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Forord
 

Af Kirsten Rykind-Eriksen

Temanummer i anledning af Reformationens 500 års jubilæum – Luthers opslag i 1517 af 95 
teser på kirkeporten i Wittenberg

Jubilæet er en oplagt lejlighed til at sætte fokus på renæssancens dragter, der enten var umådeligt 
overdådige som inden for rigets højeste stand, pyntet med fornemme kniplinger, eller med et enkelt 
og stramt udseende som præstestandens sorte kjortel og hvide pibekrave. Klædedragten afspejlede 
personens stand og status, og hos kvinderne gjaldt det i høj grad også deres hovedtøj. 
   Camilla Luise Dahl er medredaktør på dette nummer af Dragtjournalen, da hun kom med idéen om et 
renæssancenummer, med en artikel, forslag til forfattere og Varia. 
   Tidens dragter behandles under nye indfaldsvinkler. I artiklen om barselskoner skriver Mette Maria 
Ahlefeldt-Laurvig om rigets fornemmeste kvinder, der ligesom alle andre kvinder skulle indføres i 
kirken seks uger efter deres barsel. Til dette ritual iførtes de alt deres fornemme – og tunge - stads og en 
til flere følgekoner fulgte dem. Mette redegør for dette ritual, der ud over kirkegang krævede et større 
gæstebud og dragning af husets sale. Til dette udvalgtes en særlig dragefrue – helst rig på vægtæpper 
og service. 
   Efter denne overdådighed kommer Hanne Frøsig Dahlgaards artikel om præstedragtens forandring 
fra den farverige katolske til den sorte kjortel. Hun gennemgår hvad den katolske dragt bestod af, 
og hvordan reformationens præstekjortel kom til at se ud. Enkelte katolske dragtdele levede videre 
som underklædning for bispekåben. Hanne viser præstedragtens forandring fra Luthers folderige 
hverdagstøj til den præstekjortel, som stadig bruges. 
   Camilla Luise Dahl og Jens Christian V. Johansen har en interessant pointe omkring de skånske 
præster og deres hustruers klædedragt. Deres fastholden i dansk dragtskik, trods svenske forbud, ser 
forfatterne som en form for nationalisme et par århundreder før den romantiske nationalisme opstod. 
Ud fra epitafier og arkivalier diskuterer de præsternes stædige fastholden i den danske pibekrave og 
fruerne i sort eller kriget hovedtøj. 
   Inger Lauridsen skriver om renæssancens kniplinger, som rigets højeste stand var storforbrugere af. 
Christian IV købte kniplinger, som svarede til prisen på et helt gods. Inger gennemgår kniplingernes 
udvikling og vandring fra Italien over Flandern til 1500-tallets Danmark, hvor Vestsønderjylland blev 
center for dansk knipleindustri. Eksempler på Christian IVs forbrug af kniplinger og Sophie Brahes 
med fleres.
   Motiver fra renæssancens mønsterbøger genfindes i 1700-1800-tallets hedebobroderier, hvilket Inge 
Christiansen påviser. Åbne syninger som dragværk, baldyring og udklipshedebo var bøndernes svar på 
syede kniplinger og højere stands gennembrudte syninger.  
   Stumpwork, en form for reliefsyning, er en næsten glemt 1500-1600-tals syteknik. Den var meget 
yndet, navnlig i England, men også brugt i Danmark, f.eks. til at udsmykke skrin med, der fik en 
broderet stofbeklædning. Anne Marie Elmbak har arbejdet med stumpwork og lavet forsøg med 
traditionelle-nye figurer. 
   Favoritten handler om det, vi varmer fingrene med om vinteren, fine strikkede handsker, udstyret med 
floskanter og mønster, eller luffer med en eller to tommelfingre, godt slidt og stoppet. Fundet under 
Metro udgravningerne i København, og ved tidligere udgravninger under Rådhuspladsen, beskrevet af 
Charlotte Rimstad. 
   Varia giver eksempler på Peder Palladius’ Hosedjævelen. I 1556 skrev han om brugen af de rette 
klæder, der skulle være præget af dansk mode. Udenlandsk så han som tegn på katolsk tankegang og 
fordærv – tankevækkende netop i forhold til dette nummer af Dragtjournalens artikler.

God læselyst!
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Barselskoner i 
Reformationstiden

Af Ph.d.-studerende ved Oxford Universitet Mette Maria Ahlefeldt-Laurvig

Barsel gav anledning til et ritual og en fest, som jævnligt blev skældt ud for stads og quinde-
drik i et forsøg på kontrol. Alligevel er højtiden næsten bortredigeret fra vor historie, skønt den 
i århundreder angik knap halvdelen af den danske befolkning. Med fokus på adelskvinder i 
reformationstiden indledes artiklen med en kort belysning af ritualet og dets baggrund. Dernæst 
sammenholdes skikken med reformationstidens brug af dragt og udsmykning.  

Dronning Sophies ophøjede renselse 
Da Danmarks unge dronning Sophie af Meck-
lenburg-Güstrow (1557-1631) for tredje gang 
kom i barselsseng, var forhåbningerne høje 
til, at hun efter to døtre ville nedkomme med 
en søn. Og hun skuffede ikke. Mandag d. 12. 
april 1577 fødte Sophie et sundt drengebarn 
på det nyopførte Frederiksborg, opkaldt efter 
hendes mand, Frederik II. Så snart kongen 
havde sikret sig, at både barn og hans elskede 
Soffye havde det godt, fastsatte han dåben af 
den nye prins til d. 2. juni i København.1 Før 
man kom så langt, var der dog en anden høj-
tidelighed, der fandt sted søndagen forinden. 
D. 25. maj 1577 endte dronningen nemlig 
sin seks ugers Seng, og derfor gik hun ’paa 
Frederiksborg, Pinsedag i Kirke for første 
gang i overensstemmelse med den hellige og 
ophøjede Renselsesskik’, som teologiprofessor 
Rasmus Lætus tilfreds noterede sig.2 Sophie 
havde med andre ord fulgt ritualet at blive in-
troduceret i kirken efter barsel. Det havde dog 
været mere politisk korrekt af Lætus at kalde 
det en højtidelig kirkegang, for der var immer-
væk gået en generation siden Reformationen, 
og fra øverste hold prøvede man ihærdigt at 
banke på plads, at en kvindes kirkegang nu 
var et taksigelsesritual, ikke en purifikation. 
Det var ingen nem opgave, for ritualets oprin-
delse og eksistensberettigelse var netop uren-
hed. Det havde rod i Det Gamle Testamente 
(Tredje Mosebog, 12, 2-8), som bestemte, at 
kvinden blev uren efter barnefødsel. Derfor 
skulle hun holde sig hjemme i seks uger efter 
fødslen, hvorefter hun skulle møde op foran 
templet for at gennemgå sin renselse og give 
offer som betaling for ritualet.3 

1   Det var den fremtidige Christian IV.
2   Erasmus Lætus’ Skrift om Christian IVs Fødsel og Dåb (1577), (red.). K. Skovgaard-Petersen og P. Zeeberg, 
København, 1992, s. 167.
3   Ifølge Moseloven var renselsestiden dobbelt så lang efter en pigefødsel, nemlig 12 uger, men i kristendommen 
blev 4-6 uger det gængse ved begge køn, i Danmark som oftest 6 uger. 

Fig. 1: Karin Krabbe, 1564.  Efterhånden, som 
Reformationen slog rod skulle kirkedragten 

være sort, prunkløs og ærbar. Men som Karin 
Krabbes dragt viser, fik adelskvinderne syet deres 
dragter i kostbare stoffer, såsom fløjl og brokade, 
og kombineret med perlehue og mange guldkæder, 
blev resultatet alt andet end beskedent. Epitafium 
fra Vinderslev Kirke. Foto: Livinghistory.dk
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Et stædigt ritual  
Da reformatorerne tog kirkeritualerne under debat, stod kvindens renselse ikke først på listen. 
Luther var ikke særligt optaget af dette kvindespørgsmål, men formåede alligevel at mudre 
vandene ved på den ene side at proklamere, at fødsel ikke gjorde uren og i samme åndedræt 
fremhæve Jomfru Maria som prisværdig, fordi hun ikke havde følt sig for fin til at gå til Temp-
let efter Jesu fødsel, skønt hun ikke behøvede det. Dette mindedes man hvert år d. 2. februar 
ved Mariæ Renselsesfest, og det blev man faktisk ved med, også i Danmark, til langt efter 
Reformationen. Efter en del vaklen blev et modificeret ritual bibeholdt i det evangeliske Dan-
mark. Det fører for vidt at gå i dybden med de komplekse spændinger mellem gejstlige og 
sociale fortolkninger, så her skal blot nævnes, at mange præster, og ikke mindst mange mødre, 
kun nødigt gav slip på et ritual, der havde været en ligeså indlysende del af søndagsmessen, 
som bryllup, dåb og begravelse. 
   Rent praktisk foregik det sådan, at moderen blev ført til kirke af hendes såkaldte æresfølge, 
der bestod af ærbare, gifte Dannequinder. Kvinderne gik ikke ind i selve kirken, men blev stå-
ende i våbenhuset (på uindviet jord), indtil præsten kom ned for at introducere moderen. Før 
Reformationen ville han nu have stænket den knælende moder med vievand og dernæst rakt 
hende det vigtige vokslys, der repræsenterede hendes tilbagekomst, hendes reintroduktion, til 
Guds Rige. Men det blev nu forbudt, så præsten nøjedes i stedet med at bede nogle særlige 
bønner og holde en formaningstale til kvinden. Herefter ledte han moderen ind i kirken og op 
til alteret. Både tyske og danske kilder fortæller, hvordan hun her gik tre gang rundt om alteret, 
oftest i selskab med nogle af sine følgekoner eller med præstekonen.4 Til sidst lagde hun sit 
offer på alteret. Ved Reformationen var taksten fire skilling, men i praksis varierede det efter 
formåen; en adelskvinde gav typisk mere, ligesom hendes følge også betalte noget, mens en 
fattig kone måske nøjedes med lidt mad. Herefter var ritualet gennemført, og moderen kunne 

4   S. Karant-Nunn, The Reformation of Ritual, London, 1997, s. 79.

Fig. 2: Dronning Sophie af Mecklenburg-
Güstrow (1557-1631), som purung dronning 

i c. 1572, året før hendes giftermål med Frederik 
II. Kongens elskede Soffye bærer en gylden 
overkjole, der muligvis var hendes brudekjole.  
Fra Rosenborg Slot. Foto: Wikipedia

Fig. 3: Sydeuropæisk afbildning af Marias 
Renselse fra c. 1200, som svarer nøje til 

ritualet i det senkatolske Danmark. Teksten 
fortæller, at moderen er blevet stænket med 
vievand, og præsten rækker nu moderen sin 
højre hånd for at lede hende ind i kirken. I den 
anden hånd bærer hun det lange vokslys. Bagved 
moderen står en følgekvinde. Moderen var 
traditionelt iklædt en bodskåbe til sin purifikation, 
men som kvindens kostbare dragt viser, var der 
vide rammer for fortolkningen af bodskåben. 
Foto: B. Beitl: Der Kinderbaum, Brauchtum und 
Glauben um Mutter und Kind, Berlin, 1942.
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atter indtage sin vante plads i kirken og i 
samfundet. I det tidligmoderne Danmark var 
introduktion almindeligt udbredt i alle sam-
fundslag, og dette forhold synes at have holdt 
sig langt ind i 1600-tallet.5

Fester i stribevis  
En veloverstået barsel medførte en stribe af 
selskabelighed. Først var der barselgildet for 
de kvinder, der havde bistået ved fødslen. Det indskrænkede sig normalt til et kaffegilde umid-
delbart efter fødslen, men kunne også være et større selskab, for vi har et påbud fra 1561 om at 
holde antallet af ’Hustruer med Forgangs Quinder’ nede på tredive. Dernæst kom dåben, der 
skulle afholdes senest fjorten dage efter fødsel. Dette medførte det for os pudsige, at moderen 
som regel var udelukket fra at deltage, fordi hun stadig lå i barselseng. Men adelen havde det 
med at ignorere denne dåbsregel, ligesom deres konge.6 I 1576, da ’Gud almegtigste’ således 
havde forløst Berete Herlufsdatter Skave (1554-1636)] ’och giffuitt oss enn vng Søn’, udsatte 
Niels Krabbe frejdigt dåben i seks uger, for at slå den sammen med Beretes introduktion. Hans 
invitation til den mægtige Christoffer Gøye fulgte tidens formular: da ’acther jegh at giørre 
mynn kerre Hustruis Kyrckegang och lade kryssne mynn vnge Søn’.7 

Hvad enten dåben var før eller efter moderens seks ugers seng, var dét at ligge i barselstue 
ensbetydende med en lind strøm af besøgende. Vi har kun sparsomme oplysninger om danske 
1500-tals barselstuer, men et kig ind hos den engelske Grevinde af Salisbury i 1613 giver et 
fingerpeg. Overvældet beskrev en gæst, hvordan grevinden lå til barsel i en stue dekoreret ’very 
richly, for the hanging of her chamber, beeing white satin, embroidered with gold (or silver) 

5   Efter Enevældens indførelse i 1660 begyndte introduktion at aftage i brug, særligt i de højere samfundslag, 
men især på landet var introduktion stadig almindeligt i 1700-tallet. I 1754 blev ritualet atter moderniseret, og til 
dels afskaffet, men først i 1880’erne gled ritualet for alvor ud af brug, selvom der er en del senere eksempler.
6   Dåben af den fremtidige Christian IV fandt sted syv uger efter fødslen. Til gengæld overholdt Sophie sine seks 
ugers barselsseng.
7   Brev 149: fra Niels Krabbe til Kristoffer Gøje, Vegeholm 16. Januar 1576, i Breve til og fra Kristoffer Gøje 
og Birgitte Bølle, udgivne ved Gustav Bang af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, København, 
1898-99, s. 262.

Fig. 4: Vegeholm Slott i Skåne, hvor Berete 
Skave holdt sin kirkegangsfest i 1576. Der 

blev drukket godt ved mange kirkegangsgilder, 
både af mænd og kvinder. I 1575 blev der på 
Fyns Landemode »rørd noget om Quindedrick, 
som skeer, naar Quinder gaaer i Kirke paa 
Landsbyerne«. Senere er det særligt kvindernes 
hang til en varmende snaps i ventetiden ude i 
våbenhuset, der gav anledning til klage. Foto: 
Wikipedia

Fig. 5: Tysk træsnit af barselstue fra 1533. 
Moderen skulle helst ikke forlade barselstuen 

i løbet af sin seks ugers seng, så både seng og 
værelse var draget med de skønneste stoffer, 
huset formåede. Foto: B. Beitl: Der Kinderbaum, 
Brauchtum und Glauben um Mutter und Kind, 
Berlin, 1942.



7

and perle is valued at fowreteen thousand pounds’.8 En svimlende sum, der nok langt overgår, 
hvad dansk elite kunne præstere, endsige måtte, hvor gerne man end signalerede status. For i 
1615 forbød Christian IV, at brudesengen blev udstyret med fløjl eller dekoreret med guld- og 
sølvbroderi. Gjaldt denne begrænsning for bryllup, gjaldt den endnu mere for barselssengen.9 
   Hvis venner og familie boede i nærheden, sendte man pigen ud for at ’byde til Kirkegang’. 
Og hun var åbenbart pyntet efter alle kunstens regler – nogle gange for meget. Derfor indskær-
pede Riberrecessen i 1561, at nok måtte pigen bære ’gode Cleder’, men ikke ’Guld, Perler eller 
Sølff’. Forbuddet var støttet med bødetrussel og handlede i virkeligheden om meget mere end 
tjenestepigerne i Ribe. Kontrol med fremtoning var helt afgørende for styringen af stat og kirke 
gennem middelalder og renæssance.10 I et samfund, som bevidst udtrykte stand ved hjælp af 
ydre tegn såsom klæder og smykker, skulle pigen på den ene side gerne afspejle fruens status, 
men samtidig måtte hun ikke nærme sig adelens enemærker. Af samme årsag fortsatte Riberre-
cessen med et generelt forbud for alle tjenestepiger mod at bære det dyre fløjlsklæde og da slet 
ikke pelskraver af hermelin, guldbroderi eller perler.

At drage en sal 
En hustrus veloverståede fødsel gjorde introduktionen til en festdag. Frederik II’s lensmand på 
Bergenhus, den velhavende Erik Ottesen Rosenkrantz, var berømt for sine selskaber ved hu-
struen, Helvig Hardenbergs mange introduktioner gennem 1560´erne.11 
   Selv Jørgen Marsvin, der ellers ikke var kendt for generøsitet, må have holdt et passende 
gilde, da han i anledning af Karines nedkomst inviterede den efterspurgte Christoffer Gøye til 

8   ‘hvis barselstue er rigt udstyret med hvidt satin, broderet med guld (eller sølv) og perler til en værdi af 14.000 
pund’ [M. A-L’s oversættelse]. Se J.D. Jenstad, ’Lying-in Like a Countess: The Lisle Letters, the Cecil Family, and 
A Chaste Maid in Cheapside’, Journal of Medieval and Early Modern Studies, Vol. 34, No. 2, 2004, s. 373.
9   V.A. Secher, Corpus Constitutionum Daniæ, Forordninger, Recesser og Andre Kongelige Breve, Danmarks 
Lovgivning Vedkommende 1558-1660, Vol. 3, §3, København, 1891-94, s. 443.
10   U. Rublack, Dressing up: cultural identity in Renaissance Europe, Oxford, 2010, s. 82f. 
11   A. Heise, ‘Bidrag til Familien Rosenkrantz’s Historie i det 16. Aarhundredes sidste halvdel, Historisk 
Tidsskrift, Vol. 5, række 6, 1886-1887, s. 1.

Fig. 6: Helvig Hardenberg (1540-1599), gift 
med Erik Ottesen Rosenkrantz (1519-1575), 

der ’som den mægtige og rige Lensmand holdt … 
et helt lille Hof på Bergenhus. Ved sin Hustrus 
Kirkegang efter de forskjellige Barsler eller ved 
andre festlige Lejligheder gav han Selvskaber.’ 
Foto: www.geni.com/people/Helvig-Hardenberg.

Fig. 7: En af de 43 såkaldte Kronborg 
gobeliner, som Frederik II lod fremstille 

mellem 1581-88. Kongen er det statelige 
midtpunkt med den unge Christian IV ved sin 
side. Det var netop, mens disse gobeliner blev 
fremstillet, at kongen udstedte sit dragnings-
forbud (1586), der stærkt reducerede den tilladte 
mængde gobeliner i adelige sale.    
Foto: Nationalmuseets digitalsamling.
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hustruens ‘Kircke gonngh her wdj Lanndzkron-
ne sønndaghenn misericordia, som er thenn 
20. Aprilis 1572’.12 Marsvin var lensmand på 
Landskrona Slot, og Karine, eller Karen Ottes-
datter Gyldenstierne (o. 1539-1589), var ned-
kommet d. 1. februar med parrets femte barn, 
datteren Ellen.13 Med 11 uger fra fødsel til 
introduktion var der rigelig tid til festforbere-
delserne. Salene skulle tage sig godt ud, og de 
forårsfugtige stenvægge smykkes med vægtæp-
per. Havde Karine ikke nok, kunne hun bede 
en veninde være dragefrue. Det var en ære at 
blive bedt om at drage en sal med gobeliner 
og bænkehynder. Men det var også en logistisk 
udfordring, fordi de kostbare tekstiler til stadig-
hed cirkulerede rundt mellem adelsfamilierne, 
da kun de færreste rådede over så imponerende 
en samling, som for eksempel Mette Olufsdat-
ter Rosenkrantz (c. 1533-1588), der med et utal 
af flamske tæpper og engelske silkebænkehyn-
der, var en efterspurgt dragefrue.14 Måske er 
det ikke mindst hendes tæpper, der sigtes til, 
når kronen også i 1586 forsøgte at begrænse 
adelens ’forfengelige’ overforbrug, der var ’til 
stoer skade’ for dem, som ikke kunne følge 
med. Nok ønskede kongen en adel, der forstod 
at iscenesætte sig selv og dermed signalere 
magt, men ikke i en sådan grad, at de enten 
overgik majestæten eller ruinerede sig selv og 
andre. Begge dele truede status quo. For frem-
tiden skulle væggene højst drages med flamsk 
klæde, ikke silke, og kun dér, ’hvor mand skal 
sidde’ og alene ’saa høgt som en engelsk Kledis 
bred’.15 

’Al den stads’ 
Når dagen for introduktionen oprandt, blev 
moderen for et kort øjeblik centrum for hele 
menigheden. Derfor klædte hun sig i sit fine-
ste kirketøj. Så fint åbenbart, at Roskilde Lan-
demode i juni 1572 krævede, at ’al den stads’ 
der blev ødslet, ’når Kvinder gaa udi Kirken 
efter deres Barnefødsel’ skulle høre op og fra 
nu af ’slet aflyses og ej … ske efter denne Dag 
under tilbørlig Straf’.16 Kongen var kirkens 
overhoved og atter afkridtes territoriet. For 
her i 1570’erne skulle kirketøjet være sobert, beskedent og sort, måske med en anelse hvidt. 
Farvestrålende kirkeklæder rimede med papistisk ødselhed, der passede dårligt ind i luthersk 
optik. Ironisk nok var sort den dyreste nuance at fremstille, og da adelen hertil brugte kostbare 
materialer som fløjl og brokade, og smykkede klæderne med ædelstene, perler, guld- og sølv-
broderi, var det så som så med sømmelig protestantisk beskedenhed. Det gjaldt også Karen 
Gyldenstierne. 

12   Brev 107: fra Jørgen Marsvin til Kristoffer Gøje, Landskrona, 9. marts 1572, i Breve til og fra Kristoffer Gøje 
og Birgitte Bølle, s. 190.
13   Datteren Ellen var den Ellen Marsvin, der blev Christian den IV.s svigermor ved dennes giftermål med Ellens 
datter, Kirsten Munk, i 1615. 
14   Se f.eks. Å. Fasmer Blomberg og O. Andrup, ’Fester hos Adelen’, Danmark i Fest og Glæde, (red.) J. Clausen 
og T. Krogh, København, 1935, s. 134-36.
15   Påbuddet sigtede til salene, særligt ved bryllupsfester. Man tillod fortsat at pynte brudekammeret efter behag. 
Se: Secher, Corpus Constitutionum Daniæ, Vol. 2, §6, København, 1889-90, s. 446-47. 
16   Fra Roskilde Landemode, 4. juni 1572, i Kirkehist. Saml., 2. Række, 1867-1868, s. 363.

Fig. 8: Karen Gyldenstierne (o. 1539-1589), 
gift med Jørgen Marsvin i 1565. Skønt hun 

’nødig ville have ham’, skænkede hun ham 
alligevel ti børn, heriblandt den omtalte Ellen 
Marsvin, som engang skulle blive svigermor til 
Christian den 4. ved dennes giftermål med Kirsten 
Munk i 1615. Foto: Danmarks Adels Aarbog, 
1926. 
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   Vi har et epitafium af hende i kirkedragt fra 
1576, hvor hun bærer en sort, kortærmet over-
kjole. Den er åben fra halsen og ned, så man 
ser hendes hvide livkjole med tilsvarende hvide 
ærmer (formodentlig snøret på) besat med 
sorte pelsmanchetter. Overkjolens kostbare 
broderi er i samspil med de mange guldkæder, 
hun bærer om halsen. Karen Gyldenstiernes 
hele kirkedragt var ikke bare uhyre kostbar, 
den var også tung. Overkjole, livkjole og de 
mange underskørter, som understøttede silhuet-
tens strenge kegleform, vejede til. Oveni dette 
kom korsettet, som typisk havde ringe enten 
af fløjsomviklet jern eller af hvalbens-stivere 
omviklet med lærred.17 Korsettet var somme 
tider suppleret med hoftepuder og måske var 
der også en bred pind af træ eller hvalben til 
yderligere afstivelse af skørtet. Sammenlagt 
kunne sådan en dragt veje op til 10 kg. Hertil 
kom de tunge guldkæder, der ofte var meter-
lange og støbt i tykke led af solidt guld. Karen 
Gyldenstiernes kæder ser overkommelige ud, 
men nogle kvinder drev det så vidt, at kæden 
gik ned til jorden, og de nærmest segnede 
under vægten. Derfor udstedte Frederik II 
et forbud mod at låne sig til flere kæder, end 
man i forvejen måtte have.18 Præstekonerne, 
der ugentligt var konfronterede med al den 
pragt, forsøgte åbenbart at følge trop, men her 
huskede man dem på deres mands stand, og 
forbød dem både lånte eller egne guldkæder.19 
De måtte heller ikke smykke sig med ‘fløgels 
Kraffuer’ eller ‘Damaskethrøyer’.

