mindre fragment av filt vars användningsområde 
är osäkert.406 Hattar tillverkades även i halm och användes av båda könen. Andersson anser 
att det främst är en kvinnlig hattyp, åtminstone i Norden, men även män tycks ha burit den 
som på bild 9:23 från MS. Bodl. 264.407 På denna bild bärs den av bönder arbetande på fältet 
vilket den även görs av en kvinna med samma syssla i Codex Manesse.408 Stråhatten verkar 
också vara i debatten under 1300-talet då det exempelvis i Norge lagstadgades år 1306 att 
endast ärbara kvinnor fick bära den.409 
 
Hattarna i bildmaterialet karaktäriseras av deras form på brättet, dess höjd och eventuella 
utsmyckningar. De olika brätten som förekommer är uppvikta, breda och spetsiga och det är i 
dessa kategorier som bildmaterialet konkretiserats. Codex Manesse är manuskriptet som har 
överlägset flest typer av hattar, samtliga typer av brätten förekommer.410  
 
Newton menar att i de engelska och franska uppteckningarna är det möjligt att se en tydlig 
trend för extravaganta hattar mot 1300-talets mitt.411 Hattarna kunde dekoreras med broderier, 
silke, sammet, förgyllda och emaljerade knappar, pärlor, fodras med ekorrskinn och bäver och 
hållas fast på huvudet med guld- och silkesnören.412  
 
Uppvikta brätten står rakt upp runt hattens kulle och kan ha en rak kant likt den höga hatten 
på Bild 9:15 från Luttrellpsaltaren. Lägre hattar med rak kant förekommer ofta i exempelvis 

                                                 
403 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2001) s. 75 
404 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2001) s. 75 
405 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2001) s. 76 
406 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2001) s. 75f 
407 Andersson (2006) s.109 
408 Codex Manesse ( ) 228r 
409 Andersson (2006) s. 109 
410 Codex Manesse (2007-11-14) passim 
411 Newton (2002) s. 35 
412 Newton (2002) s. 36 

Bild 9:10. Mössa med kors. Källa: Français  122 (2007-11-14) image 20. Bild 9:11. Blå mössa med knopp. 
Källa: Français  122 (2007-11-14) image 45. Bild 9:12. Mössa med svängd topp. Källa: B.9 Wace (2007-06-
20) 88r. Bild 9:13. Mössa med beslag. Källa: Français  122 (2007-11-14 ) image.  Bild 9:14. Mössa med boll. 
Källa: Liepe (2003) s. 109 fig.131 
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Français 8.413 Brättet kan också vara slitsat som Bild 9:16 eller ha vågformade spetsar likt 
Bild 9:17, denna typ avbildas ofta i Français 8 där bilden är hämtad.414 De två bilderna från 
Luttrellpsaltaren är särskilt intressanta då hattarna bärs ovanpå hättorna vilket även 
förekommer på Bild 9:19. Att bära dem utanpå hättorna kan vara av praktiskt då det håller 
hättan på plats men kanske också modemässigt då man också kan visa upp sin hatt samtidigt 
som man får hättans värmande egenskaper. Hattarnas form gör det dessutom omöjligt att ha 
dem under hättan. Bild 9:18 visar ett brätte kantat med päls, hatten är också försedd med ett 
band så att man kan hänga hatten runt halsen. På Bild 9:19 från MS. Selden Supra 57 visas ett 
i källmaterialet unikt brätte där framkanten på brättet är uppvikt och slitsat och visar ett vitt 
foder.  
 

 
 
 
 
 
 
Bland de bredbrättade finns enkla varianter som Bild 9:20 och 9:21 vilka endast är dekorerade 
med ett band runt kullen. Nästföljande bild är något mer speciell, den har en extra avsats på 
kullen och försedd med ett zickzackmönster runt. Färgen skulle kunna antyda att det är en 
slags stråhatt men den är inte särskilt lik en mer säker stråhatt i samma manuskript.415 Hatten 
på Bild 9:23 från MS. Bodl. 264 med en arbetande bonde kan vara en stråhatt av något slag på 
grund av dess bredd och situation. Vad som strider mot detta skulle vara färgen och knoppen 
som sitter uppe på kullen. Bild 9:24 visar en mer extravagant hatt dekorerad med 
påfågelfjädrar vilket också Newton nämner i en kunglig hattmakares inventarier år 1351.416  
 