En gammel tørklædekrig
Karen Gyldenstiernes hue var ligeså kostbar som dragten, hvis ikke mere. Dens perlestik er så 
tæt, man dårligt kan skelne det sorte klæde nedenunder. Der var ofte ædelstene mellem perler-
ne, og sådan en hue kunne repræsentere en værdi som en stor ejendom. Ofte havde velhavende 
adelskvinder endda flere af slagsen. Vi ved for eksempel, at den samtidige Mette Rosenkrantz 
havde fire huer og Sidsel Urne seks.20 
   Om kvinderne bar disse huer også ved introduktion, er uvist, men sandsynligt. Til sammen-
ligning bar engelske kirkegangskoner et hvidt tørklæde ved introduktion. Det hvide tørklæde 
stammede fra katolsk tid, men i England fortsatte man brugen i Reformationens første tid, ind-
til der gik politik i det. The Radicals, og særligt Puritanerne blandt disse, protesterede nemlig 
iltert mod tørklædet, som de så som den rene bodsdragt. Til forsvar fremdrog visse biskopper, 
at tørklædet tværtimod fremhævede og ærede kirkegangskonen, fordi hun således skilte sig ud 
fra de andre kvinder i menigheden.21 I 1630’erne blussede diskussionen op igen, men da var det 
de såkaldte Laudianists, tilhængere af ærkebiskop William Laud (1573–1645), der insisterede 
på det hvide tørklæde ved barselkvinders introduktion. I Danmark skal vi frem til 1700-tallet, 
før vi har udsagn om en særlig hovedbeklædning ved introduktion. Da optræder en kirkegangs-
konehat med stor hattepul og uden skygge.22 Og helt ind i begyndelsen af 1900-tallet aner vi 

17   For beskrivelsen af korset og understøttelse se A. Sjørman og K. Iversen Jensen, ’Dragt, dans og opførsel’, i P. 
Grinder-Hansen, (red.), Tycho Brahes Verden. Danmark i Europa 1550-1600, København, 2006, s. 61-62.
18   Fasmer Blomberg og. Andrup, ’Fester hos Adelen’, s. 148.
19   Forordning af 1555, udstedt af Peder Palladius’ bror, Niels Palladius, der var biskop i Lund. Se M. Schwarz 
Lausten, Biskop Niels Palladius. Et bidrag til Den danske kirkes Historie 1550-60, København, 1968, s. 133.
20   Troels-Lund, Dagligt Liv i Norden i Det Sekstende Aarhundrede, Folkeudgave, Vol. 3, København, 1903, 
s.127, 173.
21   D. Cressy, Birth, Marriage, and Death: Ritual, Religion, and the Life-Cycle in Tudor and Stuart England, 
Oxford, 1997, s. 216-22.
22   Troels-Lund, Dagligt Liv, Folkeudgave, Vol. 8, København, 1903, s.107.

Fig. 9: Den velhavende Mette Olufsdatter 
Rosenkrantz (c.1533-1588), som ejede 

adskillige perlestukne huer og tillige var en 
beredvillig dragefrue. Foto: Danmarks Adels 
Aarbog, 1884.
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et bods-ekko, for her fortæller folkemindeop-
tegnelser om vestjyske kirkegangskoner, at ‘i 
kirken skulle de have kåbe på og kun en kappe 
på hovedet, hvad enten det så [var] varmt eller 
koldt’.23 

Bodskåben
Vi havde faktisk en bodskåbe til mødrene i det 
katolske Danmark. Den navnkundige biskop 
Peder Palladius (1503-1560) fnyste mod så-
dan afskyelig skik, at moderen skulle være i 
bodskåbe, når hun i katolsk tid gik ‘udi Kirken 
efter sin Barn’.24 Måske er det baggrunden for 
den mærkelige paragraf om kirkegangskoner i 
Riberecessen fra 1561, som er blevet fortolket 
meget forskelligt. Før vi kigger på den, bør det 
gøres klart, at paragraffen handler om kvin-
der, der skal introduceres efter barsel: ‘når en 
Dannequinde sidder udenn Kirckegang [altså 
inden hun er blevet introduceret] och skall 
gange uthi Kircke [dvs. introduceres], att hund 
that gannger udi hendis egne Cleder’. Kun 
hvis hun er meget fattig, fortsætter forordnin-
gen, må hun låne sig til kåbe eller kjortel, bare 
det ikke var ’tehnn grønne Kobe’. Og så trues 
der med en klækkelig bøde på 10 Daler for 
overtrædelse.25 Hvorfor må kirkegangskonen 
ikke låne andres ’Cleder’, og hvorfor skal 
hun i den grad undgå en grøn kåbe? Hvis dette kun var et forsøg på at indføre sort som eneste 
tilladte farve, hvorfor så ikke sige det lige ud?   Historikeren Troels-Lund læser ’tehnn grønne 
Kobe’, som bodskåbe, idet han fremfører, at den grønne kåbe går igen ved introduktioner op i 
1700-tallet, og at sådanne kåber ofte gik på lån blandt kvinderne. Ribes Magistrat havde eks-
traordinært indkaldt assistance fra ’the fornemmeste Dannequinder udi Ribe’, da forordningen 
skulle udfærdiges, og hvis den grønne bodskåbe var et velkendt klædningstykke i kvindernes 
øjne, kan udtrykkene bodskåbe og grøn kåbe meget vel være blevet brugt i flæng. Herudover 
var den grønne kåbe typisk kvindens festkåbe, og som vi kunne se i Fig. 3 – og får bekræftet af 
senere kilder – klædte kirkegangskonen sig gerne i sit bedste tøj på sin højtidsdag. Hvad enten 
den grønne kåbe derfor signalerede bod eller fest, stod en ting fast. Farverig dragt hørte ikke 
længere hjemme i den sande kirke.  

Introduktionens iscenesættelse   
Vi skal forestille os, hvordan den store St. Hans Kirke i Landskrona var fyldt med Danmarks 
elite hin søndag d. 20. april 1572, da Karen Gyldenstierne blev introduceret.26 Efter ceremonien 
i våbenhuset kom hun endelig ind i selve kirken, hvor alles øjne var vendt mod hende. Den 
tunge dragt har fået hende til at tage bittesmå skridt, så den ikke begyndte en uværdig gyngen. 
Måske havde hun endda taget timer hos en dansemester for at perfektionere tidens ypperste 
gangart: en slags glidende bevægelse, hvor kvinden kun flyttede foden en halv fodslængde 
frem ad gangen, mens hun holdt et par centimeters afstand mellem anklerne.27 Kroppen skulle 
holdes rank og ubevægelig, ligesom hovedet. Hertil var hun hjulpet af overkjolens høje un-
derkrave, der støttede den tætsiddende pibekrave, som helt omsluttede ansigtet og gjorde det 
svært at dreje hovedet. Mestrede hun denne særlige gang, må det have været særdeles virk-
ningsfuldt. Det lutherske kirkerum bidrog til iscenesættelsen. Væk var sidealtrene, som havde 
spredt fokus, fordi der ofte foregik flere ting på én gang – en procession i den ene side, en dåb 
23   ’Samlinger til jydsk Historie og Topografi’ III, s. 301 i Troels-Lund, Dagligt Liv, Vol. 8, s. 108.
24   Peder Palladius, Visitatsbog, c. 1543, (red.) H. Haar, København, 1940, s. 115. Palladius omtaler her 
bodskåben som grå.
25   Nye Danske Magazin, 1794-1836, 2. Serie, Vol. 2-3, 1806-10, s. 272.
26   Sancti Johannis Baptistae, eller St. Hans Kirke, lå i gåafstand fra Landskrona Slot. Den nu nedrevne kirke fra 
1400-tallet var 70 meter lang og meget stor. Selvom Landskrona Slot fik sin egen kirkesal, er det mest sandsynligt, 
at Karen Gyldenstiernes introduktion foregik i denne kirke, hvor der var bedre plads til et stort gæstebud. Om 
kirken se: J.T. von Wowern, S:t Johannis Baptistae - Svenska Kyrkan, pdf:  www.svenskakyrkan.se.
27   Sjørman og Iversen Jensen, Dragt, dans og opførsel, s. 65.

Fig. 10: Grønklædte følgekoner fra 1400-tallets 
Skandinavien. Den grønne farve var også på 

andre måder associeret med barsel. I England 
blev barselkvinderne populært kaldt ’grønne 
kvinder’, på grund af deres ’greensickness’, 
(amenorrhoea, eller udeblivelse af menstruation). 
De afbildede følgekoner bærer de typiske lange 
vokslys. Nicolai Kyrka, Sölvesborg, Blekinge.
Foto: Camilla Luise Dahl.
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i den anden.28 I den evangeliske kirke skulle 
menigheden koncentrere sig om at høre Ordet, 
og dertil havde man skabt et strengt ordnet kir-
kerum med faste stolestader, som dannede en 
snorlige gang op mod alteret og frit udsyn til 
prædikestolen.29 

Luther og englevinger  
Vi ved ikke, hvem der introducerede Karen 
Gyldenstierne, men vi kan til gengæld pege på 
præsten i Mette Ulfstands (1554-1602) tilfælde. 
Da Knud Grubbe (1542-1600) i 1577 gjorde 
’sin Høsstrws Kirckegang wdj Haldstedklost-
ther effther deris Datther Jomfrw Hilleborrig 
Grubbe’ havde parret været gift lidt over et år. 
Som nyudnævnt lensmand på Halsted Kloster, 
havde en af Grubbes første opgaver været at 
ansætte magister Christoffer Jørgensen, eller 
Christopherus Georgius, som han skrev sig, til 
Maribo Kirke.30 Georgius var velhavende nok 
til at skænke kirken en skriftestol, så han har 
også kunnet tillade sig moderigtigt tøj, men om 
han sprang med på den lårkorte kappemode, 
der begyndte allerede i 1550’erne, ved vi ikke. 
Han måtte i hvert fald ikke: ‘Kirkens Tjener 
skal gå med en værdig Klædning, og den skal 
have en passende Længde. I det mindste skal 
den nå til Knæene, for at han ikke ved sin let-
sindighed skal blive til forargelse for de svage’. 
Hvor utroligt, det end lyder, var det i 1555 også 
nødvendigt at indprente præsterne, at de heller 
ikke måtte bære farlige våben.31 
   Oprindeligt beskæftigede Luther sig ikke 
med noget så mondænt som påklædning. Han 
havde kun foragt for menneskeskabte påbud 
om klæder, mad og andet, der i hans øjne ikke 
havde et hak med sjælens nåde at gøre. Dog 
forbød han den katolske skik at indvie gejstli-
ge klæder, såsom messehageler og munkekut-
ter. Klæder kunne ikke besidde guddommelige 
kræfter, insisterede Luther, ikke engang en 
stola, der ellers var ladet med symbolik. Dette 
lange klæde, som præsten bar rundt om nak-
ken med de to lange baner hængende ned for-
an sig, var (og er) et symbol på den nåde, præ-
sten formidlede fra Gud. Stolaen repræsente-
rede også en englevinge, og før Reformationen brugte præsterne at række kirkegangskonen en 
ende af stolaen, som hun holdt fast i, mens han på denne måde ledte hende op til alteret.32 

28   Efter Reformationen skulle sidealtrene fjernes. Om dette var sket i St. Hans Kirke vides ikke, men i 1572 vil 
de i hvert fald ikke mere have været i brug.
29   Der var også siddepladser i det katolske kirkerum, men langt færre, og som regel indskrænkede det sig til 
nogle bænke langs væggene. Kirkegængerne medbragte egne klapstole eller stod op. Først efter Reformationen 
blev siddepladserne sat i system.
30   Præsten skænkede en skriftestol til kirken med inskriptionen: ‘D. Christopherus Georgius, pastor factus 
hujus ecclesiæ 1576’ [hr. Christoffer Jørgensen, kaldet til præst ved denne kirke 1576]. Se under Maribo Kirke, 
Danmarks Kirker, www.danmarkskirker.natmus.dk.
31   Fra Lunds Landemoder af 1553 og 1555. Se M. Schwarz Lausten, Biskop Niels Palladius, s. 133.
32   Heraf det alternative udtryk for introduktion: indledelse. Præsten kunne også lede kvinden ind ved hånden, 
hvilket dog mest synes at have været de fornemste kirkegangskoner forundt. Skønt både stola- og håndholdning 
blev forbudt efter Reformationen, vedblev særligt håndholding endnu i mange år. På samme måde var brugen af 
lys og vievand svær at få bugt med.

Fig. 11: Tidligt luthersk kalkmaleri (o.1539-
1545) fra Nørre Galten Kirke, Randers. St. 

Peter er afbildet som en god, dansk teolog i rød 
kappe, før der gik politik i farverne nede i de tyske 
stater. Man har tidligere fortolket kalkmaleriet 
som et portræt af Peder Palladius, og skønt 
kunstneren meget vel kan have ladet sig inspirere 
af den kendte biskop, er det næppe tilfældet.  
Foto: Nationalmuseets digitalsamling.
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Det blev nu afskaffet i Danmark, ligesom præsten ikke mere skulle bære korkåbe. Men hvad 
skulle han så have på? Den danske Kirkeordinans af 1537/39 forlangte blot, at præsterne ’ald 
Tiid skulle de gaa i én ret Prestekledde, som kand sømme en Gudz ordz Tienere’, hvad det så 
end var.33 Fattige landsbypræster er nok blevet ved med at bruge de messeklæder, de nu engang 
havde, men de mere velhavende præster slog sig tydeligvis løs, for i 1547 måtte Niels Palla-
dius indskærpe dem, at hverken de, eller deres koner skulle spankulere rundt i luksusdragter til 
almindelig forargelse.34 De tyske reformatorer havde længe kæmpet mod protestantisk luksus, 
men særligt efter den Schmalkaldiske Krig, 1546-47, mellem protestanter og katolikker, gik der 
politik i påklædningen. Ikke mindst, da den katolske sejrherre, Karl V, i 1548 påbød protestanti-
ske præster at bære katolske messeklæder. Linjerne mellem os og dem, blev trukket op, og man 
kunne efterhånden se på lang afstand, hvem der var protestant, katolik eller noget helt tredje.35 

Reformationens dragt-arv
Den Wittenbergske doktordragt, den sorte kjole, blev i stedet dominerende inden for den prote-
stantiske præstestand, og hvad der således begyndte som præstens hverdagstøj, tilsat 1600-tal-
lets hvide pibekrave, stivnede efterhånden til den statiske præsteuniform, vi kender i dag. På 
samme måde gik kirkegangskonernes kirkedragt hen og blev synonym med brudekjole, som 
gennemgående var sort helt til slutningen af 1700-tallet. En forarmet ægtemand fra 1754 er nok 
den, der mest rammende har beskrevet, hvordan kirkegangskonerne var klædt, idet han våndede 
sig over udgifterne til et ritual, der krævede, at hustruen mødte op i kirken ‘pÿntet ligesom til 
Brud’.36

33   Kirkeordinansen 1537/39, (red.) M. Schwarz Lausten, København, 1989, s. 212.
34   M. Schwarz Lausten, Biskop Niels Palladius. s. 133.
35   U. Rublack, Dressing up, s. 81-123. Ifølge Rublack, var den lutherske bevægelse på ingen måde blind for 
klædedragtens magt og betydning, og der herskede stor afstand i påklædning fra en simpel landsbypræst til en 
biskop. Alligevel var der stadig lang vej til den katolske gejstligheds pragtpåklædning, som for eksempel den 
milanesiske ærkebiskop, Ippolito d’Este, der som 26-årig i 1535 ejede mere end 400 forskellige klædningstykker, 
hvoraf kun 43 var gejstlige. Resten var til jagt, ridderturnering, karneval mm., se særligt s. 122-23. 
36   RA, Danske Kancelli: Supplikker, D109-80: 642, Apr/Maj 1754.

Fig. 12: Dette alterbillede med den første danske fremstilling af hovedpunkterne i en luthersk 
gudstjeneste, prædiken, dåb og nadver, er fra 1561. Man har endnu ikke forladt farverne til fordel 

for sort, og hele tre af kvinderne bærer ’tehnn grønne kobe’. Alterbordsforside fra Torslunde Kirke, 
Sjælland. Foto: Wikipedia.
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Præstekjole og pibekrave: symbol og baggrund
Den lange sorte præstekjole og hvid pibekrave er velkendt som præstens særlige påklædning 
i den danske folkekirke. Mange opfatter den som dyster og medvirkende til den afstandtagen 
til kirkens verden, som almindeligt diskuteres i nutiden. Men i forbindelse med den opmærk-
somhed, der finder sted ved fejringen af 500året for den tyske kirkereformator Martin Luthers 
epokegørende indflydelse, er det oplagt at granske præstens dragt i lyset af reformationsbevæ-
gelsen.
   Artiklen bygger på det materiale, jeg har fremlagt i min afhandling Kirkens Klæder i 1994. 
Den tidligere forskning om præsters påklædning, som forelå i bogform, var præsten Holger 
Severinsens kirkehistoriske redegørelse De rette Messeklæder fra 1924, udarbejdet på grundlag 
af skriftlige kilder og portrætter og henvendt som en vejledning til de dengang nyoprettede me-
nighedsråd. Meget skete i de følgende årtier både på dragtområdet og i kirkernes udstyr. Min 
undersøgelse blev påbegyndt i begyndelsen af 1980’erne, da der var en gryende interesse og 
debat i offentligheden om både præstens dragter og de tekstile elementer i kirkens udstyr, og 
denne debat er siden taget til sammen med administrative beslutninger om præstekjolens form 
og tilvirkning. Det har været den almindelige opfattelse, at præstens dragt har ændret sig på 
reformationstiden ved almindelig modepåvirkning. Det skal her være hensigten at undersøge, 
hvordan selve overgangen fra den romersk-katolske kirke til den lutherske reformationskirke 
har givet sig udslag i de danske gejstliges ceremonielle dragter1.     
   Kildematerialet består i portrætter og officielle påbud, hvilket stadig er væsentligt, men dertil 
har jeg nøjere diskuteret den skræddermæssige tilskæring, hvilket ikke tidligere er taget til-
strækkeligt i betragtning. De katolske gejstlige har siden den kristne kirkes udvikling i senan-
tikken båret klædninger, som har deres forudsætning i Romerrigets embedsdragter.  Disse er 
også blevet brugt af danske gejstlige, som fulgte den dragt, de mødte under deres studier ved 
universiteterne i Italien, Frankrig eller England.
   Reformationen nåede til Danmark ad flere veje. I Haderslev blev de såkaldte Haderslev Ar-
tikler allerede vedtaget i 1528, og der blev oprettet en præsteskole, hvor der fra begyndelsen 
af 1520’erne blev undervist efter luthersk lære. Snart kom der lignende præsteskoler en række 
andre steder i landet. Imidlertid blev der oprettet nye universiteter i Tyskland, som søgtes af de 
unge danske præstestuderende, og hvor de ikke bare fik kendskab til den tidlige reformations-
bevægelse, men samtidig mødte de nye, mere tidssvarende, akademiske dragter, som brugtes 
der. Allerede fra 1419 kom universitetet i Rostock til at få betydning i dansk sammenhæng. 
Tidsmæssigt må denne udredning tage sit udgangspunkt i disse begivenheder. Den danske lu-
therske kirkeordning fik sit lovmæssige grundlag i Kirkeordinansen, udsendt på latin i 1537 og 
på dansk i 1539, hvori også dragten behandles. Men forståelsen for nydannelsen opnås bedst 
ved at følge forløbet frem til den kongelige forordning fra 1683, som stadig udgør det formelle 
grundlag.
   Både Kirkeordinansen og forordningen fra 1683 havde gyldighed i kongeriget. Hertugdøm-
merne var underlagt andre biskopper, hvilket efterhånden bevirkede særlige forhold. Derimod 
fik både Kirkeordinansen og 1683-forordningen gyldighed for Norge, hvor præsternes dragt i 
den periode, som her tages i betragtning, kom til at følge et lignende mønster som i Danmark.

Romersk-katolske præsteklæder
Præsterne i Danmark klædte sig middelalderen igennem som den romersk-katolske gejstlighed 
i det øvrige Europa. I daglig færden kendte man de gejstlige på den ankellange kjortel, blandt 
de lærde på tidens latinske sprog kaldet cappa, med lange ærmer og gennemknappet fortil, søm 
i ryggen og i livet, så det var en figursyet dragt. Derunder en underkjortel, kaldet ”subtunica”, 
senere efter fransk ”soutane”, ligeledes ankellang, men med slidser, der kunne give mere fri 
bevægelighed som hjemmedragt. Begge dele var af mørkt, uldent stof. Det mest karakteristiske 
for alle kirkens folk var imidlertid frisuren, ”tonsuren”, idet issen blev glatraget og lod en smal 
hårkrans fremtræde som en krone, ”corona”. Udendørs blev der båret en hætte, ”mozetta”,  
 
1  Dalgaard: 1994. Severinsen: 1923.

Præsteklæder og reformation
Af ph.d. Hanne Frøsig Dalgaard
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som anbragtes således, at den lod corona synlig. Der fandtes variationer i dragten, alt efter om 
den enkelte lod sig påvirke af de universiteter i Italien, Frankrig eller England, hvor det var al-
mindeligt at søge uddannelse 2.

Kirkeligt skrud
Ved gudstjenesten var man vant til at opleve præsten i rituel højtidsdragt, kaldet ”messeklæ-
der”, over den sorte kjortel. Det var for alle medvirkende en hvid linned ”tunika”, kaldet ”alba” 
efter sin farve, til at tage på over hovedet, med ret snævre ærmer og på ærmekanter og forneden 
brede borter af knipling eller broderi. Det hvide linned blev opfattet symbolsk for Kristi grav-
klæde. Desuden ”amictus”, et hovedlin, som blev bundet over issen og derefter foldet ned om 
halsen for at skåne de fornemme klædningsstykker. For de præsteviede kom ”stola”, som var et 
langt, smalt, fornemt bånd, der lægges om nakken. Enderne kunne bæres enten på skrå som et 
skærf, krydset over brystet eller hængende glat ned fortil, afhængigt af den gejstlige rang hen-

2  Bringemeier: 1974, side 34 ff.

Fig. 1: Biskop, 1370-1400, bærer subtunica, 
alba og korkåbe, i halsen amictus, på hovedet 

mitra, i højre hånd alterkalk og i venstre hånd 
bispestav. Kalkmaleri. Gengiver antagelig Niels 
Jepsen Ulfelt, død 1395, eller Henrik Geertsen, 
død 1368. Findes i koret, 2. pille mod syd, 
vestsiden 2. zone fra oven, midten. Roskilde 
Domkirke. Gengivet efter Danmarks  Kirker 
Københavns Amt, III, bind 3, København 1951, 
side 1586-1587.

Fig. 2: Gravsten, over abbed Henrik 
Tornekrans, Sorø Kloster, død 1538. Gengiver 

abbeden iført fodlang subtunica og kortere cappa 
med ærmer, mozetta om skuldrene, på hovedet 
mitra. I højre hånd stav. Mitra var sædvanligvis 
et særligt værdighedstegn for biskopperne. Men 
paven havde i 1516 tilladt dette klosters meget 
ansete abbeder at bære mitra. På gravsten over de 
tidligere abbeder ses samme dragt, men med hætte 
eller barhovedet med tonsur. Sorø Kirke, Gengivet 
efter Danmarks Kirker, V, Sorø Amt, bind 1, 
København 1936.
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holdsvis for diakon, præst og biskop. Stola var og er for katolikker præstens værdighedstegn 
som udtryk for retten til at forvalte sakramenterne.        
   Den præst, som celebrerede altertjenesten ved nadveren, bar ”messehagel”. ”Dalmatica” 
var en yderklædning uden lukning, men til at tage på over hovedet, af pragtstof og forbeholdt 
de højere gejstlige: biskop, diakon og subdiakon. ”Korkåber” med en hættelignende prydelse 
bagpå var siden 700’erne kommet i brug i Spanien som særlige festkapper. De blev opbevaret 
i klostrenes klædekammer og blev båret af munkene, eller ved processioner af korsangerne, af 
biskoppen ved ordinationer og kirkeindvielser, eller af den gejstlige, som bar røgelsen, for at 
skabe pragt ved gudstjenesten. Kåben var som gejstligt klædningsstykke ikke noget særkende 
for biskoppen. Alle disse klædninger blev udført af så rigt silkestof, der kunne skaffes. Biskop-
pens særlige kendetegn var ”mitra”, et stift spidst hovedtøj, bispestav, handsker, fingerring og 
sandaler. For paven og ærkebiskopper kom dertil et smalt, hvidt, uldent skulderklæde, kaldet 
”pallium”, med seks indvævede kors af sort silke.
   De eksotiske farver og materialer til fremstilling af de prægtige klædninger var meget kost-
bare. I løbet af middelalderen havde der udviklet sig lokale særpræg for bestemte farver efter 
højtiderne kirkeåret igennem. I Danmark har disse regler næppe haft indflydelse i den katolske 
tid. Det afgørende har været, om der overhovedet lod sig fremskaffe et stykke smukt silkestof 
– farven blev underordnet.

Messeskjorte
I landene nord for Alperne blev alba fra midten af 1000’erne opgivet til fordel for messeskjor-
te, eller på reformationstiden også kaldet ”røkkelin”. Det var også en hvid linned klædning, 
men ankellang, med stor vidde, åben fortil og med lange, meget vide ærmer eller uden ærmer. 
I de uopvarmede kirkerum var det blevet påkrævet for de gejstlige at være varmt klædt med 
en skindpels, på latin kaldet ”pellicium”, og skjorten kunne danne en smuk yderdragt, som på 
latin blev kaldt ”superpellicium”. Den blev båret af alle gejstlige i kirken og til dels også uden 
for. Som underdragt for messehagel var alba fremdeles enerådende, indtil superpellicium også 
blev anerkendt hertil i løbet af 1200’erne. 
   Om end beskedent i forhold til messeklæder ved katedralerne i Europas store lande er der i 
Danmark endnu bevaret fornemme eksempler på messehageler og fragmenter af korkåber, som 
kan bekræfte vor plads i Romerkirkens sammenhæng.

Ny akademisk dragt 

I løbet af 1400’erne skete der afgørende forandringer3. I Tyskland blev der oprettet nye univer-
siteter, som tiltrak sig opmærksomhed blandt danske gejstlige. Allerede fra 1419 kom univer-
sitetet i Rostock til at gøre sig gældende for udvikling af en humanistisk bibelforståelse, som 
både for kongen og de gejstlige i Lund og Malmø banede vejen for reformationen4. Igennem 
den katolske periode havde præsterne ofte hørt til den adelige ridderstand, men som yngre 
sønner, der ikke kunne arve slægtsgodset. De valgte derfor den karriere, som præstestudium 
og kirkeligt embede med tilhørende godsforvaltning måtte bringe. Men med de nye studiemu-
ligheder ved de tyske universiteter udgik et stigende antal studerende fra ikke-adelige kredse. 
Købstæderne i Danmark var i vækst, så der fremstod en bybefolkning, hvorfra sønnerne fik 
mulighed for at studere, fra 1479 ved universitetet i København, og siden sydpå.
Foruden Rostock blev også Wittenberg i Sachsen af væsentlig betydning, da byen i 1502 fik 
universitet. I 1504 blev der opført et kloster for augustinereremitter, og da Martin Luther fra 
1508 som munk blev knyttet til universitetet, tog han ophold i klostret og gik indtil videre 
klædt i sin sorte ordensdragt.
   De borgerligt prægede studerende klædte sig i den akademiske dragt, som de mødte ved de 
nye universiteter. Den almene borgerlige dragt var i denne periode under fornyelse med impul-
ser fra Italien5. For mændene blev det en åbentstående, løsthængende, knælang ærmekjortel, 
gerne pelsforet, og derunder en brystdug med lange ærmer, og som en nyhed korte bukser. På 
hovedet en ”baret” med fjerbesætning. Det var sådan, de studerende nu også klædte sig, men 
med den forskel, at kjortlen oftest var lang. Den vide kjortel blev i Italien betegnet ”Simarre”, 
på tysk ”Schaube”. ”Kjortel” blev fremdeles den gængse betegnelse på dansk.  Nyt var det til-
lige, at det uldne stof var af en meget lettere kvalitet, da det blev fremstillet af kamgarn, som 
følge af, at får krydsedes med det nordafrikanske merinofår. Dertil kom, at det blev muligt at 
indfarve stoffet til det meget eftertragtede dybsorte, i modsætning til tidligere tids selvsort, 

3  Lausten: 1991, side 15 ff.
4  Schlyter: 1973, side 1-16.
5  Newton: 1988, side 33 ff.
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som var af uld fra naturligt sorte får. Man kan 
forestille sig den opsigt, som de nyuddannede 
præster i deres udenlandske kjortler må have 
vakt, når de vendte tilbage, nu også med na-
turligt hår og baret. 

Efterhånden som de unge præster indtrådte i 
embeder, beholdt de deres akademiske dragt, 
men ved gudstjenesten sammen med mes-
seskjorte eller røkkelin og øvrige messeklæ-
der.

Martin Luther og messeklæder
Efter at Martin Luther i 1517 havde erklæ-
ret de 95 teser, som gav anledning til den 
lutherske reformationsbevægelse, fulgte der 
gennemgribende begivenheder for ham per-
sonligt, hvilket det ikke er stedet her at gå 
nærmere ind på. Det førte imidlertid snart til, 
at Luther brød med klostertilværelsen og cø-
libatet, som var pålagt både alle gejstlige og 
klosterfolk. I 1525 opgav han munkekutten og 
anskaffede sig samme dragt som sine kolleger 
ved universitetet i Wittenberg, og i 1526 gifte-
de han sig med den tidligere nonne Katharina 
von Bora.
   Det medførte en ny situation for ham i for-
hold til kirkens messeklæder. Siden Konciliet 
i 1215 var det fastsat, at klosterordensdragt i 
sig selv stod lige med messeklæder, men nu 
blev Luther afskåret fra denne regel. I sit skrift 
Deutsche Messe uddybede han i 1526 sine 
principper for gudstjenestefornyelse, og de 
indgik i 1530 i den Augsburgske Bekendelse, som blev det grundlæggende skrift for de luther-
ske kirkeordninger6. Om selve spørgsmålet messeklæder eller ej var Luthers holdning pragma-
tisk. I Tyskland blev praksis efterhånden ret varieret, men som helhed stærkt forenklet i forhold 
til den hidtidige katolske praksis. Generelt kan den fortsatte brug af messeklæder antagelig 
betragtes snarere som en protest imod calvinisternes afvisning af dem end som en følge af Lu-
thers personlige opfattelse7. I Danmark forblev messeklæder også i forenklet brug. Først ved en 
ny teologisk disput i Tyskland fra begyndelsen af 1700’erne skete der en vis ændring på dette 
område, men det ligger uden for denne sammenhæng at gå nærmere ind på.

Kirkeordinansen 1537-1539: Ret præsteklæde
I det dokument, som har dannet det lovmæssige grundlag for reformationen i den danske kirke, 
hedder det om præstens daglige tøj:
”Altid skulle de gaa wdi een ret præsteklede, som kand sømme een Guds ordz tienere. Oc det 
samme wille wy haffue sagd ogsaa om Superattendenter oc predickere wdi Kiøbstederne, oc 
alle som tiene boede y Kirckerne oc Scholerne”8.
   Kirkeordinansen var resultat af et grundigt lovarbejde under kongen Christian III’s personlige 
indflydelse og under ledelse af den tyske teolog Johann Bugenhagen, der i hele Martin Luthers 
reformationsbevægelse stod som hans nærmeste medarbejder. Det er bemærkelsesværdigt, at 
der ikke findes tilsvarende anvisning i den pommerske kirkeordning, som Johann Bugenhagen 
netop havde gjort færdig i 1535, eller i de øvrige lutherske kirkeordninger9.
   Danmarks særstilling var opstået gradvis. Når de unge hjemvendte præster efterhånden havde 
fået embede i Danmark, beholdt de deres udenlandske akademiske dragt som daglig påklæd-
ning. Ikke mindst ændring af frisuren rummede et signal om nye holdninger til det kirkelige 
embede. De tyske medstuderende forholdt sig indtil videre anderledes, idet de iførte sig den 
gammelkendte cappa og soutane samt tonsuren, når de indtrådte i embede. 
6   Luthers Skrifter: 1963, s. 85.
7   Bringemeier: s. 45f.
8   Lausten: 1989, s. 212.
9   Die pommersche Kirchenordnung: 1985

Fig. 3: Luthersk præst. Højde 70 cm. 
Forholdsvis kort kjortel med bredt 

nedfaldende krave. På hovedet baret. Brede sko. 
Bærer alterkalken i venstre hånd. Kalkmaleri i 
Søllerød Kirke, Københavns Amt, Helsingør Stift. 
Forfatteren foto 2008.
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   Endnu i 1537 må de uensartede forhold for de gejstliges klædedragt have virket forvirrende 
og har derfor givet anledning til at påbyde en ensretning parallelt med de eksisterende forhold 
i Tyskland. Men en ændring kom også der til at forløbe så hurtigt, at den ikke lod sig standse. 
I 1530 blev der på rigsdagen i Augsburg forelagt det dokument, som betegnes ”Confessio 
Augustana”, på dansk den Augsburgske Bekendelse, som indeholdt nøje redegørelse for tro og 
kirkeordning i de delstater og byer, der havde gennemført reformationen. Hverken paven eller 
den tyske kejser kunne gå med til denne bekendelse. Men igennem årene til midten af 1550erne 
blev den vedtaget i de lutherske kirkeordninger. I Danmark kom den til at indgå i Kirkeordinan-
sen. Som følge af den polarisering mellem katolske og lutherske præster, som derved kom til 
udtryk, tog nu også tyske, lutherske præster deres akademiske dragt og naturlige frisure i brug 
som embedsdragt.

Reformatorer i Schaube og baret
Den første af reformatorerne, der valgte den borgerlige Schaube og baret, blev calvinisternes 
grundlægger, schweizeren Ulrich Zwingli, der i 1523 som præst i Zürich tog Schaube i brug10. 
For Martin Luther indtrådte der forandring i det ydre, da han opgav munkedragten og ligesom 
sine borgerligt klædte akademiske kolleger gik over til sort Schaube, baret og kraftige brednæ-
sede sko. Det er sådan, han fremtræder på de portrætter, som har gjort hans udseende kendt for 
eftertiden11. 
   To sådanne kjortler henholdsvis i St. Andreaskirken og i St. Petri Kirke, begge i Martin 
Luthers fødeby Eisleben i delstaten Sachsen-Anhalt, er blevet beskrevet i 1871 af den tyske 
dragthistoriker Carl Köhler og skal have været båret af Luther personligt. Carl Köhler var ba-
nebrydende som dragthistoriker ved at analysere klædningsstykker ud fra deres tilskæring, og 
hans udsagn må derfor tillægges aktuel betydning. Kjortlerne er beskrevet med nøjagtige mål12. 
Desværre er det i dag ikke muligt at få disse iagttagelser bekræftet, da klædningerne må anses 
for at være gået tabt13.
10   Bringemeier: side 44.
11   Posselt: 1984, side 153.
12   Köhler: 1871, s. 130, fig. 119.
13   Kunst der Reformationszeit: 1983. Schaal: 1990.

Fig. 4: Altertavle i Landet Kirke, Lolland, 
Maribo Stift. Dateret 1582. Her er gengivet 

det ene af altertavlens tre øvre felter: Nadverscene 
efter luthersk ordning: Fire mænd knæler neden 
for prædikestolen, de er iført tidens almene 
mandsdragt. Stående ses præsten i færd med at 
uddele nadverbrødet, iført messehagel og rød 
messehagel med kors af guldknipling på ryggen, 
fortil guldknipling, der markerer brystslidsen. 
Præstekjortlen anes inden for messehagelens 
halskant. Naturligt hår og skæg. Bag præsten ses 
altret med lysestager og alterkalken. Gengivet 
efter Danmarks Kirker, Maribo Amt, VIII, bind 1, 
København 1948, side 376-378.

Fig. 5: Tysk Luthermedalje, 1533, ensidet kopi. 
Muligvis et arbejde af medaljøren Hieronymus 

Magdeburger, død 1540. Martin Luther ses i 
profil som brystbillede. På hovedet baret, under 
kanten ses det halvlange hår. Kjortlen er bøjet 
om i nakken, åben fortil og med folderige ærmer. 
Gengivet efter Posselt, 1984.
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I Historisches Museum i Dresden opbevares en kårde med skede, der første gang er beskrevet i 
1678 som en erhvervelse til kurfyrstens kunstkammer i Dresden, og hvor der gøres rede for en 
seddel med påskrift: ”Dr. Martin Luthers sel: Hauswehr”. Det blev almindeligt for borgerlige 
mænd at bære kårde, og Luther er på flere portrætter gengivet med kårde. Der må dog være en 
vis tvivl, om Luther virkelig har benyttet sig af det bevarede sværd, der efter sin type henføres 
til ti’erne omkring 155014. 

Vingekjortel
For Danmarks vedkommende er det biskoppernes påbud ved landemoder, som giver os kend-
skab til præsternes påklædning og regler for deres dragt. Siden reformationen er præster blevet 
bebrejdet for at gå med enten for korte eller for lange kjortler, for at have gyldne kanter på 
kjortlen, eller for at bruge stoffer som fløjl eller silke, som gerne var forbeholdt biskopperne og 
blev anset for alt for luksusbetonet til præsterne.
   Når Kirkeordinansen indskærpede ret præsteklæde, var det hensigten fortsat at markere de 
gejstlige som en særlig stand inden for samfundet, i modsætning til hoffet og adelen, der fulgte 
den spansk prægede korte, stramtsiddende dragt med korte bukser egnet til ridning samt skul-
derkappe. Stofferne hertil var i høj grad silke og silkevelour, som var umådeligt kostbare og 
blev tilvirket i Italien, men efterhånden også i Spanien, hvor de fandt rig anvendelse ved det 
habsburgske hof og for den katolske gejstlighed. Det lader til, at danske præster har taget sig 
friheder, der virkede anstødeligt. Opfattelsen må efter reformationens gennemførelse sættes i 
relation til mishaget i Danmark overfor katolske påvirkninger. Men de fine sager blev alligevel 
også i Danmark godtaget til biskoppernes brug.
   Som led i reformationsbevægelsen ændredes kirkerummenes indretning. Det blev udbredt at 
opsætte malede portrætter af adelige og præster, undertiden med deres familier, og disse bille-
der kan bidrage med viden om præsternes fremtræden. Af betydning er det i denne forbindelse, 
hvilken underdragt præsterne har båret under kjortlen. Ofte er kjortlen gengivet som åbentstå-
ende, men med en synlig gennemknappet klædning under. Det kan dreje sig om en ærmetrøje, 
som er knappet fortil, i så tilfælde svarende til den tidstypiske stramtsiddende trøje. Knapperne 
er possementarbejde, overspundet med silke.
   Når vi erindrer den katolske tids præsteklæder, var det en cappa og en subtunika, den sid-
ste med knapper fortil. Det kunne eventuelt tænkes, at subtunika fortsat har været brugt som 
hjemme- og underdragt efter gejstlig sædvane, men nu kombineret med den vide, åbne kjortel 
som yderdragt. Præstedragten fik en særlig udformning i Danmark ved, at den udføres med 
dobbelte forstykker, så den tages på som et samlet klædningsstykke, men forfra tager sig ud 

14   Kroener: 1984.

Fig. 6: Snit efter 
kjortler, der 

angiveligt har tilhørt 
Martin Luther. 
Til venstre: halvdelen af 
ryggen, rund halsåbning 
og ærmegab. Fandtes 
i St. Andreaskirche, 
Eisleben.  
Til højre: halvdelen 
af ryggen samt 
markerede mål for 
det ene forstykke, som 
midtfor er kortere end 
ryggen, bærestykket har 
stor vidde, så det kan 
draperes om skulderen. 
Smal ståkrave. Udringet 
ærmegab. Fandtes 
som fragment i St. 
Petrikirche, Eisleben. 
Gengivet efter Köhler: 
1871, fig. 119.
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som to. Denne ejendommelighed kan antage-
lig være udformet i løbet af 1600’erne15, hvor 
billeder viser en nyhed, den såkaldte vinge, 
der hvilede om nakke og skuldre og nåede ned 
over brystet til midt på livet. Der kendes ingen 
omtale af, hvordan vingen var udført i begyn-
delsen. I spansk dragt blev det en væsentlig 
virkemåde at understøtte med hvalbarder, skå-
ret i smalle strimler, syet ind i foret af trøjer 
og således også i de danske præsters vinge, 
eller til de stramme snørliv, som blev en del 
af kvinders dragt. Fra Spanien sejlede skibe 
til det nordlige Atlanterhav for at fange hvaler 
og udnytte barderne. Især ved Svalbard fandt 
denne industri sted. Vingen kunne tillige være 
udsmykket med broderi af snore i possementarbejde.

Pibekraver  
Den hvide linnede skjorte blev i 1500’erne for alle en mere fremtrædende del af dragten. Hals-
linningen forsynedes med stikninger for at styrke stofkanten, men også til pryd. Den blev stivet 
og med et hedt pibejern lagt i sirlige, tætte bugtninger. Fra begyndelsen af 1570’erne blev pibe-
kraven udført som et selvstændigt klædningsstykke og kom til at spille en særlig rolle i forbin-
delse med præstens fremtoning16. 
15   Andersen: 1977, fig. 107. Her beskrives en drengekjortel fra omkring 1700 med dobbelte forstykker.  
Andersen: 1986, fig. 73. Her beskrives en mandsklædning, kaldet kasseking, fra slutningen af 1700’erne. ligeledes 
med dobbelte forstykker.
16   Dalgaard: 2008.

Fig. 7: Gravsten, over abbed Niels Jespersen, 
Sorø Kloster, død 1556. Abbeden bærer 

reformationstidens nye kjortel, fodlang og 
folderig med glat bærestykke og vide ærmer, 
kaldet samarie, på hovedet baret, stav i højre 
hånd. I den første tid efter Kirkeordinansen blev 
det tilladt munke og nonner fortsat at færdes i 
sædvanlig ordensdragt, for at man kunne kende, 
hvilken klosterorden de tilhørte. Men fornyelser 
kunne ikke undgås, når munkene begyndte at virke 
som lutherske præster. Gengivet efter Danmarks 
Kirker, V, Sorø Amt, I, København 1936.

Fig. 8: Gravsten, over abbed Hans Lauridsen, 
Sankt Bendts Kirke, Ringsted, død 1561.

Den vide, folderige kjortel er åben fortil, så det 
er et sjældent eksempel på underdragten hos en 
gejstlig: I halsen ses antydning af skjorte med 
smal krave, brystet dækkes af en vams uden 
knapper fortil, antagelig lukket på skuldrene. Det 
foldede skørt kunne for adelige høre til ride dragt. 
Gengivet efter http://www.livinghistory.dk/
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   I den spanske dragt blev selve kraven bred, 
todelt, og faldt glat ned over skuldrene. I de 
tyske områder, hvor kirkerne endnu var ka-
tolske, brugte præsterne bladkraven, der blev 
almindelig blandt akademikere i Spanien og 
senere også i Frankrig. For de tyske lutherske 
præster foreskrev biskopperne derimod fortsat 
pibekraven.
   Da det ved reformationen i Danmark gen-
nemførtes, at gudstjenesten skulle foregå på 
dansk i stedet for på latin som i den katolske 
periode, opstod der et behov for gudstjene-
ster på tysk for de mange tyske indbyggere, 
navnlig i København og i Helsingør. Frederik 
II indkaldte derfor præster fra Tyskland til de 
tyske menigheder, i København ved Sankt Pe-
tri Kirke og i Helsingør ved den tidligere klo-
sterkirke Sankt Maria Kirke. De kom tillige 
til at gøre tjeneste som hofpræster, og bar med 
deres tyske baggrund pibekraven til gudstje-
nestedragt. Efterhånden blev det almindeligt, 
at øvrige præster fulgte deres eksempel.
   Fra 1577 møder vi kritik fra landemoderne, 
at præsterne bærer alt for iøjnefaldende pi-
bekraver. Lutherske præster fik tilladelse til 
at gifte sig, og deres hustruer pålagt at klæde 
sig lige så værdigt og anstændigt som deres 
mænd. De burde udelukke ”høje, opstående 
og udringede” kraver. Præsterne fik kritik for 
at bære ”dobbelte pibekraver” og i 1593 og 
igen i 1606 ”store pibekraver”, ”uanstændige 
kraver” eller ”kraver med tre eller fire lag”. 
Der blev fastsat bøder for overtrædelser af 
denne art, som skulle betales til den nærmeste 
skole! Kraverne med mange krusede lag, som 
kunne være så brede som en hånd eller danne 
en rose, blev også anset for usømmelige.
   Tingene ændrede sig imidlertid. I Danmark 
blev det også eftertragtet at bruge den flade 
lærreds krave, som lå ud over bryst og skuld-
re. Men et påbud i 1639 forbød brug af de flade kraver til gudstjenester. Siden 1630’erne har 
pibekraven dermed haft sin officielle karakter som liturgisk tilbehør.

Rangorden
Efter indførelsen af den enevældige styreform i 1660 udstedte kong Christian V i 1683 en for-
ordning imod overdådighed i klæder, mad og drikke. Her hedder det i punkt 5 om gejstlighe-
dens klædedragt:
”Bispen over Siellands Stift og Kongens Confessionarius maae bære sorte Fløjels Vinge-Kjor-
teler, Fløjels Huer og Bonetter; de andre Bisper sorte Silke Kjorteler med Fløjels Vinger, saa 
og sorte Fløjels Huer og Bonetter: Promoti Doctores in Theologia Fløjels Bonetter og Vinger 
på deres Kjorteler af Fløjel , saa og Silke Simarrer: Og maae ingen, uden Kiøbsted-Præster, 
Capellaner i Khavn, Provster og Præster paa Landet, som ere Promoti Magistri, bære Bonet-
ter17”.
   Kirkeordinansen indeholdt en principiel indstilling til, hvordan præsterne i deres fremtoning 
burde bidrage til at gennemføre den tilsigtede nye kirkeordning. Den var jo imidlertid temme-
lig kortfattet i sin formulering. Der var som beskrevet i indledningen sket mærkbare forandrin-
ger allerede før 1536, og de var sket uden påbud, men ved løbende tilpasning blandt de berørte 
personer.
   I den efterfølgende tid forsøgtes visse officielle justeringer gennem biskoppernes formanin-

17   Schou: 1822, 13. Mart. 1683.

Fig. 9: Præsteportræt, Georg Meiland, 
sognepræst ved St. Maria Kirke, Helsingør, 

og slotspræst på Kronborg, 1640 til 1651, malet 
1646: Præstekjortlen er fodlang, gennemknappet 
fortil, med temmelig bred vinge løst om halsen, 
bred pibekrave, rund, bølget frisure, holder 
Biblen i venstre hånd, gengivet efter ”http://www.
livinghistory.dk/
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ger. I takt med tidens generelle ændringer i materialer, farver og håndværksmæssig kunnen 
kom der andre nye detaljer, så de gejstlige kom til at svare til forventningerne i samfundet, der 
ved enevældens indførelse blev ordnet i rangklasser.
   Forordningen fra 1683 er betydeligt mere detaljeret end Kirkeordinansen: Forrest står biskop-
pen over Sjællands Stift fuldt i fløjl ligesom hofpræsten, nu tituleret den kongelige konfes-
sionarius. De øvrige biskopper har silkekjortler, men dog med fløjls vinger og fløjls hovedtøj. 
De, som har doktorgrad, bærer fuldt fløjl, men har samtidig ”simarre”, den lettere kjortel uden 
vinge og af silke, hvilket var den tids gængse akademiske dragt. Det er første gang, betegnelsen 
simarre er konstateret i dansk sammenhæng.
   Sidst nævnes de forskellige grader af præster, som skal være promoti magistri, det vil sige har 
gennemført deres fulde studium. Disse kan bære ”bonet”, som var det hovedtøj, der allerede 
ved reformationen kom i brug, betegnet baret. Det var en rund hovedbeklædning med flad puld 
og uden skygge. Når der ikke nævnes noget materiale for denne gruppe af præster, må det for-
stås som det fine klæde svarende til kjortlen.
   Endelig fremgår det, at der kunne være præster på landet, som ikke havde ret til at bære bo-

Fig. 10: Epitafium over sognepræst Matthias Lerche med familie. Opsat 1677 i Landet Kirke, 
Lolland, af Matthias Lerche ved hustruens død, han døde selv i 1679. Til venstre står hans 

svigersøn, kapellan og senere sognepræst Hans Mule samt dennes søn. Til højre Matthias Lerches 
afdøde hustru samt datter med sin datter. De to præster bærer sorte præstekjortler, gennemknappet 
midtfor og med vinger, der ligger løst om halsen og meget brede pibede kraver. Kjortler og vinger er så 
glansfulde, at de må være af silke. Fyldigt hår med bukler samt skæg. Den afdøde hustru er klædt i sort, 
udringet kjole, hvid, umønstret krave som dækker brystet, halssmykke, opsat hår dækket af hvidt lin 
og sort fladt hovedtøj. Datteren har ligeledes sort kjole med korte ærmer, hvide kniplings underærmer 
og kniplingskrave, hvidpudret paryk, øre- og halssmykker samt armbånd på venstre hånd. Pigen er 
i hvid silkekjole med spidst liv, hvidt foldet forklæde, hvidt lin under huen. Drengen har knælang, 
gennemknappet kjortel uden ærmer, rød skjorte med ærmer, pynteærmer svarende til kjortlen fra albue 
til håndled, ved håndled kniplingsbesætning, i halsen hvid, knyttet halsklud, langt bølge hår, under 
højre arm hat med bred opkrammet skygge, handsker i hånden. Foto Livinghistory.dk (Danmarks 
Kirker, Landet Kirke, Maribo Stift, VIII, København 1948, side 383.)
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net. Det var muligt at opnå præsteembede, selvom den pågældende ikke havde gennemført det 
teologiske studium, men blev antaget efter en privat overhøring hos biskoppen18.
   På mange af malerierne fra 1600’erne fremtræder de gejstlige med hovedtøjer, dels baret, 
som typisk holdes i hånden og derfor må opfattes som et hovedtøj til udendørs brug. Dels ses 
små, runde huer placeret på issen, idet den naturlige frisure vælder mere eller mindre fyldigt 
ned over skuldrene. Det lader sig ikke gøre ud fra portrætterne at skønne den egentlige facon på 
disse huer. Der er dog næppe grund til at opfatte dem som forskellige fra dem, der kendes fra 
gravfund19. De er syet af tre eller flere bådformede stofstykker, idet sømmene kan være prydet 
med metalkniplinger. Også Christian IV har efterladt sig sådanne. De betegnedes ”nathuer”, 
men blev ikke brugt som egentlig natbeklædning, derimod til hjemmedragt. Der er ikke bevaret 
danske præsteklædninger og hovedtøjer fra den beskrevne periode, men fra kongelige og ade-
lige personer. Som præsteklædninger beskrives i forordningen, karakteriserer de den gejstliges 
høje sociale status. Ligeså må de fornemme stoffer til kjortler og hovedtøjer opfattes som pas-
sende til de højeste gejstlige. Vingekjortlen havde på forordningens tid fundet sin gennemknap-
pede form, forskellig fra den Schaube/Simarre, som blev almindelige for de tyske, lutherske 
præster.
 