 
 
 
 
 
 
Spetsiga brätten är en slags kombination av de två ovanstående. Brättet är delvis uppvikt men 
har en del av brättet utvikt på något sätt. Den enklaste och vanligast förekommande varianten  
har en spets som antingen likt pilgrimen på Bild 9:25, pekar framåt, eller bakåt som på Bild 

                                                 
413  Français  8 (2007-11-14) ex. image 37, 42, 45 
414  Français  8 (2007-11-14) ex. image 45, 72 
415 Codex Manesse (2007-11-14) 394r 
416 Newton (2002) s. 36 

Bild 9:15. Hög hatt med uppvikt brätte. Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-14) Lutrell-22.jpg. Bild 9:16. 
Uppvikt brätte med slitsar. Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-14) Lutrell-34.jpg. Bild 9:17. Brätte med spetsar. 
Källa: Français  8 (2007-11-14) image 21. Bild 9:18. Pälsbrättad hatt. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 
24r. Bild 9:19. Hatt med uppvikt slitsat brätte framtill. Källa: MS. Selden Supra 57 (2000) 93r.  

Bild 9:20. Brun hatt. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 64r. Bild 9:21. Ljusblå hatt med band. Källa: 
Codex Manesse (2007-11-14) 319r. Bild 9:22. Gul hatt med avsats. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 
349r. Bild 9:23. Bredbrättad hatt med knopp. Källa: MS. Bodl. 264 (2000) 62r. Bild 9:24. Grön hatt med 
påfågelfjädrar. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 73r. 
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9:26.417 Varianten verkar mycket populär hos pilgrimer både före, under och efter perioden då  
den ofta är avbildad i medeltida bildmaterial.418 På det uppvikta brättet sattes ofta 
pilgrimsmärket som köptes på pilgrimsorten som bevis för besöket.419 Bild 9:27 visar en hög 
exklusiv modell med snöre, pälskantning och dekorerad med fjädrar. Bild 9:28 och 9:29 visar 
två hattar som är uppvikta på sidorna, den förstnämnda bärs av en bonde och de spetsiga 
partierna pekar svagt uppåt, medan den andra har ett mindre brätte och de uppvikta partiet är 
svagt spetsigt. Tidsmässigt skiljer det mycket mellan de två då den första befinner sig i början 
respektive i slutet av perioden. Den sista hatten har en kraftigt uppsvängd spets och det 
uppvikta brättet baktill är svagt kurvat. Brättets kontrasterande färger förstärker hattens 
karaktär ytterligare.  
 

 

                                                 
417 Codex Manesse (2007-11-14) ex. 228r; MS. Bodl. 264 (2000) ex. 57v 
418 Crowfoot, Pritchard & Staniland (2001) s. 76. fig. 52; Bartlett (2001) s.71 fig. 5,7, s.72f fig. 2, 9 
419 Bartlett (2001) s.71 fig. 7, s. 72 fig. 2; Gutarp (2000) s. 99 

Bild 9:25. Pilgrim med spetsigt brätte. Källa: MS. Selden Supra 57 (2000) 150v. Bild 9:26. Bonde med 
spetsen bakåt. Källa: Luttrellpsaltaren (2007-11-14)Lutrell-33.jpg. Bild 9:27. Hög hatt med fjädrar. Källa: 
Codex Manesse (2007-11-14) 14v. Bild 9:28. Spetsigt brätte fram och bak. Källa: Käll (2007-10-14 ) 
ogrsxq5.jpg. Bild 9:29. Svagt spetsigt uppvikt brätte. Källa: MS. Bodl. 264(2000) 74v. Bild 9:30. Hatt 
med kurvad spets. Källa: Codex Manesse (2007-11-14) 383r.  
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Avslutning 

Resultat 
Bildmaterialet visar att mannen under 1300-talets första hälft bar en dräkt som grundläggande 
består av ett par linnebyxor, så kallade brokor, och åtsittande lösa byxben, hosor. På 
överkroppen bars en kjortel. Mannen kunde också bära ett bälte runt livet, en överkjortel, en 
hätta med axelslag och en huvudbonad som kunde vara en mössa eller hatt. Som ytterplagg 
bars en mantel eller en slags överkjortel kallad Gardecorps.  
 