De danske lutherske gejstlige: særpræg og position.
Præstedragten i Danmark, som den er beskrevet i forordningen i 1683, har siden den tidlige 
reformationsbevægelse gennemgået en klar forandring fra den katolske gejstlige form. Den 
lange, vide, helskårne kjortel vandt frem som akademisk dragt sammen med selve reformatio-
nens nye lære. Den trådte ind som ceremoniel dragt, båret i privat og daglig færden og blev til 
en vis grad præget af detaljer fra samtidens herredragt i kravetøj og hovedtøj samt fornemme 
materialer.
   Ved gudstjeneste har præsterne over præstekjortlen iført sig den hvide, linnede messeskjorte, 
som er kendt siden den katolske tid. Ved altertjenesten bar præsten messehagel. Korkåben blev 
efter reformationen forbeholdt biskoppen, som kunne bære den ved kongekroningerne, ved 
kirkeindvielser og præsteindsættelser. Der blev ikke båret hovedtøjer eller andre ceremonielle 
beklædningsdele ved disse handlinger.
   Til gudstjeneste har der siden 1639 været krav om pibekrave, som tilpasses i forhold til den 
tilhørende stive vinge og anses for et rituelt tilbehør. Vinge og pibekrave giver dragten sit sær-
lige danske præg.
   Den værdighed, som de katolske gejstlige i sin tid havde udtrykt igennem frisuren og stola, 
var gået af brug. I stedet havde kjortlen som akademisk dragt opnået rollen som udtryk for præ-
stens indsigt til at forvalte sakramenterne og til at forkynde kristendommen efter den evange-
lisk-lutherske lære, som Kirkeordinansen foreskrev.
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De skånske præster 
og deres hustruers 

klædedraagt  
- et spørgsmål om national identitet?  

Nationalt tilhørsforhold kan kun med be-
svær identificeres, især i det tidligt moderne 
samfund, da nationalstaten endnu ikke 
eksisterede som begreb. Spørgsmålet om 
national identitet, og hvornår den opstod, 
har været heftigt debatteret.1 Det er en 
gængs opfattelse, at nationalismen duk-
kede op som kunstnerisk, social og politisk 
bevægelse i 1800-tallet. National dragt 
betragtes ligeledes som en i høj grad kon-
strueret dragtform opstået i kølvandet på 
nationalromatikkens interesse i landbefolk-
ningens dragtformer og skikke. Imidlertid 
tyder meget på, at en udpræget interesse for 
en særegen national dragt kan findes langt 
tidligere, så langt tilbage som til reformatio-
nen og, at brugen af bestemte dragtformer 
kunne benyttes til at illustrere national til-
hørsforhold; specielt i tider med nye græn-
sedragninger og krige.   

1   Minken: 2003, s. 75ff. Nogle har betragtet nationalisme som udsprunget af det objektive faktum, at der 
fandtes en nation, rodfæstet i geografiske, biologiske og sproglige fællestræk. Andre derimod opfatter nationen 
som et fænomen, rodfæstet i subjektive forestillinger - som en historisk, kulturel konstruktion. Denne opfattelse 
er ofte karakteriseret ved begrebet ’forestillede fællesskaber’. 1 Andersson: 1983. Den czekisk-engelske filosof 
Ernst Gellner ser nationalismens i snæver forbindelse med begrebet modernitet. Derfor anbringer han også 
nationalismens frembrud i det 18. århundredes slutning. Derudover anser han sprogets samlende kraft som 
væsentlig for nationalismens frembrud. Gellner: 1983.Den danske historiker Anders Leegård Knudsen har i en 
artikel ”Interessen for den danske fortid omkring 1300. En middelalderlig dansk nationalisme” påpeget, at der så 
tidligt som i det 14. århundrede kan findes træk af nationalisme i Danmark. Han ser nationalismen i forbindelse 
med nationernes suverænitet med de medfølgende to komponenter - den juridiske og den territorielle. Historisk 
tidsskrift, 100, 2000.

Af arkivar Camilla Luise Dahl og dr.phil. Jens Chr. V. Johansen

 

Fig. 1: Epitafium over præst i Stavanger 
Johannes Hermansen, hans hustru Anne 

Kathrine og børn, opsat 1664. I 1600-tallet 
klædte dansk-norske præster og deres 
hustruer sig efter samme faste meterstok: 
sort og hvid og med særegne nationale 
elementer. Disse elementer var helt 
identiske fra Trondheim i Nord til Maribo i 
Syd. Foto: Erik Fjordside/ Livinghistory.dk
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   Skabelsen af den territorielle stat udgjorde en del af den moderne nationalstat, fremkomsten 
af en national identitet udgjorde en anden. Moderne nationer opstod på baggrund af politiske 
centre, der hævdede deres dominans over marginale grupper gennem en proces af kulturel 
integration. National identitet er således udtryk for en national bevidsthed skabt indenfor en 
centraliseret stats politiske rammer. Den betød en overgang fra en følelse af lokal identitet til 
en følelse af national identitet.2

   Andre forskere har understreget betydningen af særlige og forskellige udtryk for etnisk, fæl-
les og national identitet. Her ser man ofte nationalismen som en videreudvikling af begrebet 
patriotisme. Især bornholmernes oprør i 1658 for at vende tilbage til tilhørsforholdet til den 
danske konge bruges som eksempel på - at øen blev overdraget til Frederik III. 
   Men hvis man går lidt dybere, viser det sig, at det nationale tilhørsforhold kan spores i andre, 
mere oversete, sammenhænge. Det bliver blandt andet tydeligt når præsternes klædedragt i 
Danmark-Norge og Sverige analyseres. På dansk side bruges pibekraven og på svensk side de 
spidse flipper (bladkraven). Begge klædningsstykker var ordineret fra de verdslige myndighe-
der. Mere opsigtsvækkende er det at se præstefruernes hovedbeklædning nærmere efter.

Danmark, Norge og Sverige
De fleste kongeriger i Europa var i 15- og 1600-tallet sammensat af flere geografisk adskilte 
områder under samme hersker. Et eksempel er Danmark-Norge, der indtil 1397 var to kongeri-
ger, men som det år gennem ægteskab og arv blev til et. 
   Det blev et særtræk for det dansk-norske rige, at Sverige i 1397 valgte at indgå i Kalmar-
unionen, som betegnelsen var for de tre riger. Det var en konsekvens af, at Erik af Pommern 
det år blev kronet til konge af de tre lande. Allerede tidligt opstod der imidlertid problemer, 
da Sverige mente, at den danske konge, der stod i spidsen for unionen, tiltog sig for stor myn-
dighed og udelukkede Sverige fra landets retmæssige indflydelse. Af samme grund udviklede 
der sig flere oprørsforsøg, og det endte med en total løsrivelse efter det såkaldte Stockholmske 
blodbad i 1520.
   Konflikterne de to lande imellem fortsatte og medførte flere krige. I 1643 invaderede en 
svensk hær under ledelse af Lennart Torstensson Jylland, og resultatet blev, at Danmark måtte 
afstå Halland på pant i 30 år, mens Gotland, Jemtland-Herjedalen og Ösel umiddelbart måtte 
overgives til Sverige. Christian IVs søn Frederik III opfattede dette som en uholdbar situation, 
og derfor indledte han i 1657 en ny krig mod Sverige. Resultatet blev katastrofalt for Dan-
mark, og ved de to fredsslutninger i Roskilde 1657 og i København i 1660 mistede Danmark 
områderne Halland, Skåne og Blekinge permanent. Disse to traktater indeholdt imidlertid en 
væsentlig paragraf for det fremtidige kirke-, skole og retsvæsen, idet § 9 stipulerede, at skå-
ningerne måtte bibeholde forholdene, som de hidtil havde været praktiseret.3 Tabet af Skåne, 
Halland og Blekinge fik den danske konge til indtrængende at overveje en generobring. I juni 
1676 landsattes en dansk hær ved Råå syd for Helsingborg. De første år var ganske succes-
fulde for Danmark, f.eks. var Kristiansstad under dansk kontrol i et par år, men derefter vendte 
krigslykken, og ved freden i 1679 gik Danmark og især de tidligere østdanske provinser ud 
som de store tabere. Skånes og Blekinges svig ved at have kæmpet for Danmark straffedes 
hårdt af Sverige, og i 1680 indførtes uniformiteten, der havde til formål at fremme det svenske 
og udradere det danske i både verdslige og kirkelige sammenhænge.
   Oplysninger om nationalt tilhørsforhold efter Skånes overgang til Sverige er sparsomme, 
og de må udledes indirekte af kilder, der som sådan ikke indeholder egentlige referencer til 
disse forhold. Af en retssag fra Kristiansstadsområdet fremgår det dog, at en bonde beklagede 
sig over, at den svenske hær havde trampet over hans marker, med andre ord det var ikke en 
vilkårlig hær i ubestemt form, men det var afgjort den svenske hær.4 En oplysning som denne 
rokker ved antagelsen om, at identitet var knyttet til lokalsamfundet. Og på samme måde frem-
går dansk og svensk af den svenske generalguvenør i Skåne, Rutger von Aschebergs beretning 
fra 1693. Ascheberg var stærkt optaget af, at skåningerne slap deres danske sindelag og fik 
svensk tilhørsforhold og mente blandt andet, at giftermål mellem skåninger og svenske kvinder 
ville virke positivt i forhold til en sådan målsætning.5

2   Sahlins: 1989.
3   Johansen: 2008, s. 46-47.
4   Landsarkivet i Lund, Gärds häradsrätts arkiv, Tingbog 1674-1677, fol. 235r.
5   Minken: 2003, s. 79.
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Reformationstidens strømninger
Med Europas reformationer og opgør med den 
internationale pavekirke, skete en generel ven-
den sig indad, dyrkelsen af det nationale og 
hjemlige, sit lands eller stats historie, sprog og 
særlige egenart. I udlandet blev den hjemlige 
klædedragt genstand for en særlig interesse.
   Også Norden nåede strømningerne til: man 
dyrkede sin nye nationale kirke, sine konger, 
og gerne blandingen af de to, man ophængte 
mindetavler af sine afdøde konger i kirkerne 
og afholdt taksigelsesprædikener.6 Og øvrig-
hedens interesse for skikke og klædedragt var 
ikke mindre end i udlandet. Sjællands første 
biskop Peder Palladius udgav således et større 
værk dedikeret til Danmark og Norges sande 
kristne (dvs. protestanter), hvori der advaredes 
om farerne ved at bruge udenlandsk klæde-
dragt. I stedet skulle et lands borgere holde sig 
til den lokale dragt, der havde været brugelig 
”siden gammel tid”.7 Også papistisk dragt 
måtte lade livet og erstattes af en mere prote-
stantisk klædedragt, det betød at især kulørte 
dragter skulle erstattes af sort og hvidt.8 I alle 
henseender opfordredes landets borgere til at 
bære en særlig ”borgerdragt”, der viste deres 
loyalitet og tilhørsforhold til nationen og na-
tionens kirke. For mændenes vedkommende 
en sort kappe til kirkegang, for kvinderne 
gjaldt det et særligt hovedtøj og en sort kåbe. 
I de næste 200 år kunne man af borgerskabets 
dragt helt nøjagtigt genkende en tysker fra en 
svensker fra en dansker og i 200 år viser por-
trætter af borgerskabet et nærmest uniformeret 
borgerskab i sort og hvidt. En ny dragtreform 
var naturligvis ikke forbeholdt menigheden, 
også for præstestanden udskiftedes den tid-
ligere papistisk dragt med en mere passende 
protestantisk. Efterhånden udviklede denne 
sig til den karakteristiske sorte kjole og de hvide pibekrave – begge dragter hentet fra borger-
dragten i Danmark.9

Med reformationen blev de nye tanker om udenlandsk versus hjemligt også omsat til klædedrag-
ten. Det betød at man optog borgerdragten, der skulle være bybefolkningens kendetegn og især 
brugt som et udtryk for den nye protestantiske ånd til kirkegang. Sjællands første protestantiske 
biskop Peder Palladius adresserede eksempelvis den rettroende befolkning i Danmark og Norge, 
da han i 1556 udgav et helt værk Hosedjævelen om brugen af rette klæder. 
   Andre former for dragter end den rette dansk-norske protestantiske borgerdragt blev søgt 
forbudt, eksempelvis bestemte farver eller måder at bære kåben på, der ansås for udansk.10  

6   I svenske kirker ophængtes allerede fra 1500-tallet portrætter og epitafier af landets afdøde konger til 
bønsigelse og ihukommelse. Se fig. 2.
7   Andreas Musculus Hosedjævelen: paa dansk ved Peder Palladius 1556.
8   Dahl: 2015, s. 10-11 og s. 21-22; Dahl: 2016, s. 139-140 og s. 144-45. Også i Tyskland omtales 
”Kirchgangskleidung” og ”Standestracht” i tiden omkring Reformationen og var i flere byer fuldt etableret 
i 1500-tallet, se Zander-Seider: Textiler Hausrat, s. 115-16¸ Post, ”Herkunft”, s. 421 og Jaacks, ”Hamburger 
’Mode’”, s. 2ff.
9   Oxaal: 2003, s. 478f., Frøsig: 2008, s. 13ff.
10   Eksempelvis forbud mod kulørte kåber i 1561 og 1593 og forbud mod at bære kåber på udanske måder, såsom 
slået op om hovedet, Dahl: 2015, s. 4-5, 7-9.

Fig. 2: Mindetavle over afdøde kong Gustav 
Adolph (1594-1632), bekostet af Päder 

Jonson, borger i Västervik, ophængt 1649. 
Foto: Camilla Luise Dahl/Livinghistory.dk
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På samme tid forbød man ikke-borgerlige eller ærbare kvinder i det hele taget at bære kåbe, ek-
sempelvis prostituerede ”horkoner”.11

   Særligt præstestanden og deres familier skulle holde sig til de rette klæder. I 1629 udspecifice-
redes det, at præstestanden som helhed, vel både mænd, koner og børn, skulle “have en Afsky for 
nye Klædedragter”.12 Man skulle med andre ord være konservativ og hjemlig i dragt.

11   Eksempelvis i 1549, Malmø stadsbog: 1549-1559, s. 35., en skærpelse af en kongelig forordning der så 
dagens lys allerede i 1522 ”at thii ey skulle bere nogre køber, paa thet mand thenom kand kiende for andre 
dannequindner oc erligt folck…” Den danske Rigslovgivning 1513-23, s. 124.
12   Oxaal: 2003, s. 479.

Fig. 3: Efter reformationen produceredes en mængde malerier til ophængning i kirken, der 
skulle vise den nye protestantiske liturgi. Men de giver også indtryk af præstens nye dragt 

og menighedens rette borgerdragt. Maleri på altertavle i Bjernede kirke, dateret 1615. Foto: 
Erik Fjordside/Livinghistory.dk.

Fig. 4: Kirkemaleri i Køge Kirke der viser forskellige kirkegængere i dragter knyttet til deres 
stand. Bemærk borgerkonernes sort/hvide borgerdragt sammenholdt med adelsparrets 

moderigtige dragter. Maleriet er et eksempel på, hvordan øvrigheden ønskede folk klædte sig 
korrekt til kirkegang hver efter sin stand. Foto: Erik Fjordside/Livinghistory.dk.
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   I Sverige gik man nidkært til værks. Igennem 1500-årene udfærdiges flere love om borger-
standens dragt. Igen gjaldt forbuddet udenlandske dragter. Svenske borgere skulle bære den 
svenske borgerdragt som havde været brugt fra gammel tid. For kvindernes vedkommende 
gjaldt det en stivet hoveddug og en såkaldt kravekåbe. Kun tyske borgersker måtte undlade at 
bære svensk dragt såfremt de ønskede at bære den dragt, der var brugelig i deres egne hjem-
lande.13 

Den svenske borgerdragt 
Med Skånes overgang til Sverige i 1658 var 
interessen for den svenske dragt i de over-
tagede områder tilsyneladende ikke mindre 
aktuel end i reformationstiden. Med 1600-tal-
lets mange europæiske konflikter om grænser 
og mellem nationer, så var interessen for det 
nationale ikke stilnet af. Peder Syvs ordsprog 
om “folk og lande” fra 1600-tallet opsum-
merer på glimrende vis samtidens hjemlige 
dragtideal, specielt set fra øvrighedens side: 
“Siden en hue blev en muts [Mütze], en vogn 
en kuds [Kutsche], et skælmsstykke et puds, 
gik det ilde til i verden” og “Gammel Viis er 
best. Fremmede Skikke og fremmede Kleder, 
er fremmede Plager.”14

   Definitioner som hjemligt og udenlandsk 
og dansk, svensk og norsk klædt kunne også 
bruges politisk til at understrege nationalt 
tilhørsforhold. I forbindelse med at bygderne 
Idre og Særna i Norge annekteredes af Sve-
rige i 1644, sendtes en kommission til stedet 
for at afklare tilhørsforholdet. I den norske 
kommisærs rapport fra 1649 oplystes det, at 
“klesdrakt og byggeskikk til folket i Særna var 
aldeles norsk og at innbyggerne talte godt 
norsk og ikke et svensk ord.”15 Med dette in 
mente burde området således høre til Norge 
og ikke til Sverige.

13   Dahl: 2015 s. 6.
14   Ord-Bog over danske Ordsprog, 1757, s. 317.
15   Opsahl: 2002,  s. 100.

Fig. 5: Detalje af epitafium over sognepræst i Hjerm Kirke Anders Pedersen, hans hustru 
Ide Christensdatter samt døtre, ophængt i forbindelse med Anders Pedersens død i 1659. 

Hos præstekonen dækker den hvide underhue håret, mens overhuen har store udskæringer i 
siden, den såkaldte opskårshue. Hos døtrene har både under- og overhue opskårne sider. De to 
underhueformer ses sideløbende en lang periode. Foto: Erik Fjordside/Livinghistory.dk.

Fig. 6: Epitafium over Johan Rosenmeier 
og hustru Maren Olufsdatter. Kongens 

Lyngby kirke, dateret 1649. Den hvide 
underhue har samme udskæringer som 
overhuen. Foto: Erik Fjordside/Livinghistory.
dk
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Hvordan danske, norske og svenske dragter så 
rent praktisk så ud, ved vi en del om fra samti-
dige skifteinventarier og portrætter af borger-
lige. Især i form af de såkaldte epitafier, dvs, 
mindetavler, typisk ophængt i forbindelse med 
begravelse i kirken. Af samtidige epitafier ses 
i de følgende to århundreder igennem, et nær-
mest uniformeret borgerskab i sorte kåber og 
hvide eller sort/hvide hovedtøjer. 
   Fra midten af 1600-tallet eller lidt før var 
forskellige former for hvide lærredshoved-
beklædninger efterhånden begyndt at vige 
pladsen for sorte overhuer efter tysk forbil-
lede.16 De sorte huer fik dog et tydeligt lokalt 
præg, hvor de end blev optaget, dels gennem 
kombinationen med de allerede benyttede lær-
redshuer, der nu blev reduceret til underhue-
beklædning og dels gennem lokal smag.17

   Fra indførelsen af borgerdragten med refor-
mationen til den forsvandt omkring 1700,  

 
16   Dahl: 2015, s. 18-21, Zander-Seidel: 1990, s. 105-106, 115.
17   Det er et almindeligt forekommende dragttræk i egnspræget dragtskik, at især hovedbeklædningerne er 
genstand for modemæssige påvirkninger og at overhuerne fastholdes men reduceres til underhuebeklædning ved 
modeskift. Noss: 1996, s. 133-234.

Fig. 7: Lucie Svendsdatter, hustru til 
sognepræst Mikkel Sørensen Lemvig, 

epitafium fra 1660’erne i Gladsaxe kirke. 
I 1660’erne og ’70’erne begyndte huerne 
igen at få mere fylde, huer med udskårne 
tindingsbuer erstattedes af store bådformede 
huer. Foto: Erik Fjordside/Livinghistory.dk

Fig. 9: Karen Christensdatter, hustru til 
Otte Thomesøn Lyngaae, Provst i Galten 

Herred, Sognepræst til Haslund og Ølst. 
Omkring 1700 kom franske højt opsatte 
kniplingshovedtøjer på mode, og man forsøgte 
at fusionere disse med den traditionelle 
danske konehue. Epitafium i Haslund kirke, c. 
1690’erne. Foto: Livinghistory.dk

Fig. 8: Anna Olufsdatter, hustru til 
sognepræst Caspar Bernhardsen Suhr 

i Saksild. Epitafium i Saksild kirke, da var 
de såkaldte ”både” på deres højeste. Foto: 
Livinghistory.dk
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vekslede den mellem forandring og bibeholdelse af sine traditionelle dragttræk på samme måde 
som det kendes fra mange andre traditionelle dragtformer før og i nutiden: egnsdragt, bryllups-
dragt, dåbsdragt og lignende.
   Huerne såvel som borgerdragten som helhed, ændredes gradvist 1600-tallet igennem, små 
detaljer i snit, form og udsmykning kunne justeres efter skiftende modeluner, men det over-
ordnede dragtudtryk: en sort/hvid kirkegangsdragt med lokalt præg bibeholdtes. I Danmark 
og Norge var de sorte overhuer fra 1640’erne udskåret i siderne ved tindingerne. I samtidige 
borgerlige skifter fra overalt i kongeriget omtales ”opskårshuer” og ”opskårne huer” med refe-
rence til disse store udskårne buer.18

   I Sverige var overgangen fra de hvide hovedtøjsopsætninger af lærred til de sorte overhuer 
senere. Endnu ved midten af 1600-tallet bruges stivede hovedduge med vinger, specielt af de 
mere konservative og ofte blandt præstekonerne.19 (Fig. 10) De sorte huer ændredes desuden 
kun langsomt i forhold til de dansk-norske og havde et mere ensartet udtryk over en længere 
periode.
   De sorte huers fremkomst sås tidligst hos de af højeste borgerlige eller akademiske rang, ek-
sempelvis hustruer til biskopper, og som en særlig begunstigelse måtte hustruer af højeste rang 
bære overhuer af fint pelsværk, typisk zobel eller mår. Disse ses i epitafierne kun i portrætter af 
fornemme gejstliges hustruer.20  (Fig. 11-14) Også i samtidige inventarier omtales disse særlige 
pelsbesatte huer kun i skifter efter højerestandshustruer.21 De svenske huer, der angives under 
navne som mytze, mössa og mysse er ellers typisk af klæde (uld) eller fløjl, med underhuer, 
omtalt som bindmössa og korsmössa.22 

18   For eksempel: Dahl: Uddrag af skifter fra Væ-Christianstad 1591-1659, s. 29, 22, 23, 24, 28 og 35, Dahl: 
Uddrag af skifter fra Holbæk 1604-1660, s. 25 og 39, Dahl: Uddrag af skifter fra Kalundborg 1541-1658, s. 31 og 
34 m.fl. Extracts of Probate Records from Danish Towns 1536-1660.
19   Dahl & Sturtewagen: 2016, s. 7.
20   Dahren: 2011, silver’, s. 185 bild 230 og s. 186, bild 231.
21   Se Ladewig Petersen, Standssamfund, s. 19. 
22   Stockholm Stadsarkiv, Stockholm Rådstue och magistrat: bouppteckningar och arvskiften 1598-1649, Dahl: 
2015, s. 12. En præsteenkes skifte fra Uppsala dateret 1670 omtaler ”1 topmyße medt swart mårdt” og dertil 
korsmysser, Landsarkivet i Uppsala Uppsala rådhusrätt och magistrat FIIa:1: Bouppteckningar: 1: 1632-1693.

Fig. 10: Epitafium over præsten i Litslena Erik Olufsson Krum og hans familie dateret 1669. 
Litslena Kirke, Uppland. Foto: Camilla Luise Dahl/Livinghistory.dk.
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At sammenkoblingen mellem national iden-
titet og national klædeskik tydeligvis fandtes 
på det tidspunkt, må også ses i lyset af, at man 
fra svensk side dels forsøgte at styrke svensk 
identitet ved at bære svensk dragt, dels forsøg-
te at forbyde dragter, der ansås for usvenske. 
Dette sidste gjaldt specielt også dansk dragt i 
Skåne. Fra svensk side udfærdigedes i 1500- 
og 1600-årene en række forordninger, der 
skulle styrke brugen af en særlig svensk dragt.
   Ligesom i Danmark vedrører de tidligste 
svenske påbud, at uærlige kvinder og “hor-
koner” ikke må bære borgerdragt. Således i 
privilegierne for Stockholm i 1529 og igen i 
1563, 1570 og 1575.23

   I en forordning for Stockholm fra 1583 hed-
der det, at svenske borgersker skulle blive ved 
den dragt som “det af alder brugeligt var”.24 

Dette gentoges allerede i 1585, hvor borger-
sker på det strengeste blev formanet at bære 
svensk borgerdragt og ikke befatte sig med 
adelig eller udenlandsk dragt.25 Igen i 1589 

23   Dahl: 2015, s. 11-12.
24   Borgersker skulle “bliffue widh then clädebonedh, som af ålder bruckligt warit haffuer. Men om vtfödde 
hustrur och theris barn icke wile cläde sigh lijke medh suensck, dhå måge the bruke och bäre sådene clädninger, 
som i the land sedh är, ther the äre födde.” Privilegier , 1932, s. 445.
25   “Dogh ther någhon vtlänsk icke wil blifue widh samma drätt, måghe the tå bruket hen, som vthi theress 
fädhernis stadh bäres aff borgerskor.”

Fig. 11: Epitafium over præst i Spånga, 
Stockholm Håkan Bartholdi Helsing, to 

hustruer og børn, ophængt i forbindelse med 
to sønners død i 1651 og 1652. Foto: Camilla 
Luise Dahl/Livinghistory.dk.

Fig. 12: Epitafium, hustru til præst i 
Stockholm Tyska Kyrkan, ophængt 1647.  

Foto: Camilla Luise Dahl/Livinghistory.dk.

Fig. 13: Christine Phrygia, hustru til 
sognepræst i Högsby kirke, Småland Nils 

Wallerius. Epitafium ophængt 1667. Foto: 
Camilla Luise Dahl/Livinghistory.dk.
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kritiseredes Stockholms borgerkvinder for 
“att the öfuergifue thenn gamble borgerske 
drächtt” og igen formanedes de til straks at 
bruge den “rätte borgerske drächtt”.26 I alle 
disse forordninger gaves dog dispensation for 
udenlandske kvinder, der lovligt kunne bære 
den dragt, der var brugt i deres fædreland (fa-
ders land) eller husbonds.27

   I perioden efter Skånes overgang til Sverige 
udkom lignende forordninger i 1664 og 1669. 
To forordninger så dagens lys i 1664. En om 
klædedragter for standspersoner i riget, hvori 
det angives, at optaget af udenlandsk dragt var 
skadeligt for ”fäderneslandet”28, og en adres-
seret til rigets præsteskab vedrørende deres 
klæder. I denne sidste anføres, at præste-
standen, deres hustruer og døtre skulle holde 
sig fra alle former for udenlandske snit og 
mønstre, og at de skulle være iklædt en ”all-
varsam” klædedragt og en dragt genkendelig 
for deres embede. Kvindfolkene skulle holde 
sig til den dragt, de havde brugt efter gammel 
sædvane og ikke forandre den efter nymodens 
skik, ikke ”antaga främmande folks modo och 
sätt ändock de här uti landet äre födde. Så 
skall härefter sådant icke ske utan den som 
av barndomen haver dragit svensk dräkt skall 
icke heller, så länge hon bliver i samma stånd, 
antaga en sådan främmande [dräkt].29 Påbud-
det om at enhver kvindeperson af præstestan-
den, ”som av barndomen haver dragit svensk 
dräkt” skulle bære svensk dragt sin livstid ud, blev gentaget i 1669.30

   Der har været flere tolkninger af de svenske luksusforordninger. Det er bl.a. foreslået, at de 
kunne have haft et økonomisk sigte – at begrænse mængden af udenlandsk import til fordel 
for den hjemlige produktion31, men 1664- og 1669-forordningerne er så specifikke i forbud-
dene mod udenlandske dragtsnit og moder, at disse snarere har haft et moralsk og politisk mål. 
Nemlig at fastholde en bestemt svensk identitet udtrykt i klædedragten snarere end at tilgodese 
en bestemt handelsbalance,32 at understrege nationalt tilhørsforhold for både svenskere og ud-
lændinge i dragten snarere end at sikre svensk økonomi.
   Forordningen af 1664 angiver direkte, at enhver borgerlig født i Sverige for fremtiden skulle 
bære svensk dragt resten af sine dage, såfremt vedkommende ikke skiftede stand fra borgerlig 
til adelig eller nedad. Dette indikerer kraftigt en stillingtagen til svensk og u-svensk identitet 
udtrykt i klædedragten ved annektionen af de nye områder i Norge og Danmark under svensk 
krone. 
  Påbuddene om svensk dragt fulgtes i årene efter af krav om aflæggelse af dansk dragt. Ek-
sempelvis forbydes danske præstekraver helt i de skånske kirker. Man var tydeligt bevidst om, 
at den dansk-norske præstestands fodside kjortel (samarie) og store pibekrave adskilte sig mar-
kant fra den enklere svenske præstedragt med sletkrave (bladkrave). Uniformitet ansås for så 

26   Privilegier, 1932, s. 661f.
27   I loven af 1589 udspecificeres det for tyske borgersker i Sverige, at ”Wele och the tydzske hustrur icke blifue 
widh borgerske drächtt, så måge the bäre ahnten sådanne klädebonedt, som vdi theris eller theris mäns ladartt är 
brukeligh.” Privilegie: 1932, s. 663.
28   Kongl. Maijst Stadga och påbud över åtskillige oordningars avskaffande uti klädedräkter då hos Adel som 
andre ståndspersoner här i riket. Stiernman 1753, s. 258-287.
29   Stiernman: 1753, s. 258-287, paragraf 27 og 28.
30   Samling 1747-1766, vol III, s. 756.
31   Ek: 1959, s. 97ff. Dette gælder utvivlsomt forordninger af 1688 og 1699, hvori det er stoffernes kvalitet, 
kostbarhed og tilvirkningssted, der var afgørende for forbuddene. 
32   For de danske luksusforordninger, se Jespersen , 2010,  s. 31-58.

Fig. 14: Catharina Blackstadia hustru til 
domprovsten af Västerås Petrus Olai 

Dalekarlus, epitafium opsat 1682. Foto: 
Camilla Luise Dahl/Livinghistory.dk.
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vigtig i den henseende, at den særligt nævnes i forsvenskningsordren af 1678.33 Og på unifor-
mitetsmødet og landemodet i Malmø i 1681 indskærpedes kravet om aflæggelse af dansk dragt 
og optag af den svenske yderligere, hvorved de forsamlede præster måtte love at aflægge dansk 
kjortel og pibekrave.34 Men allerede i loven af 1669 blev det præstestanden forbudt at bære 
”stora kragar”.35

   Præsten Lars Borup i Ystad blev således indskærpet at aflægge dansk krave og lære sig at 
prædike på svensk. I 1681 må det være lykkedes at få ham til at bøje sig, i al fald så længe den 
svenske generalguvernør Ascheberg var i byen, for i 1681 kunne den svenske præst i byens 
anden kirke meddele biskoppen, at “Herr Lars Boropius är nu worden oß lik, i det han förliden 
fredag, då Hans höga Excellens, H:r General-Gouvernören war här, aflade sin stora kruskrage 
och gick i predickestolen med slätt krage.”36 
   En lignende kritik ramte præsten i Bosjøkloster-Klinte Oluf Christensen. Han skulle ifølge en 
beskrivelse være ”En nitisk och allwarsam man af gammaldags seder och förargedes högeli-
gen öfwer införandet af swenska bruk, enkannerligen deröfwer att han måste aflägga den wör-
diga pipkragen och antaga de bruklige och enfaldigare prestkragar.”37 Hr. Oluf indsattes ellers 
først i embedet i 1668 og havde således kun været præst under svensk tid, dog også tilknyttet 
kirken under dansk tid, eftersom faderen var præst her.
   Tilsyneladende kunne afbildninger af pibekraver være provokerende nok i sig selv. Præsten 
i Kropp Kirke i Skåne havde i 1660’erne indrettet et gravsted til sig selv og familien i kirken 
samt ladet ophænge et pragtfuldt malet epitafium. Efter krigen i 1679 var han blandt de skån-
ske præster, der blev beskyldt for ”utroskab” mod den svenske konge og sat fra embedet. Han 
døde ikke længe efter på Sjælland, men der gaves efter hans død ikke tilladelse til, at han måtte 
stedes til hvile i familiegravstedet i Kropp, og epitafiet blev planlagt nedtaget under henvisning 
til, at menigheden måtte sidde og kigge lige ind i de ”dhe stora kruuskragar, med hwilche Mag. 
Erasmi effigies är stafferadt”.38 
   I samme åndedrag som de svenske myndigheder forsøgte at kriminalisere dansk dragt i Skåne 
og gennemføre en rent svensk, forsøgte man i Danmark at fastholde dansk dragtskik. Danske 
præster og præstestuderende var eksempelvis begyndt at smide den efterhånden temmelig umo-
derne præstekrave til fordel for nye mere moderne præstekraver. Dette blev der imidlertid straks 
forsøgt sat en stopper for gennem diverse påbud.39 Tilsyneladende var en ret dansk-norsk dragt 
for præstestanden i Danmark-Norge af lige så stor vigtighed som en svensk dragt i Sverige.
   Forbuddet mod dansk dragt og krav om brugen af en svensk dragt kan dårligt tolkes anderle-
des end, at dragten ansås som identitetsskabende og identitetsbærende og som en understreg-
ning af en persons nationale sindelag. Såfremt nationale identiteter vitterligt endnu ikke fand-
tes, som det så ofte er foreslået, så giver det kun ringe mening at forsøge at forbyde fjendens 
dragt og gennemtvinge sit eget lands.

Skånes præstestand og deres dragt efter 1658
En mængde portrætter af danske og svenske præstefamilier findes i Skåne såvel som i resten af 
Danmark og Sverige før og efter Skånes overgang til Sverige. Det gælder især epitafierne over 
præsterne og deres familier, ophængt i kirkerne.
   En gennemgang af epitafierne over præstefamilier i Skåne, Halland og Blekinge i perioden 
fra overgangen 1658 til 1700, illustrerer brugen af henholdsvis dansk og svensk dragt i Skåne, 
og virkningen af forbuddene mod dansk dragt. Af 105 epitafier fra de tre områder daterer de 46 
sig til perioden 1658 til 1700, af disse er 28 epitafier over præstefamilier.
   Størstedelen af gengivelserne af præster iført dansk dragt ligger før 1680, dvs. før iværksæt-
telsen af den såkaldte uniformitet, der direkte forbød dansk dragt. Alligevel ses endnu mod år 
1700 eksempler på skånske præster afbildet i dansk dragt. En af disse er epitafiet over præsten  
Mads Jacobsen Wolf i Fuldtofte Kirke fra 1680’erne, som bærer den da forbudte danske pibe-
krave. Ligeledes præsten i Skabersø, Jørgen Faxe. I alt gengiver 17 af de 28 epitafier præster 

33   Göransson: 1950, s. 152.
34   Göransson: 1950, s. 152-153.
35   Samling utaf kongl. bref, s. 764, paragraf 28.
36   Cawallin: 1854-1858, s. 331, Psilander: 1858, s. 87.
37   Cawallin, 1854-1858. del. III, s. 56.
38   Cawallin, del III, s. 410. I dag hænger epitafiet dog i kirken.
39   Frøsig: 2008, s. 24.
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og præstefamilier, hvor alle medlemmer er iklædt dansk dragt. Epitafierne daterer sig alle til 
perioden 1658 til 1693.40

I et par tilfælde har man ladet sig portrættere i dragter fra tiden omkring Skånes overgang til 
Sverige i 1658, selvom epitafiet er af en senere dato. Det gælder eksempelvis epitafieportræt-
terne af præsten Frederik Pedersen Sture i Hårløse/Harlösa og hustru ophængt omkring 1687 
40   Dette er epitafierne i Everød/Everöd i Skåne, præsten Sthen Pedersen Sommer med familie, ophængt 1658, 
Ferlev/Färlöv i Skåne; præsten Søren Hansen Stenderup og hustruer, ophængt ca. 1670, Finie/Finja i Skåne; 
præsten Christian Willemsen med hustru, ophængt 1663, Fuldtofte/Fulltofta i Skåne; præsten Mads Jacobsen 
Wolf, enkeltportræt uden hustru, ophængt 1680’erne, Hårløse/Harlösa i Skåne; herredsprovst og præst Frederik 
Pedersen Sture, ophængt omkring 1687, Hellerød/Hällaryd i Blekinge; præsten Mads Jørgensen, ophængt 
omkring 1677, Hør/Höör i Skåne; præsten Elias Jensen Rask med familie, ophængt 1670’erne, Hven/Veen Sct. 
Ibs kirke; to præster Johan Hansen Ertmand og Lars Nielsen og deres fælles hustru, ophængt ca. 1660, Krop/
Kross i Skåne; præsten Rasmus Hoffgaard og familie, ophængt 1660, Lund Domkirke, Skåne; kannik i Lund Erik 
Clemensen og familie, ophængt 1660’erne, Lyngby/Trolle-Ljungby, Skåne; præsten Henrik Nissen med familie, 
ophængt 1670’erne, Nørre Åsum/Norra Åsum, Skåne; to præster Jørgen Jacobsen Greve og Magnus Hansen 
samt deres hustru og børn, 1650’ernes slutning, Opmand/Ossmanna, Skåne; præst Niels Olufsen og hustru, døde 
i henholdsvis 1689 og 1693 men dragterne fra 1670’erne, Skabersø/Skabersjö, Skåne; præst Jørgen Jensen Faxe 
og hustruer, ophængt efter 1681, Vinslev/Winslöv, Skåne; præst hans Andersen og hustru, ophængt omkring 
1675, Øster Karup/Östra karup, Halland; præst Peder Hansen og hustru, 1665, Aahus/Åhus, Skåne; præsten Peder 
Pedersen (Petrus Petræus) og hustru, ophængt 1661.

Fig. 15: Epitafium 
over præsten 

i Vinslev/Winslöv 
hans Andersen 
og hustru Eline, 
ophængt mellem 
hans død i 1674 og 
hendes død omkring 
1680.  Foto: Jens 
Chr. Vesterskov 
Johansen & 
Camilla Luise Dahl/
Livinghistory.dk.
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men visende parret i dragter fra ca. 1660.41 Samme fænomen findes i portrætter af skånske 
borgerlige. Om dette har været en måde at omgås påbuddet om at antage svensk dragt, såfremt 
man var født til dette, eller de strengere påbud om at præster helt skulle aflægge sig dansk dragt 
efter 1678/1680, er uklart men sandsynligt. 
   I Trelleborg er et epitafium over magister Christen Johansen Bager/Bagger, død 1684, søn af 
præsten Johannes Bagger, opmalet og ændret senere således, at hans pibekrave er ændret til en 
flad svensk krave, og han er iført en sort hue typisk for svenske magistre. Han er ganske enkelt 
malet i svensk dragt med tilbagevirkende kraft. Dette er muligvis sket på foranledning af ef-
terkommeren præsten i Trelleborg Carl Bagger, der var i svensk tjeneste. Han hævdede i 1726 
særlige rettigheder ”et löfte om stor nåd”, hvilket Karl XI skulle have givet hans fader da denne 
”frälsat hela Sweriges krigsflotta, som låg wid Karlscrona, då Fransosen den wille ussbränt”.  
En inskription angiver, at en datterdatter i 1746 lod epitafiet opmale.42  
   Efter 1680’erne, eller i al fald fra 1690, har et større antal af præsterne antaget svensk præ-
stedragt. Hustruerne derimod er praktisk talt alle uden undtagelse afbildet i dansk dragt. I alt 
viser ni af de 28 epitafier præster iført svensk præstedragt, mens hustruerne er iført dansk dragt. 
Dette gælder endog for danskfødte præstekoner, der ægter svenskfødte præster, som det ek-
sempelvis ses i epitafier fra Ferlev/Färlöv, Fjelkested/Fjälkestad, Ingelsted/Ingelstad, Rønneby/
Ronneby og Vinslev/Winslöv. 
  

41   Frederik Pedersen Sture var i øvrigt søn af Chr. IVs hofpræst Peder Clausen Sture og født på Frederiksborg 
Slot. Lignende ses i epitafiet over præsten i Opmand/Opmanna Niels Olufsen og hustru, der døde i henholdsvis 
1689 og 1693, men dragterne er mindst 20 år ældre. Årstallene for deres død fremgår af inskriptionen på epitafiet, 
og det er derfor næppe ophængt før.
42   Dette kendes også fra et epitafium i Halmstad St. Nikolai Kirke hvor et epitafium over præsten Søren Olufsen, 
der også var provst i Søndrum og Vaabenø (Söndrum & Vapnö), har fået ny inskription forfattet på svensk i 1716.

Fig. 16: Mads Jacobsen Wolf, præst til 
Fuldtofte Kirke, epitafium fra 1680’erne. 

Foto: Jens Chr. Vesterskov Johansen & 
Camilla Luise Dahl/Livinghistory.dk.

Fig. 17: Jørgen Faxe, præst til Skabersø 
(Skabersjö) og herredsprovst i Bara samt 

hans hustruer Dorothea Hermandsdatter og 
Elline Jacobsdatter samt deres børn. Alle 
bærer dansk dragt. Epitafium i Skabersø 
Kirke, ophængt i 1680’erne.  Foto: Jens Chr. 
Vesterskov Johansen & Camilla Luise Dahl/
Livinghistory.dk.
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Fig. 18: Præsten Frederik Pedersen Sture i Hårløse og hustru Anne Madsdatter Vare, 
epitafium ophængt 1687, dragterne er fra tiden omkring overgangen 1658. Foto: Jens Chr. 

Vesterskov Johansen & Camilla Luise Dahl/Livinghistory.dk.

 Epitafierne daterer sig til perioden ca. 1690 til ca. 1700.43 I fem af tilfældene er præsten dog 
af svensk og ikke dansk afstamning, og der har ikke været grund til at trække i en dansk dragt. 
Kun fire af præsterne, iført svensk dragt, var dansk fødte (født i Skåne før 1658 eller i en af de 
øvrige danske landsdele). Det ene epitafium i Fjelkested/Fjälkestad har både den gamle dansk-
fødte præst og den nye svenskfødte (svigersøn af førnævnte) afbildet. Svigersønnen ophængte 
epitafiet, og det er måske i virkeligheden et eksempel på, at danske præster udstyredes med 
svensk dragt med tilbagevirkende kraft. I al fald er det noget tvivlsomt, om Jens Madsen no-
gensinde fik båret svensk præstedragt, for allerede i 1681 blev han pålagt at antage en medhjæl-
per (den senere svigersøn), idet han ikke ansås at kunne ”werka för uniformiteten” og i 1684 
suspenderedes han helt, han virkede dog endnu ved kirken til sin død.44 
   Kun et af de gennemgåede præsteepitafier viser hustruer iført svensk dragt, dette gælder både 
før og efter loven af 1664. Det er epitafiet over præsten i Frillested/Fridlevstad i Blekinge, op-
hængt  omkring 1690. I dette eneste epitafium, hvor præstekonen bærer svensk dragt, er denne 
dog kombineret med dansk dragt, idet konen bærer to huer, inderst den traditionelle danske hue 
og øverst den svenske værdighedshue af pelsværk. Det er interessant, at man således kunne 
bære både dansk og svensk i eet (og vel dermed undladt at fornærme nogen) og optage de sær-
lige svenske værdighedstegn og rangsinsignia uden at give afkald på de danske. 
   Efter 1700 er ingen præster gengivet i dansk præstedragt, og den danske hue er så småt af-
lagt til fordel for mere moderigtige hovedtøjer. Epitafiet i Vester Tommerup/Västra Tommarp 
ophængt 1708, viser præsten Johannes Alsing i svensk præstedragt med bladkrave og magister-
hue, mens hustruen bærer modedragt og fontange og altså ikke egnspræget dragt.45

43   Det vedrører epitafierne i: Brønested/Brönnestad, Skåne, præsten Nikolai Lauridsen Hartmann og hustru 
ophængt ca. 1700-1710; Ferlev/Färlöv i Skåne, præsten Matthias Rubenius og to hustruer, ophængt 1705; 
Fjelkested/Fjälkestad, Skåne, præsten Jens Madsen, hustru, datter og svigersøn, ophængt 1693; Ingelsted/
Västra Ingelstad, Skåne, præsten Otto Andersson og hustru Catharina Grave, opsat 1691; Lyby, Skåne, præsten 
Peder Jensen Sommer med familie, ophængt 1691; Rønneby/Ronneby, Blekinge, præst Christoffer Findorf og 
hustruer, dateret 1703; Vinslev/Winslöv, Skåne, præsten Hans Jönsson Gram Stobbaeus og hustru, dateret 1693; 
Åhus, Skåne, præst Olaus Aulin (Ole Bendtsen) og hustru, ophængt 1698 og Aagerup/Norra Åkarp, præst Hans 
Jørgensen Feuk og hustru, ophængt 1699.
44   Om hans og den svenske svigersøns forhold hedder det endvidere, at de overhovedet ikke kom overens, 
blandt andet pga. uniformiteten. Desto mere interessant er det, at den nidkære svenske præst har udstyret sin 
svigerfar med svensk dragt. Cawallin: 1854-1858, del V, s. 79. 
45  www.livinghistory.dk, Västra Tommarp. 
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   Den store mængde af epitafier fra tiden med rådmænd, borgmestre, købmænd og andre pro-
minente borgere viser heller ikke eksempler på svensk dragt blandt danske borgerlige i Skåne 
efter overgangen i 1658, loven af 1664 eller efter forsvenskningen i 1680 trods forbud og for-
søg på at få indført en svensk dragt. 
  Som en lille detalje kan nævnes, at epitafier fra Gotland, der overgik til Sverige i 1645, næ-
sten alle viser svensk dragt fra 1650’erne og frem, og at også præstekonerne hurtigt skiftede 
til svensk hue. Det gælder eksempelvis den gotlandskfødte Anna Boman, hustru til præsten i 
Gothem, der allerede i 1659 lod sig afbilde med svensk konehue.46 Det synes således specielt 
for Skåne og Blekinge, at den danske dragt er bibeholdt langt op i tiden, trods adskillige sven-
ske påbud og forbud.