Hosorna i bildmaterialet är åtsittande och huvudsakligen enfärgade, vilket även de 
arkeologiska fynden är. På manuskriptbilderna förekommer det även hosor som är randiga. 
Ränderna ligger på diagonalen vilket tyder på att hosornas tyg är klippt på skrådden. Detta 
stämmer överens med det arkeologiska materialet som är klippta på skrådden för att göra 
hosorna mer elastiska och åtsittande. Det figurerar också en bild med rutiga hosor och en bild 
med spetsiga ränder. Det förekommer också att man bar hosor med olika färg eller mönster 
samtidigt. Hosorna är försedda med fot eller med en hälla under foten. I bildmaterialet 
förekommer också korta hosor som slutar vid knäna, vilket också finns i det arkeologiska 
materialet. Det förekommer också olika bilder som kan tolkas som nedrullade hosor, 
benlindor eller extrahosor. Hosorna kunde också hållas uppe extra med strumpeband som 
sattes fast under knäet. Strumpeband som knyts fast finns bevarat i fynd från London. 
 
Kjorteln är ett plagg som varierar i förhållande till längd, ärmar, halsöppning och hur pass 
åtsittande de är. Den generella trenden är att kjortlarna blir kortare och mer åtsittande under 
1330-talet. I början är kjortlarna längre och lediga. Den långa kjorteln håller alltjämt en viss 
popularitet perioden igenom, särskilt bland äldre och i akademiska kretsar. Ärmarna är 
perioden igenom åtsittande och hölls ihop med många tätt sittande knappar. Knappar är ett 
vanligt fyndmaterial varav tyg och metall är vanligast förekommande. På bilderna syns 
knappar gjorda i tyg, och metall som kan tolkas som förgyllning eller tenn, silver och brons. 
Eftersom många ärmar saknar knappar i bildmaterialet finns det teorier om att ärmarna syddes 
ihop efter påtagning. Halsöppningarnas utseende skiftar, i början är de mer halsnära medan 
det är mer modemässigt med bred båtringad öppning i slutet av perioden. Vissa halsöppningar 
har knäppning i halsen. Enstaka fall av kragar med knäppning förekommer också på bilderna. 
Samtliga halsöppningar finns representerade i arkeologiskt material. Utsmyckningar är få i 
materialet, men olika former av bandkantningar förekommer. De flesta kjortlarna är i gjorda i 
enfärgade tyger men randiga, rutiga och mönstrade tyger förekommer. Liknande mönster 
finns i textilfragment och nämns i skriftliga källor. Många kjortlar har sytts i olika färger och 
mönster vilket resulterar i flerfärgade kläder, den vanligaste varianten är delad lodrätt på 
mitten, så kallad mi-parti. I slutet av perioden förekommer även horisontell delning och 
kombinationer av dessa. En kjortel med mi-parti finns delvis bevarad.  
 
I bildmaterialet förekommer också överkjortlar, så kallad surcotte. Den bärs över kjorteln och 
kan delas in i, beroende på ärmskärning, i fyra kategorier: ärmlösa, vid ärm, rakärmade och 
ärm med olika sorters klockning. Den första är särskilt förekommande i de tidigare 
manuskripten men ett fåtal exemplar förekommer i senare manuskript. Armhålet kan skifta i 
storlek. En sen ärmlös överkjortel är försedd med frontknäppning. Generellt följer 
halsskärningen som övriga överkjortlar. En troligtvis ärmlös överkjortel finns bevarad. De 
vidärmade överkjortlarna förekommer huvudsakligen i det tidiga materialet och kännetecknas 
av en mycket vid ärm som är fästad i ärmhålet men saknar ärmsöm. I bildmaterialet används 
den av alla samhällsklasser. Några av kjortlarna är försedda med raka ärmar som slutar vid 
eller efter armbågen. Två överkjortlar med liknande ärm finns bevarade. Flera överkjortlar har 
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klockade ärmar. I början av perioden är det främst enkla klockningar men under 1330-talet 
växer klockningen ut till långa tungor, så kallade tippets. Tungorna förekommer främst på 
åtsittande och korta överkjortlar men även på längre och lediga överkjortlar. Överkjortlarna är 
i regel längre än kjortlarna under men några undantag visar kortare överkjortlar. De lediga och 
långa överkjortlarna bärs oftast utan bälte, medan de senare åtsittande och korta överkjortlarna 
är försedda med bälte. De utan bälten är ibland försedda med fickslitsar så att bäraren kunde 
komma åt föremålen som bärs i bältet under. Överkjortlarna är ibland avbildade med foder i 
annan färg eller päls. Många överkjortlar är försedda med slits, företrädesvis fram och baktill, 
men ibland i sidan.  
 