Sammenfatning
Vores undersøgelser af den gejstlige klædedragt i Skåne har vist, at brugen af identitetsbærende 
dragt stod i modsætning til regimet eller øvrighedens ønsker. Langt størsteparten af de skånske 
præster og deres hustruer holdt fast i en dansk dragt trods forbud og påbud om at antage svensk 
dragt.

46   Epitafium i Gothem Kirke, Gotland, dateret 1659. I Bäl (1660’erne) og Roma (1664) er de danskfødte præster 
iført svensk krave. Omvendt er provsten i Garde kirke sammesteds fra 1661 iført dansk pibekrave og hustruerne 
dansk hue.

Fig. 19: Epitafium over præsten i Ingelsted/
Västra Ingelstad Otto Andersson og 

hustru Katrine Grave, opsat 1691. Den 
svenskfødte præst bærer svensk dragt, den 
danskfødte hustru, datter af en lektor i Lund, 
bærer den danske konehue tilpasset tidens 
smag for fontangemoden.  Foto: Jens Chr. 
Vesterskov Johansen & Camilla Luise Dahl/
Livinghistory.dk.

Fig. 20: Epitafium over præsten i Fjelkested/
Fjälkestad Jens Madsen, hans hustru 

Mette, datter Margrethe og svigersøn 
Andreas Schreil, der blev præst i Fjelkested 
efter svigerfaderen. Både den danskfødte 
Jens Madsen og den svenskfødte Andreas 
Schreil er afbildet i svensk præstedragt, mens 
hustruerne er afbildet i dansk dragt. Epitafiet 
blev bekostet af Andreas Schreil og ophængt i 
1693. Foto: Camilla Luise Dahl/Livinghistory.
dk.
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   Undersøgelsen har også godtgjort, at over-
gangen ikke var så uproblematisk som så ofte 
hævdet, og at traditionen var mere sejlivet end 
antaget. Når moderne historikere hævder, at 
vejen mod svensk identitet var dialogens, er 
dette ikke korrekt.47

   Samtidig har undersøgelsen dokumenteret, 
at Skånes befolkning fastholdt noget nationalt 
dansk længere, end forskningen hidtil har an-
taget.
   De store fortællinger om manglende dansk 
og svensk identitet i Skåne og den deraf upro-
blematiske overgang er en senere politisk kon-
struktion. Af epitafier ses en anden virkelighed 
end den, der typisk fremstilles. Eksempelvis 
hedder det i turistmaterialet fra Hven, at et 
epitafium ophængt i kirken fra anden halvdel 
af 1600-tallet, viser præstekonen med sin før-
ste mand, der var Hvens sidste danske præst 
og hendes anden mand, der var Hvens første 
svenske præst. Denne præsentation giver im-
plicit til kende, at præstekonen ikke skelnede 
mellem dansk eller svensk, og at familierne 
i Skåne hurtigt omfavnede de nye forhold. 
Epitafiet viser dog ikke desto mindre begge 
mænd iført den ulovlige danske præstekrave, 
den første svenske præst på Hven kan således 
ikke have været hverken svensk eller særligt 
svensksindet.
  På trods af spirende forbud mod dansk dragt 
og forsøg på at overbevise Skånes præstestand 
og borgerskab om at optage svensk dragt, ty-
der det meget på, at forbuddet kun modvilligt 
blev fulgt. For præsternes vedkommende ske-
te det først ved de direkte forbud i forbindelse 
med indførelsen af Uniformiteten, men selv 
efter denne tid findes der portrætter af skånske 
præster iført den danske dragt. For præsteko-
nernes vedkommende, der ikke var omfattet 
af lige så aggressive påbud som præsternes, 
lader det til, at den danske dragt aldrig blev 
erstattet af den svenske.
   Det er sigende, at der således kun er et 
fåtal af de danskfødte, som selv lod epitafier 
ophænge, der valgte at lade sig afbilde i den 
påbudte svenske dragt. Det er epitafierne fra 
Brønested/Brönnestad ophængt ca. 1700-
1710, Lyby, ophængt 1691, Aahus/Åhus, 
ophængt 1698 og Aagerup/Norra Åkarp, op-
hængt 1699.
   Vores undersøgelse viser ligeledes, at opfat-
telsen af, at nationalismen som begreb hører 
til det 18. århundrede, må revideres. For Syd-
sverige/Østdanmark kan den under alle om-
stændigheder føres tilbage til slutningen af det 
17. århundrede.

* En tak skal rettes til Centre for Textile Re-
search ved Københavns Universitet for den 
økonomiske støtte til en fotorejse til Blekinge 
og Skåne.
47   Se for eksempel Sanders: 2008, s. 55.

Fig. 21: Epitafium i Frillested/Fridlevstad 
i Blekinge over præsten Andreas Bager 

og hustruer. Hans første hustru Cæcilie 
Jacobsdatter, d. 1682, bærer inderst en dansk 
hue og øverst den svenske pelstophue, der 
brugtes af svenske præstekoner af højeste 
rang. Foto: Jens Chr. Vesterskov Johansen & 
Camilla Luise Dahl/Livinghistory.dk.

Fig. 22: Detalje af epitafiet i Frillested, 
Cæcilie Jacobsdatter. Foto: Jens Chr. 

Vesterskov Johansen & Camilla Luise Dahl/
Livinghistory.dk.
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Danske 
renaissancekniplinger 

Af seniorforsker Inger Lauridsen

Knipling er formodentlig den eneste kendte 
tekstile teknik, der er udviklet inden for 
Europas grænser. Knipling som et sublimt 
håndværk udvikledes i det nordlige Italien 
meget sent i 1400-tallet. Kniplinger på både 
mænds og kvinders dragter blev fra midten 
af 1500-tallet så væsentlig for udviklingen af 
renæssancetidens mode, at de ”became at ti-
mes so important that it almost dominated the 
entire scene”, som den engelske forfatter Pat 
Earnshaw udtrykker det.1 
   De tidligste kniplinger kunne enten være 
fremstillet med en enkelt tråd ad gangen, altså 
syede, eller med mange tråde, altså pinde-
kniplede. Det er uklart, hvilken metode, der 
var tidligst, men man kan forestille sig, at de 
syede kniplinger kom først.

Syede kniplinger fra området omkring  
Venedig 
Mellem 1524 og 1600 blev der i det sydlige 
Europa publiceret 111 bøger med kniplings-
mønstre. Af disse var der 109, der viste møn-
stre til syede kniplinger, mens kun to angav 
forlæg til pindekniplinger.2 (fig. 1)
   De tidligste af de syede kniplinger kaldes 
”reticella”. Navnet henviser til de tråde i 
et stykke fint hørlærred, der bliver tilbage, 
når man trækker tråde ud af det net (rete) af 
lodrette og vandrette tråde, som et stykke 
hørlærred reelt består af. Man syr derefter 
over de resterende tråde med fine sting, oftest 
knaphulssting. I sagens natur vil en reticella-
knipling derfor altid have et geometrisk møn-
ster. En reticella-kniplings danske slægtning 
er en klassisk Hedebosyning, der i Danmark 
hører 1700- og 1800-tallet til, og som man i 
Danmark vil betegne som broderi.3

   Det må være oplevet som en begrænsning, 
at en knipling måtte have udgangspunkt i de 
tilbageblevne tråde i et stykke lærred. Man 
begyndte derfor at sy kniplinger ud af ingen-
ting, deraf navnet ”punto in aria” (punkt i luf-
ten), som blev betegnelsen for disse tidlige frit 
syede kniplinger. Man tegnede mønstret på 

1    Earnshaw, Pat: ”Lace in Fashion”, London 1985, s. 9
2    Lotz, Arthur: ”Bibliographie der Modelbücher”, Leipzig 1933, s. 3-33
3    Buus, Henriette: Hedebosyning – en verden af variationer, Greve Museum, 2008

Fig. 1: Titelbladet på en af de to mønsterbøger 
med mønstre til pindekniplede kniplinger, der 

udkom i 1500-tallet. Le Pompe. Bogens eneste 
tekst står på titelbladet: ”Opera nova nella 
qualesi ritrovano varie & diuerfe forti di mostre, 
per poter far Cordelle ouer Bindelle, dore, di seta, 
di filo ouero di altra cofa”. (et nyt arbejde, efter 
hvilken man kan finde forskellige og forskelligt 
vanskelige mønstre, hvorefter man kan fremstille 
længder af guldtråd, af silketråd, af hørtråd eller 
af andre materialer). Forfatterens oversættelse.
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et stykke tyndt papir, spændte papiret ud på 
en ramme og syede derefter først konturerne 
af kniplingsmønstret gennem papiret på ram-
men. Derefter kunne disse konturer fyldes ud 
med forskellige syede bunde, hvor den grund-
læggende stingtype, som ved reticella-kniplin-
gerne, var knaphulssting. I 1500-tallet var det 
fortsat de geometriske mønstre, der blev fore-
trukket, hvilket ses af de mange før omtalte 
mønsterbøger, der var i omløb, (fig. 2) men 
metoden kunne udvikles til svungne mønstre, 
således som det skete hen mod slutningen af 
1500-tallet og i begyndelsen af 1600-tallet, 
hvor de venetianske syede kniplinger nåede et 
uhørt højt stade.

Pindekniplede kniplinger fra Genova- 
området
Mens Venedig blev det første center for syede 
kniplinger, udviklede pindekniplede kniplin-
ger sig omkring Milano og Genova og i små-
byerne langs den liguriske kyst. Det må have 
føltes nærliggende i stedet for at fjerne tråde 
fra et stykke hørlærred som start på en reticel-
la-knipling, at arbejde med et stort antal tråde 
og at flette og sno disse til et samlet mønster, 
hvilket jo i grunden er baggrunden for en 
pindeknipling. For at holde styr på de mange 
tråde, og for at have en ensartet vægt på hver 
af trådene, var det nødvendigt at vikle hver 
tråd op på en lille spole eller kniplepind, som 
vi kalder redskabet i Danmark. Det var også 
nødvendigt at have et mønster, et prikkebrev, at arbejde efter og endelig at have et fast under-
lag, en form for pude at arbejde på. (fig. 3) Det viste sig, at når man havde tilegnet sig kunsten 
at kniple og havde alle de redskaber, der var nødvendige til arbejdet, kunne arbejdsprocessen 
udføres relativt hurtigt. Den var i hvert fald hurtigere end den tid, det tog at sy hvert sting i en 
syet knipling. Dette er sikkert årsagen til, at pindekniplinger i det lange løb til dels udkonkur-
rerede de syede kniplinger. De syede kniplinger bliver til gengæld fortsat vurderet som de mest 
kostbare kniplinger, netop på grund af det enorme tidsforbrug, som meget fine, syede kniplin-
ger krævede og fortsat kræver.

Fig. 2: Opslag i mønsterbogen Le Pompe, hvor 
man på s. 15 kan se tre smalle flettekniplinger.

Fig. 3: 
Traditionelt 

vestslesvigsk 
knipleskrin med 
fast pude. Skrinet 
er fra midten af 
1800-tallet, men 
man ser, hvorledes 
trådene, der 
er viklet op på 
kniplepinde, holdes 
fast til mønstret 
(prikkebrevet) 
ved hjælp af 
knappenåle. 
Museum 
Sønderjylland 
Kulturhistorie 
Tønder Foto: Inger 
Lauridsen.
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   En pindeknipling har få eller mange tråde, i meget fine kniplinger mere end 1000 tråde, så 
uanset, at det oplevedes, at pindekniplinger var hurtigere at forarbejde end syede kniplinger, 
betød det ikke, at arbejdet var hurtigt. Kniplinger var og blev fra begyndelsen et meget tids- og 
omhukrævende kunsthåndværk, og derfor også især forbeholdt de royale og adelige kredse i 
hvert fald igennem hele renæssancetiden i Danmark såvel som i det øvrige Europa.

Kniplingshåndværket dukker op i Danmark
De syede og pindekniplede kniplinger bredte sig gennem 1500-tallet fra det nordlige Italien ad 
søvejen i første omgang via havnebyen Antwerpen til Flandern og Nederlandene. Herfra kom 
de til England og til forskellige dele af det tyske rige. Desuden bredte de sig til hertugdømmet 
Slesvigs vestlige kyst, formodentlig i forbindelse med den livlige samhandel, der var mellem 
hertugdømmet Slesvig og Nederlandene fra slutningen af 1400-tallet og de følgende århundre-
der med stude fra Danmark til Nederlandene og bygningsmaterialer den modsatte vej.
   De tidligste optegnelser, jeg har opdrevet, om, at der arbejdedes med kniplinger i Danmark, 
stammer dels fra Ribe-bispen Peder Hegelunds almanakoptegnelser, en form for meget korte 
dagbogsnotitser, som han førte næsten dagligt fra 1565 til 16134 og dels fra et brev, som en 
slesvigsk provstefrue i 1595 skrev til sin søster, der boede i Tønder.
   Først om provstefruens brev: Provstefruen hed Agneta Fabricius og boede i byen Slesvig i 
hertugdømmet Slesvig. I 1595 skrev hun et brev til sin søster, Elisabeth Mauritius, der var gift 
med sognepræsten i Tønder, for at bede hende om i Tønder at få udført fire alen kniplinger til 
en pris på syv-otte skilling pr. alen.5

   Dernæst om Peder Hegelunds almanakoptegnelser. I sine optegnelser for 1594 skrev Peder 
Hegelund den 25. februar: ”Marine, min datter, til Knipleskole til (hos) Mette”.6 Hvor gammel 
Marine var, da hun blev sendt i knipleskole, afslørede Peder Hegelund i slutningen af 1594, 
idet han den 25. november 1594 skrev: ”Marine, min Datter, er fød 1584 den 25. November oc 
er nu X Aar gammel”.7 Marine var således 9 år gammel, da hun blev sat i knipleskole. Desvær-
re oplyser optegnelsen intet om, hvem hendes lærer, Mette, var, hvor hun boede, eller hvor hun 
kom fra. Men ud fra hendes navn, Mette, synes hun at være dansk. Hun har sikkert også været 
bosiddende i Ribe og må være kaldt til bispegården for at undervise den lille Marine. 
   Man kan ikke lade være med at tænke på, om Marine var Peder Hegelunds eneste datter, el-
ler om der var andre døtre, der blot ikke kom i knipleskole. Dette afslørede Peder Hegelund i 
en optegnelse fra den 15. oktober 1594. Heri nævnes det, at han sendte sine tre døtre, Anna, 
Marine og Sara, i skriveskole hos en Peder Tryllund.8 Oplysningen rejser straks det spørgsmål, 
hvorfor de to øvrige døtre ikke var i knipleskole. Vurderede Peder Hegelund, at Marine havde 
særlige evner for håndarbejde, eller havde hun en legemlig skavank, der gjorde, at hun behø-
vede at være beskæftiget med en stillesiddende syssel.
   Man kunne håbe, at Peder Hegelund havde omtalt, hvorledes det gik med Marines kniple-
færdigheder, men en gennemgang af almanakoptegnelserne afslører intet. Det eneste sted, hvor 
Peder Hegelund igen omtalte undervisning i knipling, skete i foråret 1609. Her skrev han, at 
hans bror Hans Hegelunds datter, Margrethe, i foråret 1609 havde taget ophold i bispegården i 
Ribe hos sin farbror, hvor hun lærte at kniple.9 
   Peder Hegelunds to optegnelser om at lære at kniple og Agneta Fabricius’ forespørgsel om 
kniplinger rejser flere spørgsmål, end de besvarer, idet de intet fortæller om, hvilken type knip-
linger, de to piger arbejdede med, eller provstefruen bestilte. Men det må have været en form 
for kniplede reticella-kniplinger. Vigtige i dansk sammenhæng er de to tidlige omtaler af knip-
linger ved at afsløre, at knipling som håndværk var kendt i det sidste tiår af 1500-tallet i hertug-
dømmet Slesvig eller lige nord for grænsen til hertugdømmet.         

Christian IV’s køb af kniplinger
Kniplingsproduktionen i den vestlige del af hertugdømmet Slesvig og handelen med kniplinger 
tog fart i de første årtier af 1600-tallet. Dette bevidnes dels af spredte optegnelser fra Tønder-
området,10 og dels af Christian IV’s dagbogsoptegnelser fra især 1619 og 1620, som omhandler 
 

4    Kaae, Bue (udg.): Peder Hegelunds Almanakoptegnelser1565-1613 (I-II). Historisk Samfund  for Ribe Amt, 
1976
5   Schoubye, Sigurd: Tønderske kniplinger, Tønder 1989, s.13
6    Kaae, Bue (udg.): 1976, bd. I, s. 252
7    Kaae, Bue (udg.): 1976, bd. I, s. 262
8    Kaae, Bue (udg.): 1976, bd. I, s. 260
9    Kaae, Bue (udg.): 1976, bd. I, s. 519
10  Lauridsen, Inger: Kniplersker, kniplingskræmmere og kniplingshandlere, 2016, s. 70 og s.80- 81
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hans indkøb af kniplinger. Det er bemærket af alle læsere af Christian IV’s dagbøger, at kongen 
var ekstremt rastløs. Han bevægede sig, når han var på Sjælland næsten dagligt mellem Frede-
riksborg Slot og Københavns Slot, og hans dagbøger flyder over af væsentlige og uvæsentlige 
begivenheder i hans travle liv. Det, at mindre begivenheder kom med i dagbøgerne, nyder vi 
i denne sammenhæng glæde af, for ellers havde indkøb af kniplinger i hertugdømmet Slesvig 
nok ikke været registreret. De tidligste optegnelser om køb af kniplinger skete i september 
1619. Den 3. september 1619 skrev kongen: ”Samme Dag (gav jeg) for Lærred og Kniplinger 
889 Rdl. til understedige Kræmmere”.11  En god uge senere fulgte endnu en kort oplysning om 
indkøb af kniplinger, nemlig den 11. september 1619, hvor kongen skrev: ”Gav jeg for knip-
linger 63 Rdl. og 11 Sk.”.12 I 1620 noterede Christian IV indkøb af kniplinger i alt fem gange. 
Blandt disse noteringer er der én, hvor kongen gav en ”knippelpige” 28 rdl. på et tidspunkt, 
hvor han faktisk befandt sig på Frederiksborg, hvor han lå syg fra begyndelsen af september.13 
Den næste notits om kniplinger skete den 4. november 1620, hvor Christian IV gav en kniple-
pige 10 rdl. i afskedsløn. Denne optegnelse kunne tyde på, at den pågældende kniplerske havde 
været ansat ved Christian IV’s husholdning og derfor havde opholdt sig på Frederiksborg Slot 
i oktober 1620. Endnu en gang, den 19. maj 1625 omtalte Christian IV indkøb af kniplinger, 
mens han opholdt sig i hertugdømmerne (denne gang i egnen omkring Itzehoe). Midt mellem 
optegnelser, der vidner om de storpolitiske tiltag, som kongen var dybt involveret i,14 noterede 
han: ”Gav jeg 21 Rdl. for nogle Kniplinger”.15

   Hvad Christian IV anvendte de indkøbte 
kniplinger til foruden til sin egen beklædning 
fremgår af nogle af Christian IV’s bevarede 
breve. I nogle breve til Christen Thomesen 
Sehested,16 der fra 1617-27 var hofmester for 
den udvalgte prins Christian, omtalte Christian 
IV anvendelsen af kniplinger, som han sendte 
til Christen Thomesen Sehested. Det skete 
bl.a. den 10. november 1620, hvor kongen fra 
Flensborg skrev til Sehested17: ”Herhuoss sen-
der ieg dig nogit knipling, som skall brugis till 
børnenes Lynkleeder”.18 Og den 5. december 
samme år skrev Christian IV fra København 
til Sehested: ”Herhuoss sender ieg dig nogit 
Kammerdug och Knipling, aff huilcket du 
skaldt y Byen laade sye 4 Kraffuer med breede 
Knipling och 4 vden Knipling paa den Maaner 
och Størrelse, som Hertug Wldrichss span-
ske Kraffuer er, och till huer Kraffue 2 Par 
Handstrimler” (sikkert manchetter).19 Især det 
sidste citat viser, hvor nøje Christian IV over-
vågede sine børns fremtræden. Som modebe-
vidst europæisk monark var det ham magtpå-
liggende at sørge for, at børnenes beklædning 
fulgte tidens mode. Derfor skulle de kraver, 
som Sehested fik en person til at sy, være som 
hertug Ulriks kraver, formodentlig i stil med 
de kraver, som Kirsten Munk bærer på Jacob 
van Doordts portræt af hende fra 1623. (fig. 4) 

11    Nyerup, R. (udg.): Christian IV’s Dagbøger for Aarene 1618, 1619, 1620, 1625, 1635. Kbh., 1825, s. 68
12    Nyerup, R. (udg.): 1825, s. 68
13    Nyerup, R. (udg.): )1825, s. 100
14   Rasmussen, Carsten Porskrog: Et hertugdømme – mange herrer 1544-1720, i Sønderjyllands historie indtil 
1815 bd. 1, Aabenraa 2008, s. 284
15   Nyerup, R (udg.): 1825 s. 129
16   Christen Thomesen Sehested: Wikipedia opslag
17   Bricka, C. F. & Fredericia, J. A. (udg.): Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve 1589-1625, Kbh., 
1887-1889, s. 183
18   ”lynkleeder”: er formodentlig en skrivemåde for ”linklæder”, man anvendte ofte i 1600-tallet betegnelsen 
linklæder for lagner og pudebetræk. 
19   Bricka, C. F. & Fredericia, J. A. (udg.): 1887-1889, s. 184-185

Fig. 4: Jacob van Doordt: Miniaturemaleri 
af Kirsten Munk, 1623. Kirsten Munk bærer 

to opretstående kraver over hinanden af en 
type, som Christian IV sandsynligvis  ønskede 
at få fremstillet til sine børn i 1620. Kongernes 
Samlinger, Rosenborg Slot. Foto: Lennart Larsen.
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Kniplingerne på Christian IV’s dragter  
Men hvad var det for kniplinger, som kongen 
købte? Betragter vi de malerier, der portrætte-
rer Christian IV, er det tydeligt, at kniplingsty-
perne ændrede sig gennem hans regeringstid. 
På et lille billede af Christian IV fra o. 1600, 
hvor kongen var 23 år, bærer han en flad 
drengekrave med spidse ender, kantet med en 
knipling i et gitterbåndsmønster. Dette møn-
ster findes tilsvarende i en af de to mønster-
bøger til pindekniplede kniplinger fra midten 
af 1500-tallet.20 Kniplingen på kraven er enten 
pindekniplet eller måske en frihåndsknipling. 
(fig.5)
   Et tiår senere havde moden ændret sig, og 
på i hvert fald to malerier af Christian IV fra 
o. 1611 og 1612 bærer kongen pibekrave. Jeg 
tænker her på Pieter Isaacz maleri fra o. 1612 
(fig 6) og Jacob van Doordts maleri fra o. 
1611. Både dragternes pibekraver og de tilhø-

20   Levey, Santina M.& Payne, Patricia C: Le Pompe 
1559, Patterns for Venetian Bobbin Lace, 
Bedford, 1983 (faksimileudgave)

Fig. 5: Ukendt kunstner: Et lille maleri af den 
unge Christian IV, malet o. 1600. Kniplingen 

på kongens drengekrave med spidse kraveender 
fremstår tydeligt. Kniplingen er enten pindekniplet 
eller måske en frihåndsknipling. Kongernes 
Samlinger, Rosenborg Slot. Foto: Katia Johansen.

Fig. 6: Pieter Isaacsz: Portræt i halvfigur 
af Christian IV, o. 1612. Kongen bærer en 

pibekrave, kantet med pindekniplede reticella-
kniplinger, hvis mønster ses bedst på kniplingerne 
ved kongens manchetkanter. Kongernes Samlinger, 
Rosenborg Slot. Foto: Kit Weiss.

Fig. 7: D. Bailly: Lille portrætmaleri af 
Christian IV, 1627. Man ser den bløde 

krave i flere lag, der falder fra en lodret stående 
kant omkring kongens hals. Kniplingerne har 
et hjulmønster med korte tunger. Kongernes 
Samlinger, Rosenborg Slot. Foto: Lennart Larsen.
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rende manchetter er inspireret af syede venetianske reticella-kniplinger, hvilket på malerierne 
ses tydeligst på dragternes manchetter. 
   Fra slutningen af 1620’erne havde moden igen skiftet karakter. Dette ses tydeligt på D. 
Baillys lille portræt af kongen fra 1627. (fig.7) På maleriet er kongens krave nu dannet af flere 
lag tyndt stof, der hver er besat med kniplinger. De er ikke stivede men falder blødt i lag på lag 
over hinanden. Kniplingerne på kraven har et hjulmønster med korte tunger, en type mønster, 
der ligeledes ses som afslutningsknipling på et af Christian IV’s overdådigt broderede skærf.21 
(fig. 8)
   Den type kniplinger, som i dag oftest forbindes med Christian IV, den tætte båndknipling, 
dukkede først op på kongens dragter i sidste halvdel af 1630’erne, hvor kongen på malerier 
bærer meget brede nedfaldskraver, der når langt ud over kongens skuldre. Dette ses meget ty-
deligt på Abraham Wuchters mandshøje portræt af kongen fra 1638. (fig. 9) Her har Christian 
IV, foruden den brede kniplingsbesatte krave med tilhørende manchetter også et kniplingsbesat 

21   Johansen, Katia: ”Christian IV og kniplingerne”, Knipling, red. Lissie Møller, Foreningen 
    Knipling i Danmark, 2001, s. 40-41 

Fig. 8: Afslutningsknipling på et af Christian 
IV’s overdådigt broderede skærf. Kniplingen 

er en guld- og sølvknipling med en sjæl af silke 
med hjulmønster og tunger. Kniplingen er lidt i stil 
med kniplingen på D. Baillys portræt af Christian 
IV fra 1627. Kongernes Samlinger, Rosenborg 
Slot. Foto: Katia Johansen.

Fig. 9: Abraham Wuchter: Mandshøjt portræt 
af Christian IV, 1638, der præsenterer kongen, 

som eftertiden især har yndet at se ham. Alle 
kniplinger på kongens dragt og skjorte er de 
tætte båndkniplinger, som vi i dag især forbinder 
både med renæssancen og med Christian IV. Det 
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. 
Foto: Hans Petersen.
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lærredsbind omkring knæene, bundet fast til 
knæbukserne med sorte sløjfer og placeret lige 
over de høje kravestøvler. Dette knæbind er 
kantet ved over- og underkant med den samme 
knipling, der pryder både kraven og manchet-
terne. 
   På Bernt Hilwaerts’ maleri af Christian IV 
på dødslejet, malet efter kongens død den 28. 
februar 1648, knap 71 år gammel, er kongen 
iklædt en hvid skjorte med en rund drenge-
krave, prydet med en ca. 4 cm bred bånd-
knipling, der synes at svare til kniplingerne 
ved kongens håndledskanter. Den røde broka-
dejakke, som han bærer over skjorten har ved 
håndleddene en guldknipling med ”vifter”, en 
knipling af Torchontypen. På hovedet bærer 
kongen en perlebroderet rundpuldet, tætsid-
dende hue med en underhue af lærred, hvis 
brede båndknipling er bukket op omkring den 
tætsiddende hue, og halvt dækker huens fine 
perlebroderi. (fig. 10)
   Foruden de omtalte kniplingstyper på Chri-
stians IV’s dragter gennem hans lange rege-
ringstid brugtes som kantknipling på kongens 
mange skærf og som smalle kantkniplinger på 
andre dragtdele smalle lidt grovere kniplin-
ger i enkle mønstre. Disse kniplinger var ofte 
smalle gitterbåndskniplinger, fremstillet af 
valset guld- eller sølvtråd, vundet om en sjæl 
af silke. Fordi Christian IV’s regeringstid strakte sig over næsten 60 år, kom kniplingerne på 
hans dragter til at afspejle stort set alle den danske renæssances kniplingstyper.

Dansk adels brug af kniplinger i første halvdel af 1600-tallet
Akkurat som de danske konger i renæssancen var optaget af at bære kniplinger på deres be-
klædning, var også den danske adel optaget af tidens modestrømninger, hvilket ses på mange 
bevarede malerier, der portrætterer adelens mennesker i 1600-tallet. Men dokumentationen af, 
at en dansk adelsperson har købt kniplinger i første del af 1600-tallet, kender vi i hvert fald et 
eksempel på i dansk historie, nemlig adelskvinden Sophie Brahe, der efterlod sig en regnskabs-
bog, dækkende årene fra 1627-1640.
   Sophie Brahe var af dansk højadelsslægt. Hun var datter af rigsråd Axel Brahe til Elvedgård 
på Fyn og dennes hustru Mette Gøye. Hun blev født på Elvedgård den 11. maj 1578. Den 
13. august 1598 blev Sophie Brahe gift med Holger Rosenkrantz til Rosenholm ”den lærde 
Holger”.22 Som gift adelsfrue fik Sophie Brahe snart hænderne fulde. Foruden en hastigt vok-
sende børneflok (13, hvoraf otte overlevede spædbarnealderen), måtte Sophie Brahe også tage 
sig af alt det praktiske vedrørende den store husholdning og herregårdens drift. Hendes ægte-
mand, Holger Rosenkrantz, var dagligt optaget af lærde studier og af at undervise de mange 
unge adelsmandssønner, der til stadighed opholdt sig på godset.23 
   Sophie Brahes regnskabsbog omfatter, som omtalt, årene fra 1627 til 1640. Den er ført krono-
logisk år for år, og for hvert år er der først indført indtægter og derefter udgifter. Jeg har i denne 
forbindelse udelukkende fokuseret på udgifter til kniplinger, der ofte er opført under overskrif-
ten ”Kiøbt och betalt”, en overskrift, der hos Sophie Brahe dækkede over mange forskellige 
typer varer som f.eks.: hængelåse, tinflasker, strømper til Holger Rosenkrantz, knappenåle – og 
altså kniplinger. 
   Set i forhold til de mange typer udgifter på varer, som Sophie Brahe anvendte i den daglige 
husholdning, udgjorde udgifterne til kniplinger relativt store beløb. I de 13 år, regnskabsbogen 
dækker, er der 34 indførsler, der omhandler køb af kniplinger, eller som omtaler kniplings-
kræmmere. Otte kræmmere bliver nævnt ved navn, foruden én, der blot omtales som en fransk-

22   Paulsen, Henning (red.): Sophie Brahes Regnskabsbog 1627-1640, Viborg 1955, s. IX
23   Som et kuriosum kan det nævnes, at den omtalte Christen Thomesen Sehested, der var hofmester for den 
udvalgte prins Christian, boede på Rosenholm i tre år af sin barndom og blev undervist af Holger Rosenkrantz

Fig. 10: Bernt Hilwaer: Christian IV, malet 
efter kongens død den 28. februar 1648. 

Kongen bar også i døden brede båndkniplinger 
samt nogle lidt smallere af samme type ved 
kravekanten og manchetterne på kongens 
ligskjorte. Kongernes Samlinger, Rosenborg Slot. 
Foto: Lennart Larsen.
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mand. Alle navnene lyder tyske eller hollandske. Det ville være dejligt, hvis man ud fra Sophie 
Brahes regnskabsstal kunne se, hvor mange penge hun anvendte på indkøb af kniplinger. Det er 
dog ikke muligt, fordi Sophie Brahe ofte opførte indkøbene af kniplinger sammen med indkøb 
af hørlærred. I de fleste tilfælde angav hun heller ikke, hvor mange alen kniplinger, hun købte, 
men de steder, hvor alenmålet er omtalt, viser, at hun sommetider købte ret betydelige længder 
f.eks. 13 og 18 alen. Kniplingernes art omtalte Sophie Brahe ikke, ud over at hun noterede, at 
hun ved tre lejligheder købte sorte silkekniplinger. Den ene gang hele 12 alen, som hun gav 14 
skilling pr. alen for.24 Desuden findes der et par indførsler, hvor Sophie Brahe angiver, at hun 
havde købt guld- og sølvkniplinger. Tæller man alle de poster sammen, hvori ordet knipling 
indgår, finder man, at hun i de 13 år anvendte næsten 700 rdl. på hørlærred og kniplinger – en 
ganske pæn sum, men nok ikke usædvanlig for en adelskvinde på daværende tidspunkt. Her 
kan man til sammenligning erindre, at Christian IV i 1619 ved en enkelt lejlighed købte knip-
linger for 889 rdl. af forskellige kræmmere (se s. 45).
   Omtalte Sophie Brahe overhovedet ingen kniplersker? Jo, det gjorde hun to gange. Første 
gang var i 1635, hvor hun under rubrikken ”Atschillige” omtalte, at ”Mette Knipling Pige (fik) 
resten aff hendes Løn”, et beløb, der androg 4 rdl.25 Sophie Brahe må altså i 1635 en tid have 
haft en kniplerske ansat, og denne kvinde synes ud fra sit navn at dømme at være dansk, men 
nærmere kan udsagnet ikke verificeres. Kniplerskens restløn på fire rdl. siger desværre heller 
intet om, hvor meget en kniplerske, ansat hos Sophie Brahe kunne tjene, idet vi ikke ved, hvor 
længe ansættelsesforholdet varede, eller om Sophie Brahe betalte godt eller dårligt for knipler-
skens arbejde, set i forhold til evt. andre arbejdsgivere.
   Den anden gang, Sophie Brahe omtalte en kniplerske i sin regnskabsbog, var i 1640. Her 
ses det, at: ”Jørgen Skreders Daatte i Viborg for sorte silcke Kniplinge at giøre” til en pris af 
én rdl. to ottinger og 16 skilling. At der i 1640 fandtes en skrædderdatter i Viborg, der kunne 
kniple sorte silkekniplinger, er yderst interessant, selvom oplysningen ikke kan anvendes til at 
udlede noget om, hvor udbredt knipling som håndværk var i Danmark på dette tidspunkt.  

24   Ved møntforordningen af 1625 blev det fastslået, at en daler (rigsdaler) var lig med seks mark eller 96 skilling
25   Paulsen, Henning (red.): 1955, s. 129

Fig. 11: Udsnit af 
et af Christian 

IV’s pragtskærf, 
broderet med blomster, 
larver og insekter. På 
udsnittet ses også den 
enkle fletteknipling af 
guld med en sjæl af 
silke, der er anvendt 
som kantknipling på 
skærfet. Kongernes 
Samlinger, Rosenborg 
Slot. Foto: Katia 
Johansen.
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   Det ville have været dejligt, hvis vi ud fra 
Sohpie Brahes tekster kunne have vurderet 
lidt om, hvilke typer kniplinger Sophie Brahe 
købte, men dette er ikke muligt ud fra hendes 
meget sporadiske tekst. Umiddelbart synes 
det, at de sorte silkekniplinger, som Sophie 
Brahe kun betalte 14 skilling pr. alen for, ikke 
kan have været meget tidskrævende at forar-
bejde, deres pris pr. alen taget i betragtning, 
Det kan have været ret smalle flettekniplin-
ger af den type, der blev anvendt på Kirsten 
Munks og Christian IV’s lille søn, prins Fre-
derik Christians ligklæder i hans grav i Ros-
kilde Domkirke26, eller som kantkniplingen 
på et af Christian IV’s bevarede pragtskærf. 
På sidstnævnte er kniplingen en enkelt flette-
knipling med spidse takker. (fig. 11) 
   De kniplinger, som pryder Johan Thimms 
portræt af Sophie Brahe fra 1636 (fig.12) er 
i hvert fald inspireret af italienske reticella-
kniplinger, og mon ikke de fleste indkøb af 
kniplinger, som Sophie Brahe gjorde mellem 
1627 og 1640, var af en lignende type. 

1600-tals kniplinger uden for kongens og 
højadelens kreds
Foruden kongen, hans familie og de højade-
lige kredse i Danmark blev kniplinger allerede 
fra begyndelsen af 1600-tallet værdsat af alle 
de personer, der overhovedet havde råd til at 
købe dem. Men dokumentationen på udbre-
delsen af renæssancekniplinger blandt velha-
vende danskere i 1600-tallet er vanskelig at 
efterspore, idet kniplingerne er gået tabt, og 
det endnu ikke var almindeligt, at ikke-adelige 
i Danmark blev portrætteret. 
   Imidlertid er det muligt at finde enkelte ek-
sempler på malerier af borgerfamilier fra 1600-tallet i det danske rige. Jeg vil her dvæle ved 
et stort familieportræt, der i dag hænger på Museet på Gottorp Slot. Maleriet er udført mellem 
1620 og 1630 af en ukendt, formodentlig lokal maler. Det portrætterer en familie med far, mor 
og flere børn. Familien havde, ifølge museets oplysninger, hjemme i det lille Rüllschau sogn, 
lige øst for Flensborg. De kniplinger, som familiens medlemmer bærer på maleriet er inspireret 
af venetianske reticella-kniplinger, men de ser ud til at være pindekniplede. (fig. 13)

Overgangen fra renæssance til barok
For nemheds skyld regner man den danske renæssance27, som varende fra reformationens ind-
førelse i 1536, til enevælden blev indført ved et kongeligt kup i 1660, selvom en sådan indde-
ling af en tidsperiode efter væsentlige historiske begivenheder ikke lader sig gøre. Men det er 
tydeligt, at der skete et markant stilmæssigt nybrud fra 1660’erne i Danmark.
   Renæssancens hentede sit formsprog fra det klassiske Grækenland med den stramme opbyg-
ning af en form, hvor det dramatiske viser sig i monumentaliteten: de regelmæssige søjleord-
ner, den lave gavltrekant og i verdslige huse: understregningen af vandrette linjer med marke-
ring af huses hjørner med kvaderstensopbygning. Udsmykningerne på paneler og lignende var 
derimod fladedækkende kartoucher. (fig.14) Barokkens formsprog fra 1660’erne understregede 
en bygnings dramatik med lys og skyggevirkninger, alle profiler blev underskåret, og søjler 
blev snoede der i mod. 

26   Østergaard, Else: ”Fru Kirstens børn”, Knipling, red. Lissie Møller, Foreningen Knipling i Danmark, 2001, s. 
98-101
27   Renæssancen i Italien begyndte omkring 75-100 år tidligere i Italien og klingede ud 50-75 år, før det skete i 
Danmark.

Fig. 12: Johan Thimm: Sophie Axelsdatter 
Brahe, 1636. Bortset fra, at Sophie Brahe på 

maleriet ser alt andet end tilfreds ud, er det værd 
at bemærke, at kniplingerne på hendes dobbelte 
krave og tilhørende manchetter ser ud til at være 
pindekniplede, men de er inspireret af italienske 
reticella-kniplinger. Det Nationalhistoriske 
Museum på Frederiksborg Slot. Foto: Det 
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.



51

Gesimser blev brudt igennem, og der placeredes englebørn (putti) på gesimskanter. Kniplings-
moden ændredes  tilsvarende. Men intet foregår i stilhistorien som et klart brud, der findes 
mellemformer, der peger fremad og andre, der peger tilbage. En sådan stilmæssig mellemform 
synes kniplingen at være på det lommetørklæde, som Christian IV havde på sig, da han blev 
såret i søslaget mod Sverige ved Kolberger Heide den 1. juli 1644. Lommetørklædet, der har 

Fig. 14: Fladedækkende kartouche, skåret 
på et panel i slotskirken på Gottorp Slot. 

Slotskirken er markant på grund af sit rige 
renæssanceinteriør med talrige fladedækkende 
lave relieffer, hvis mønster gentager sig med små 
variationer. Slotskirken på Gottorp Slot. Foto: 
Inger Lauridsen.

Fig. 15: Et hjørne af Christian IV’s 
lommetørklæde, som kongen anvendte til 

at aftørre sine blødende sår, da han blev såret 
under slaget ved Kolberger Heide i 1645. 
Lommetørklædet er kantet med en 1,3 cm bred 
knipling med et lærredsslagsmønster, der afviger 
noget fra den klassiske båndknipling, som vi oftest 
forbinder med Christian IV. Kongernes Samlinger, 
Rosenborg Slot. Foto: Lennart Larsen.

Fig. 13: Ukendt maler: Udsnit af et 
familieportræt, 1620-1630, Rüllschau sogn, 

øst for Flensborg. Den lille piges kniplinger er 
inspireret af italienske reticella-kniplinger. Museet 
på Gottorp Slot. Foto: Inger Lauridsen.



52

kongens kronede monogram samt årstallet 1644 broderet med kædesting i det ene hjørne, er 
kantet med en enkel 1,3 cm bred knipling. Denne har et lærredslagsmønster, der må ses som en 
nytænkning af den klassiske båndknipling, idet hver båndbue har indkniplet en skæv firkant i 
lærredsslag.28 (fig.15) 
   Kniplingen danner efter min mening overgang til den kniplingstype med mønstre i små ron-
deller, der gentager sig i en mængde variationer, uden at der dannes et motiv, som ses mod en 
kniplet bund. Den var en af barokkens nyskabelser inden for knipling. Kniplingstypen ses i få 
bevarede kniplinger i Danmark fra sidste halvdel af 1600-tallet: på en dåbspose samt to enkelt-
længder i Museum Sønderjylland Tønder, på en kniplet længde, (fig. 16) udstillet på Museet på 
Gottorp Slot i Slesvig og enkelte andre steder.

Afrunding
Renæssancens kniplinger er de tidligst forekommende kniplinger i Europa og i Danmark. De 
blev med rette opfattet som luksusartikler, som kun kongen, adelen og enkelte velhavende 
mennesker havde råd til at bære. De markerede samtidig, hvem der havde magten i renæssan-
cetidens meget statiske samfund. Dette ændrede sig med enevældens indførelse ved kongens 
kup i 1660. Her blev adelen frataget en stor del af sin magt, ved at kongen gav borgere retten til 
at blive jordbesiddere. Derved havde en ny stor gruppe mennesker muligheden for at blive me-
get velhavende. De blev samtidig potentielle brugere af luksusartiklen kniplinger, der på denne 
måde gik sin storhedstid i 1700-tallet i møde. Men det er en ganske anden historie.

28   Johansen, Katia, 2001, s. 30-37. Katia Johansen er af den opfattelse, at når man har bevaret de 
hverdagsklæder, som kongen bar, da han blev såret i søslaget, er det fordi  man ønskede at bevare dem som en 
form for relikvier, ligesom man i Sverige bevarede de klæder, som den svenske konge Gustav II Adolf bar ved sin 
død i krigen i 1632.

Fig. 16: Udsnit af en kniplet længde med et mønster, der danner overgang fra danske 
renæssancekniplinger til barokkens florale kniplingsmotiver, der ses mod kniplede bunde. Museet på 

Gottorp Slot. Foto: Inger Lauridsen.



53

Litteraturliste
Bricka, C.F. & Fredericia, J. A. (udg.): Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve 1589-
1625, Kbh., 1887-1889.
Buss, Henriette: Hedebosyning – en verden af variationer, Greve Museum, 2008.
Christensen, Sigrid Flamand: Kongedragterne fra 17. og 18. Aarhundrede, bind I og II, Køben-
havn 1940.
Dahrén, Lena: Med kant av guld och silver – en studie av knypplade bårder och uddar av me-
tall 1550-1640, Västerås, 2010.
Earnshaw, Pat: Lace in Fashion, London, 1985.
Frauberger, Tina: Handbuch der Spitzenkunde, Leipzig 1894.
Johansen, Katia: ”Christian IV og kniplingerne”, Knipling, red. Lissie Møller, Foreningen 
Knipling  i Danmark, 2001.
Kaae, Bue (udg.): Peder Hegelunds Almanakoptegnelser 1565-1613 I-II, Historisk Samfund 
for Ribe Amt, 1976.
Lauridsen, Inger: Kniplersker, kniplingskræmmere og kniplingshandlere, Tønder 2016.
Levey, Santina M. & Payne, Patricia C. (udg.): Le Pompe 1559, Patterns for Venetian Bobbin 
Lace, Bedford, 1983 (faksimilieudgave).
Lotz, Arthur: Bibliographie der Modelbücher, Leipzig 1933.
Nyerup, R. (udg.): Christian IV’s Dagbøger for Aarene 1618, 1619, 1620, 1625, 1635. Kbh., 
1825.
Paulsen, Henning (red.): Sophie Brahes Regnskabsbog 1627-1640, Viborg, 1955.
Rasmussen, Carsten Porskrog: ”Et hertugdømme – mange herrer 1544-1720”, Sønderjyllands 
historie indtil 1815, bd.1, Aabenraa, 2008.
Schoubye, Sigurd: Tønderske kniplinger, Tønder 1989.
Østergaard, Else: ”Fru Kirstens børn”, Knipling, red. Lissie Møller, Foreningen Knipling i  
Danmark, 2001.



54

Renæssancen i 
hedebosyningerne

Af museumsinspektør Inge Christiansen

I de danske museers samlinger ligger en stor guldgrube af hvide tekstiler broderet med hvide 
mønstre og motiver. Mange private har dem også i deres hjem, måske som arvestykker, måske 
købt på loppemarked eller man selv har kastet sig over nål og tråd.
   En stor del af disse broderier er en direkte videreførelse af italiensk renæssancemode. 
Fra Hedeboegnen stammer særlig fint udførte hvide broderier fra 1700 og især 1800-tallet. 
Broderier der siden blev udført i hele landet. Renæssancens spor ses også i andre hvide håndar-
bejdsteknikker og broderier, som ikke behandles her, f.eks. i filetbroderi.
   Men hvordan kom mode, teknikker og motiver fra den italienske renæssances overklasse til 
1800-tallets hedebobønder, og hvordan viser det sig i deres efterladte tekstiler?

Broderi har eksisteret siden oldtiden og har til formål at udsmykke, men også at forstærke 
udsatte steder på tekstiler med pyntelige sting, og endelig kan der være et formål i at beskytte 
mod angreb fra det onde eller bringe lykke.
   Fra Hedeboegnen, området mellem Køge, Roskilde og København, findes bevaret en stor 
mængde meget fornemme bolig- og beklædningstekstiler, der er broderet særlig fint med hede-
bosyning. Mange af teknikkerne og motiverne kan føres tilbage til den italienske renæssance 
og for manges vedkommende endnu længere tilbage. 
   Med udgangspunkt i mønsterbøger fra renæssancen genfinder vi disse teknikker og motiver i 
bevarede bondetekstiler, der er udført i 1800-tallet. På det tidspunkt er borgerskabet og adelen 
for længst gået over til andre broderiformer. I 1700-tallet var kulørt silkebroderi samt quiltning 
og pique-syning moderne. Kvinderne i 1800-tallet fortsatte til dels med at sy kulørt silkebrode-
ri, men de broderede også med hvidt bomuldsgarn f.eks. på de hvide kjoler i tyndt bomuld, der 
blev moderne i begyndelsen af 1800-tallet. Fra denne tid blev de hvide broderiformer, fransk 
og engelsk, der var broderet med bomuldsgarn, moderne at sy hos overklassen, hvilket også fik 
indflydelse på bøndernes broderier.
   Man kan finde renæssancens reminiscenser i bondebroderier fra hele landet, men på Hede-
boegnen er de særligt synlige og udført på højt niveau. Samtidig er brugen af hvide tekstiler 
en mode, der udfoldes i renæssancens dragter og sengetekstiler, og som bønderne udvikler fra 
1700-tallet i deres dragter og boligtekstiler.