Flera manuskript från början och mitten av perioden avbildar kjortlar och överkjortlar med 
luva. Plagget liknar en motsvarande kjortel som bärs under medeltiden av munkar, så kallad 
cuculla. En kjortel med luva förekommer också i skriftligt material. Bildmaterialets 
luvförsedda kjortlar följer de vanliga kjortlarnas och surcotternas utseende i övrigt.  
 
En särskild form av kjortel och överkjortel blir populär under 1330-talet, kallad cotehardie, 
vilket betyder ”djärv kjortel”. Benämningen används för åtsittande och korta kjortlar och 
plagget blir i skriftliga källor kritiserat som omoraliskt. De existerar frekvent i de senare 
manuskripten. För att kunna göra dem mer åtsittande försågs dem med knappar framtill, men 
cotehardies utan knappar förekommer även. Vid samma tid förekommer också bilder med 
mindre åtsittande kjortlar med knäppning framtill, vilket tyder på att knapparna blev populära 
även på mindre modemässiga plagg. Två fragmentariskt bevarade kjortlar av denna 
lössittande sort finns bevarade. Cotehardien förekommer i olika varianter, som kjortel är den 
oftast till knäet eller något kortare och försedd med åtsittande ärmar. Ibland har den 
knäppning framtill och i enstaka fall ärmknäppning upp till armhålet. Den är ibland försedd 
med midjesöm med kontrasterande färger. Midjesömmens funktion är också att kunna göra 
mer åtsittande kläder. Som surcotte är cotehardien ofta försedd med långa tippets i samma 
färg som resten av plagget eller vita smala remsor som kan vara gjorda i ljus päls. Tippetsen 
kan enstaka fall vara korta och breda eller ha vågformad kant. Ett par enstaka ärmlösa 
cotehardies finns i ett manuskript varav en har midjesöm och en frontknäppning. I samtida 
testamenten är majoriteten av cotehardies tygfodrade men även pälsfoder förekommer. 
Cotehardies med ränder på diagonalen förekommer där man likt hosorna utnyttjat tyget 
elasticitet för att göra mer åtsittande kläder.  
 
Hättorna delas in i två typer, dels hättan med liten spets baktill eller kort strut eller struthättan 
som har en lång strut baktill. Den förstnämnda hättan förekommer främst i de tidiga 
manuskripten och har övervägande litet axelslag. Flera liknande struthättor med spets finns 
bevarade, även en struthätta med kort spetsig strut. Mot mitten av 1300-talet växer struten och 
slagen i bildmaterialet. Strutens längd kunde variera  och som längst nå ner till marken. 
Strutens längd blir föremål för debatt och präster förbjuds att ha lång strut. Flera struthättor 
liknande de i bildmaterialet finns bevarade. Struthättan i är dekorerad med broderier, 
metallbeslag, band och kreneleringar av olika sorter. Kreneleringarna kan ha flera olika 
former som tungor, spetsar, fransar eller lövformade. Eklövsformade kreneleringar som kan 
ha suttit på en hätta finns bevarade. Hättorna kan vara i mi-parti eller sydd i mönstrade tyger. I 
skriftliga källor förekommer yllefoder och pälsfoder. På bilderna kan man också se 
ansiktsöppningens övre del bakåtvikt. På bevarade hättor finns en förhöjning upptill på 
öppningen som håller det bakåtvikta partiet på plats. I bildmaterialet har också hättorna 
alternativa användningsområden som mössa och schal.  
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Två sorters av ytterplagg kan skönjas i materialet, mantlar och en speciell överkjortel, 
gardecorps. Plaggen är inte renodlade ytterplagg utan används även i andra sammanhang som 
modeplagg. Mantlarna förekommer främst i det tidigare materialet och kan vara öppen eller 
stängd. Den öppna manteln har en öppningsanordning men kan också sakna sådan. 
Öppningsanordningarna är olika spännen, band eller knappar. När öppningsanordning saknas 
vilar manteln på axlarna eller svepts runt kroppen. En mantel som knutits med band finns 
bevarad. Majoriteten av de öppna mantlarna är enfärgade men en mantel i mi-parti har 
påträffats. De stängda mantlarna saknar öppningsanordning och är ihopsydda och träs över 
huvudet. Den är ofta öppen på höger sida och ibland på båda sidorna. Enstaka exemplar har  
knappar i halsen och är flerfärgade. Stängda mantlar förefaller generellt vara kortare än de 
öppna och av mer praktisk karaktär. En stängd mantel liknande de i materialet finns bevarad. 
Bland de öppna och stängda mantlarna finns också mantlar med pälsslag som slutar en bit 
över axlarna. I bildmaterialet förefaller mantlarna vara fodrade med tyg eller päls. 
Förhållandet är liknande i de skriftliga källorna. Gardecorpsen är en lång överkjortel med 
överdrivet långa och vida ärmar. Ärmarna är huvudsakligen ornamentala då armarna sticks ut 
ur ett hål under ärmarna. Vanliga surcotter med samma ärmlösning fast med normal eller 
kortare ärmlängd återfinns enstaka fall. Gardecorpsen är lång och är försedd med luva, de är 
vanligare i det tidiga materialet men finns perioden igenom både i bildmaterialet och i det 
skriftliga materialet.  
 
Materialet visar på två sorter av huvudbonader, mössor och hattar. Mössorna är tillverkade i 
mjuka material medan hattar i styvt dito. En vanlig mössa är kveifen som är en slags liten 
tättslutande mössa som knyts under hakan. Denna mössa kan i sin tur bäras under andra 
huvudbonader. Kveifen är vanligast i de tidigare källorna och bärs bara av arbetare i de senare 
manuskripten. Toppluvor, runda mössor med pälskant och mindre mössor är vanligt 
förekommande. I vissa fall är de dekorerade med päls, beslag och broderier. En del mössor är 
försedda med små bollar eller toppar upptill. I det arkeologiska materialet finns två mösstyper, 
en liten cylinderformad variant och en påsliknande vilka saknar direkta motsvarigheter i 
bildmaterialet. Hattarna som avbildas är troligen främst i filt, men även i halm finns. Endast 
filtfragment finns bevarade från tiden. Hattarna i bildmaterialet karaktäriseras av deras form 
på brättet, dess höjd och eventuella utsmyckningar. De skriftliga källorna beskriver en ökad 
trend för extravaganta hattar med mycket dekorationer. Detta stämmer överens med 
bildmaterialet då hattar prydda med påfågelfjädrar, päls, snören och kantningar förekommer. 
Hattarna kan vara höga och låga, vanligtvis med rundad kulle. Brättena är uppvikta, breda och 
spetsiga och formerna kombineras ofta. Ibland är små snitt klippta i brättet eller så är brättet i 
kontrasterande färg eller päls. På en del bilder bärs hatten också utanpå hättan eller hängs runt 
halsen i ett snöre.  
 

Framtida forskning 
Ansatsen till den uppsatsen var från början att skriva om både mansdräkten och den kvinnliga 
dito. Hela materialinsamlingen gjordes men en bit in i skrivandet gjordes ett beslut att 
avgränsa till mansdräkten. Det finns således mycket material att analysera och många 
oupptäckta områden. En kommande uppsats skulle kunna handla om kvinnodräkten då det 
skulle bli minst lika intressant. Det finns också fler dräktspecifika element hos mansdräkten 
som inte är medtagna men som kan vara värda att skriva om. Två sådana element är skor och 
väskor där det i båda fallen finns gott om arkeologiska källor att jämföra med. Att undersöka 
särskilda samhällsgrupper och yrkeskategorier utifrån manuskriptbilder vore också intressant. 
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En annat tänkbart analysområde är de faktorer som utformar modet under medeltiden. 
Kyrkliga dekret, pålysningar och överflödsordningar är alla exempel på försök att stävja 
modets utveckling. I vilket utsträckning lyckades det?  
 
En tanke som dök upp i samband med en annan uppsats är att jämföra 1800-talsromantikens 
konstnärliga skildringar av medeltiden med medeltida källmaterial. Vad är sanningsenligt 
skildrat med vad vi mer faktiskt kan fastställa om medeltidens kläder. Förslagsvis väljer man 
ut ett antal målningar med givna historiska händelser och ser hur de svarar till det material 
som är från perioden som skildras.  
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