Hedebosyning mellem det nationale og det importerede
Den hvide hedebosyning er tidligere blevet fremhævet som noget rigtig dansk, når man efter 
tabet af Slesvig-Holsten i krigen 1864, ledte i kulturarven efter noget at fremhæve som særlig 
fint eller som knudepunkter for det nationale. Her faldt øjnene straks på hedebosyningen, som 
borgerskabet i anden halvdel af 1800-tallet var begyndt at købe af Hedeboegnens kvinder og 
siden begyndte at sy selv. Ved de store verdensudstillinger i slutningen af 1800-tallet blev der 
udstillet hedebosyninger, og interessen videreførtes i Dansk Folkemuseum fra 1885. Selskabet 
Hedebosyningens Fremme arbejdede for, at kendskabet til hedebosyningen udbredtes. Arkitek-
ten Martin Nyrop var involveret i dette selskab blandt andet ved i begyndelsen af 1900-tallet at 
tegne mønstre til hedebosyning. Ved opførelsen af Københavns Rådhus udsmykkede han det 
med stuk, der lignede hedebosyning.
   Et andet syn kan være, at da alt i hedebosyningen i virkeligheden kommer udefra, og dermed 
fra en anden kultur, ikke blot mønstre fra den italienske renæssance, men også teknikker som 
fransk broderi, er det adelig og borgerlig kultur, som bønderne overtog. I det perspektiv er det 
hele såkaldt nedsunket kulturgods, gensunkenes Kulturgut, hvor kulturelle frembringelser be-
gynder hos overklassen og ender hos lavere klasser - i dette tilfælde bønderne.1

   Svaret må være, at det ligger midt i mellem. Rigtig meget kommer udefra, men hedebobøn-
derne udvikler det til at højt niveau. Påvirkninger med teknikker, mode og motiver kommer 
mange steder fra. Men det særlige for egnens broderier ligger i den kunstfærdige udførsel og 
udvikling.
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Modens vandring – og mønstrenes
Fra det nordlige Italien kom renæssancens mode med hvide udsyede beklædningsdele i hør. 
Fine skjorter og særke blev broderet. Store kraver og fine tørklæder blev kantet med store knip-
linger og udsyet med tællesyning eller kniplingssyning. Det var også i renæssancen, at de store 
paradesenge blev udviklet med deres væld af træudskæringer og tekstiler. Alt sammen noget 
der kom til at smitte af på Hedeboegnens bønder.

Til pynt på tekstilerne anvendtes tællesyning, punto reale, f.eks. på skjorter, særke og tørklæ-
der. Man talte over tråde, når broderiet blev udført, og alle tråde i broderiet lå derfor på langs 
eller tværs af stofnettet. Mønstrene var geometriske figurer som stjerner, siksak linjer og firkan-
ter.
   Punto tirato, dragværk, fremkom ved at tråde blev trukket ud på begge leder af stoffet, mens 
andre blev stående tilbage. Herefter kastede man over de tilbagestående tråde, så der fremkom 
et tydeligt net. I dette net broderedes mønstre. Disse kunne være figurative som hjorte, ørne, 
påfugle, heste, hunde, løver, mennesker, livstræet eller blomster i vaser. 
   Man kunne også lave kniplingssyning i sådant netværk, ofte udført på et mere afgrænset om-
råde. Det blev kaldt punto tagliato. Reticellasyningen minder om det, men her er trukket flere 
tråde ud på hver led, gerne 8-10, så der fremkom større ruder i netværket, ved at der var længe-
re mellemrum mellem de overstolpede tråde. I netværket udførte man kniplingssyning. Endelig 
er der punto in aria, som er sting i luften, en kniplingssyning, hvor man helt har frigjort sig fra 
stoffet, og syer kniplinger.
   Mønstre blev både tegnet af og syet efter, og en kvinde kunne på den måde gemme sine 
mønstre resten af livet. Med bogtrykkerkunstens fremkomst i midten af 1400-tallet gjorde det 
mønsterudbredelsen meget nemmere. Enkelte mønsterark blev trykt og solgt blandt andet af 
omvandrende kræmmere. Men mønsterarkene blev også samlet til bøger.
   I Designmuseum Danmark findes en fin samling af mønsterbøger fra 1527 og frem. De æld-
ste mønsterbøger har museet i faksimileudgaver, som er fra slutningen af 1800-tallet og begyn-
delsen af 1900-tallet.
   De oprindelige bøger findes kun i meget få eksemplarer, da de – ligesom forløberen til dem, 
enkelte trykte løse mønsterark, – blev slidt op ved deres brug. De ældste mønsterbøger er også 
nærmere en samling af mønsterark end bøger, som vi kender det i dag.2 Den ældste kendte 
mønsterbog er Johan Schönspergers fra 1524, som dog ikke er i museets samling.

Fig. 1: Del af tørklæde i hør fra 1620-1630, broderet med tællesyning og rudesyning. Tørklædet 
er kantet med en 5 cm bred fletteknipling, som moden foreskrev i renæssancen. DMD 2740. Foto: 

Designmuseum Danmark.
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   De ældste bøger i samlingen er tyske og blev 
udført i træsnit som for eksempel Peter Quen-
tels Eyn new kunstlich boich fra 1527.3 Men 
italienske og franske mønsterbøger, fra Vene-
dig og Paris, kom hurtigt efter og findes også i 
museets bogsamling: For eksempel Giovanni 
Antonio Taglientes Esemplario Nvovo Che In-
segna A Le Donne a cuscire, a raccamare & a 
disegnare a ciascuno… (Nyeste eksemplar; at 
lære kvinder at sy, brodere og tegne) fra 1530 
og Claude Nourrys La fleur de patrons de lin-
gerie… fra 1532.4 Fra Tyskland kom der fortsat 
mange mønsterbøger for eksempel Jost Martins 
Schön Nues Modelbuch von allerley lustigen 
Mödeln naazunehen Zuwürcken un Zusticke, 
der udkom i 1599 med mønstre til vævning og 
broderi.
   Fra slutningen af 1500-tallet udkom møn-
sterbøgerne som kobbertryk, som også titlen 
på Johan Sibmachers bog fra 1601 viser: 

Fig. 2: I Peter Quentels mønsterbog ”Eyn new 
kunstlich boich” fra 1527-1529 kan man på 

tavle 50 se mønster med fugle, der enten står 
med ryg eller front til hinanden med en blomst i 
mellem. Disse fugle genfindes på pyntehåndklæde 
fra 1834, som ses på figur 3. Bogen rummer 
desuden geometriske mønstre, der egner sig 
til borter. Alt sammen til trådbundne teknikker. 
Quentel 1527-1529, Designmuseum Danmark.

Fig. 3: Udsnit af 
pyntehåndklæde 

med hedebosyning 
fra 1834 udført i de 
trådbundne teknikker; 
dragværk, tællesyning og 
rudesyning. Rudesyning 
kaldes også udskåret 
syning. Nederst ses 
parstillede fugle: Små 
duer med ryggen til 
hinanden og store 
påfugle med front mod 
hinanden. Påfugle ses 
også i renæssancens 
mønsterbøger. Centrum 
i motivet er en vase, 
magen til den vi ser på 
fig. 4. Over denne bort 
i dragværk er en bort 
med geometriske mønstre 
udført i tællesyning 
og rudesyning. KØM 
01050x000008. Foto: 
Jens Olsen, Museum 
Sydøstdanmark.

Fig. 4: I Jost Martins mønsterbog trykt 
i Strassburg i 1599 findes et motiv med 

parstillede kronede svaner, hvor agern smyger sig 
ind i siderne. Centrum udgøres af en vase. Mønstret 
går over 34 felter. Disse motiver ses på de to fig. 5 
og 3. Martin 1599, Designmuseum Danmark.
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Newes Modelbuch In Kopffer gemacht… Johan Sibmachers mønstre var beregnet til trådbund-
ne teknikker, og mange af motiverne, både geometriske og figurer som dyr, vaser og blomster, 
blev mange år efter brugt i danske bønders broderier.
    Mange af mønsterbøgerne kopierede efter hinanden – uden at angive det – så et mønster kan 
være ældre end den mønsterbog, det optræder i. Et eksempel er, at man i Alessandro Paganinos 
bog Lobro Primo. De rechami fra ca 1532, ser en jagtscene som er kopieret fra Quentel (1527).
   Som titlen på ovennævnte bog af Taglientes fra 1530 viser, var mønsterbøgerne beregnet på 
at lære kvinder (fra overklassen) at sy, brodere og tegne. At tegne var vigtigt, for at kunne tegne 
broderimønstre og dermed udvikle sit broderi. 

Danmark
I Danmark blev broderiet lært på samme måde blandt overklassen som i resten af Europa. De 
unge adelige piger kunne sendes til et kloster eller til en adelig husstand for en periode af de-
res barndom, hvor de lærte finere håndarbejde samt at læse, skrive og tegne. De lærte at tegne, 
fordi det var en af teknikkerne til at tilegne sig broderimønstre. Den anden måde var at sy efter.

Karine Lykkesdatter 1529
En af disse unge piger støder vi på i et bevaret brev fra 1529 på Rigsarkivet. Brevet er et skuds-
mål fra Mette Ovesdatter til Sophie Esge Bildes af den adelige slægt Bille, som var plejemor 
for Karine Lykkesdatter. Den unge Karine Lykkesdatter havde netop forladt Ring Klosterskole. 
Ring Kloster var et benediktinernonnekloster, der lå ved Skanderborg, og som fortsat var klo-
ster efter reformationen frem til 1571. Foruden at være kloster, var der også en klosterskole for 
adelige børn af begge køn, hvor adelige som Birgitte Gøye og Peder Bille, Sophie Esge Bildes 
egen søn, også opholdt sig i en periode af deres barndom.
”Jomfru Karine har ikke været her uden et Aar, og kan hun godt Linnedsøm og at gøre Hals-
klæde-Kraver med smaa ’Heden-Søm’ i Render, og ved vel, hvor hun skal fly det, baade med 
aabne Gange og andre Render imellem. Og kan hun og vel gøre de Edderkoppe-Kraver baade 
smaa og grove, som hun kan vel selv sige Eder. Og kan hun og virke tre eller fire Sinde; dog 
kan hun ikke vel kruse eller drage paa Lærred, for hun har ikke draget uden to Kraver; hun har 
endnu ingen Understandelse dertil, før hun fanger mere øvet sig derpaa og bliver lidt ældre”.5 
Her får vi et indblik i hvilke linnedssyningsteknikker, der blev udført i Danmark i tiden lige 

Fig. 5: Del af knædug, der har bort i dragværk med motiver som ses i Jost Martins 
mønsterbog fra 1599. Parstillede kronede svaner med agern, der udgår fra 

blomsteropsatser. Motivet går over 31 felter. KØM 80004x00T024. Foto: Jens Olsen, Museum 
Sydøstdanmark.
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inden reformationen. Karine har lært at lave 
hvide halskraver, hvilket var på mode. De var 
udsmykket med ”Heden-Søm i Render”. Det 
er en eller anden form for syning i rækker. Er 
det hedebosyning, der nævnes så tidligt som 
i 1529, 200 år før vi normalt regner hedebo-
syningen? Det mener lokalhistorikeren P.S. 
Nielsen, men det må fremtidige studier vise.6 
Normalt regnes hedebosyningen fra 1700-tal-
let, hvorfra der er bevarede genstande, og hvor 
bøndernes velstand voksede. 
   Men kilden giver også et indblik i, hvad der 
ellers blev syet i de adelige kredse. ”Aabne 
Gange” må være gennembrudt syning i ræk-
ker; hulsømme eller dragværk. Og imellem de 
”Andre Render” som vil sige andet broderi, der 
ligger i rækker.
   Karine Lykkesdatter lavede ”Edderkoppe-
Kraver”. At lave edderkopper i 1500-tallets 
reticellabroderi var grundlaget for mere kom-
plicerede mønstre, og noget vi senere finder 
i 1800-tallets hedebosyning i baldyring og 
udklipshedebo. En edderkop laves i et kva-
dratnet, som er fremkommet ved at trække 
tråde ud på begge leder af stoffet, mens andre 
står tilbage mellem de udtrukne tråde. Deref-
ter stoppes over de tilbagestående tråde, så de 
fremstår som et tydeligt kvadratnet. I sådan 
en firkant eller over fire firkanter udspændes tråde mellem hjørner og modstående sider, så der 
fremkommer otte ben. Omkring krydsningspunktet i midten stoppes, hvorved en krop frem-
kommer. Sidenhen kan man danne stjerner ud fra sådan en edderkop.
   Karine kan ”virke”, hvilket er en måde at flette bånd på. Til gengæld er hun ikke så god til 
at ”kruse eller drage”. At kunne kruse de hvide dragtdele, så de bølger fint, var vigtigt, for at 
følge tidens mode. At drage må være dragværk, hvor man drager, dvs. trækker tråde ud, for 
derefter at kaste over de tilbagestående tråde, så et gitter fremkommer, som man stopper figurer 
i. Dragværk udvikler sig til en af de kendte hedebosyninger.

Anne Cathrine Budde 1644
At danske kvinder kendte til broderimønstres opbygning i den tegnede og trykte form kan stu-
deres i en dansk mønsterbog fra 1644. Her har den danske adelige frue Anne Cathrine Budde, 
da hun var 25 år, tegnet sin egen mønsterbog. Originalen findes på Det Kongelige Bibliotek, 
men den er udgivet af Bodil Tornehave.7 Her ses tydeligt Anne Catrine Buddes inspiration fra 
de tidligere udgivne mønsterbøger. Alle mønstre er indtegnet i et kvadrat, og øverst på siden 
står et romertal, som angiver, hvor mange kvadrater der er i højden. En metode man også ser i 
de udgivne mønsterbøger. For eksempel i Johan Sibmachers mønstre fra 1597 og 1601.

Forudsætninger for hedebobroderi på Hedeboegnen
På Hedeboegnen gjorde særlige forhold, at bønderne udviklede broderi på et højt niveau. Des-
uden bevaredes gamle elementer i broderiet mange år efter, at andre grupper i samfundet var 
gået over til nyere former for broderi.
   På Hedeboegnen, også kaldet Heden, havde man Danmarks frugtbareste landbrugsjord. Men 
endnu vigtigere var ejendomsforholdene til jorden. Området var kendetegnet ved, at jordejerne 
ikke selv boede på Heden og, at der var lempelige fæsteforhold for bønderne.
Eksempelvist betalte bønderne i naturalier, og så var hoveriet ellers ofte afløst af en pengeaf-
gift. På den måde kunne de for eksempel høste på egne marker, når kornet var modent og vejret 
var godt i stedet for at skulle høste på en herregårds marker.8

   Disse forhold gjorde også, at når kriser ramte landet, og dermed også Hedens bønder, så kom 
de sig hurtigt over dem igen. Det kunne være svenskekrigen 1658-1660, landbrugskrisen i 
1720’erne og 1730’erne og kvægpest i midten af 1700-tallet.
   En tredje vigtig ting set i forhold til broderiets høje stade, og at gamle elementer holdt sig 
længe, skyldes fraværet af lokale godsejere og deres forsøg på at påvirke kulturen og kunst-
håndværket og især det tekstile kunsthåndværk.

Fig. 6: I Anne Cathrine Buddes mønsterbog fra 
1644 ses et mønster, hvori indgår edderkopper 

og stjerner. Stjernerne dannes ved at sy smalle 
lange trekanter i tungesting fra midten langs 
edderkoppens otte ben i fire felter. For oven ses 
romertallet XII, der angiver, at mønstret er over 
12 felter. Anne Cathrines Buddes Mønsterbog, s. 
10, 1988.
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   Alt i alt havde man en egn med overskud af 
arbejdskraft og en god økonomi, der kunne ka-
naliseres over i andet end blot det mest nødven-
dige. Det gav sig udslag i en særlig fin dragt- 
og boligkultur. Fint snedkererede og bemalede 
møbler, bla. i den traditionelle indretning af 
stuen. Her havde man som noget særligt for 
Hedeboegnen to langborde efter hinanden, 
adskilt af en vendebænk, hvor ryglænet kunne 
vendes alt efter, hvilket langbord man ønskede 
at bruge.
   I dragterne havde man hele tre højtidsdragter; 
en mørk indigoblå til jul og vinter, en grøn til 
påske og forår og en rød til pinse og sommer.9 
Og endelig var der alle hedebobroderierne, som 
dragter og boligtekstiler var udsmykket med.

Håndgerningsskoler
Andre steder i landet, hvor godsejerne var 
mere tydeligt til stede blandt landbefolknin-
gen, sørgede de for at oprette skoler og småin-
dustrier, hvor man lærte andre håndarbejdstek-
nikker. Det kunne være som i Køng mellem 
Næstved og Vordingborg, hvor Niels Ryberg, 
efter at have købt godset Ødebjerggaard i slutningen af 1700-tallet, oprettede en hørvævsfabrik, 
hvor hørren skulle dyrkes i lokalområdet. Allerede omkring 1800 var der 400 ansatte. Samti-
dig sørgede han for, at piger lærte spinding af hør, mens drenge lærte at væve. Han oprettede 
således en spindeskole for piger, hvor små piger mellem 4 og 10 år lærte at spinde hør samt at 
læse og skrive. Her var plads til 40 piger ad gangen. Alt sammen var noget, der var med til at 
afhjælpe fattigdommen i området.
   Håndarbejdsskoler var dog ikke helt fraværende på Hedeboegnen, og i 1845 blev der åbnet 
en Haandgerningsskole i Karlstrup.10 Her undervistes 40 piger fordelt efter alder i to klasser. 

Fig. 7: En liggende hjort med vasemotiv til 
den ene side og en firkantet stilliseret blomst 

til den anden side. Motivet går over 49 felter. 
Sibmacher 1601, Designmuseum Danmark.

Fig. 8: Del af knædug fra 1805 med initialer PLS. I den brede dragværksbort ses liggende hjorte 
omkring et midtermotiv af en stilliseret blomst. I siderne ses vaser med blomster. Motivet går over 

48 felter og er meget lig motivet i Johan Sibmachers mønsterbog fra 1601. KØM 80007x650870. Foto: 
Jens Olsen, Museum Sydøstdanmark.
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Fagene var strikning, syning, navneklud og spind – spind var dog kun for den ældste klasse. 
Der blev givet karakterer hver dag og afholdt eksamen forår og efterår. Den dygtigste pige fik 
en bog som belønning. Det kunne se ud til, at der var andre håndgerningsskoler i godset Gjed-
desdals område, idet sogneforstanderskabet søgte det Giøeske Legat om ”at erholde samme 
understøttelse til her i sognet – ligesom i andre af det forrige Gjeddesdahls Godses Sogne – at 
oprette en Haandgerningsskole for Pigebørn”.11

   Hanne Frøsig Dalgaard har i forbindelse med sit speciale og sin bog om hedebosyninger 
spurgt til, hvordan kvinderne har lært hedebosyning. Hvis nogle har svaret på det, er svaret al-
tid, at de lærte det i et hjem – ikke på en skole.12

   Skolen, der åbner i 1845, kan først tænkes at få indflydelse på kvinders tekstile frembringel-
ser i anden halvdel af 1800-tallet, som er hedebosyningens sidste tid, hvor meget ændredes. 
Det ser dog ikke ud til, at nogen har undersøgt, hvor stor indflydelse skolerne fik.

På hvilke tekstiler brugte man hedebosyning?
Hedebosyning kan være uldgarnsbroderi med kulørt uldgarn på vadmel, som blev brugt på 
age-, stole- og bænkehynder, men den type hedebosyning går vi ikke nærmere ind på her.13 Vi 
koncentrerer os om hørtekstiler broderet på hørlærred med især hørtråd, men bomuldstråd har 
også været brugt. Hørtråd giver en skinnende effekt, mens bomulden er mere fyldig og kan 
understrege bløde, runde former. Broderierne blev brugt både til kropsbeklædning og til bolig-
tekstiler. 
   Der var to typer kropstekstiler; særke til kvinder og skjorter til mænd. Begge dele var tøj, 
man bar inderst på kroppen, men samtidig var dele af det også synligt, og derfor blev det smukt 
udførte broderi vigtigt.
   Af boligtekstiler havde man på Hedeboegnen dyner og sengeomhæng i vævede uld-, hør- og 
hvergarnsstoffer uden broderi – foruden de ovenfor nævnte hynder med uldgarnsbroderi. Men 
man havde også en lang række hvide hørtekstiler, der udsmykkede stuen. Sengene blev opredt 
med både et over- og et underlagen. Overlagnet blev i hovedenden foldet over dynen – som det 
kendes i den engelske verden.
   Pudevår broderedes fint og lå som pynt på den redte seng med den broderede ende udad. Når 
man skulle i seng blev disse pyntepuder fjernet og almindelige langpuder taget i brug som ho-
vedpuder. 
   Uden på sengenes kulørte omhæng, hang man hvide pyntehåndklæder, og på disse findes et 
væld af hedebosyninger. Pyntehåndklæderne er smalle, i halv vævebredde, og mellem trekvart 
og halvanden meter lange, afsluttende med trendfletning eller købefrynse.
   Knæduge var til at hænge over stuens knæ, tørrestang, oven over bilæggerovnen, når der ikke 
hang vådt tøj. Dette fint broderet hørtekstil var lavet af en hel vævebredde og måler gerne knap 
en meter i længden. 
   Der blev også opsat hvide tekstiler på stolpeskabets små stolper, under tallerkenrækken, på 
sengens hjørner ud mod stuen og eventuelt som smalle lange sengekapper. Alt sammen noget 
der pyntede og lyste op i en ellers ofte mørk stue.

Hvem syede og hvordan lærte de det?
Familiens kvinder syede de hvide broderier. Det var gerne sådant, at en professionel skræd-
der tilskar og syede dragtdele af uld og hvergarn, mens kvinderne i hjemmet syede det, der var 
fremstillet af linned som særke og skjorter samt boligtekstiler. Det kunne være familiens egne 
kvinder og de tjenestepiger, der indgik i husholdet.
   I 1840’erne syede Anna Hansdatter i Store Ladager, 12 km nordvest for Køge, en meget fin 
særk, som blev udsmykket med baldyring, og en bred syet hedeboblonde kantede særkens kra-
ve. På Hedeboegnen udviklede man nogle meget store og flotte syede blonder til at kante kra-
ver på skjorter og særke med i stedet for f.eks. en knipling. De ældre blonder er syet tæt med 
knaphulsting, som på Anna Hansdatters særk, mens yngre hedeboblonder blev lavet i en meget 
åben teknik af syede hedeboringe. I baldyring ser man også renæssancens reticellasyning, i 
det der er trukket tråde ud i motiverne, stolpet over de tilbagestående tråde og derefter udfyldt 
med kniplingssyning. Men syningen adskiller sig også væsentligt fra renæssancesyningen, 
idet grundene kombineres med fransk broderi i form af reliefsyning, som bruges til de buttede 
blade, stængler af kontursting og dertil prenede huller.
   Selv om egnen var kendetegnet ved fravær af godsejeroverklasse, der ville ophjælpe bonde-
standen ved at lære dem nyttigt håndarbejde, så var der mange handelsforbindelser til højere 
stands kultur. På auktioner over indbo kom højere stands tekstiler ud til andre grupper, så man-
den kan have købt et fint pudevår med hjem fra hovedstaden eller købstaden. Pigerne kunne 
også komme til at tjene hos en borgerlig eller adelig familie i en periode af deres ungdomsliv, 
inden de blev gift, hvor det at sy var en del af arbejdet. 
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   Endelig vil jeg ikke udelukke, at kvinderne har haft adgang til mønsterark, da andre trykte 
billeder var en del af bondestuernes udsmykning, for eksempel kistebilleder. Trykte bøger var 
også at finde i bøndernes eje. Desuden er der en påfaldende lighed med de tidligere trykte og 
bevarede mønsterark og kvindernes frembringelser som for eksempel ses på fig. 7 og 8. Med 
udgangspunkt i en bevaret skjorte har vi et godt eksempel på, hvem der syede, og af hvem hun 
lærte det.

Brudgomsskjorte med kniplingssyning
Museums Sydøstdanmark har for nylig hjemtaget en brudgomsskjorte med hedebosyning, her-
under kniplingssyning som kendes fra renæssancens tekstiler og mønsterbøger. Med skjorten 
fulgte oplysninger om, hvem der havde syet den og, hvorfra hun lærte det.
   Maren Jørgensdatter var født i 1843 i Karlslunde 15 km nord for Køge. Hun boede sammen 
med begge sine forældre hos moderens forældre på deres gård i Karlslunde.
   Ni år gammel oplevede Maren den sorg, at hendes mor døde som blot 32-årig. Maren fortsat-
te herefter med at bo hos morforældrene, mens faderen flyttede væk. I den sidste folketælling 
inden Marens bryllup i 1860 står mormoderen som enke og Maren som 17-årig plejebarn.14 Her 
er morfaderen altså også død, og Maren bor alene sammen med sin mormor, som var Birthe 
Andersdatter født i 1791. Det var hende, der lærte Maren at sy hedebosyning.
   I et brev i familiens eje står om Maren og morforældrene:…blev opfødt hos dem og der lærte 
Hedebosyning som jo de fleste dengang syede, Brudeskjorten syede hun i 1860 før sit bryl-
lup….15 Allerede som 17-årig blev Maren gift med den 24-årige Peter, og til den lejlighed syede 
hun hans brudgomsskjorte. Det vil sige som 17-årig mestrede hun de forskellige syninger, der 
indgår i skjorten.
   Skjorten er fint dekoreret med egnens særlige broderier som baldyring på skuldrene, hede-
boblonder på kraven og håndlinningerne og udsyet slidsebund. Midt for, under den udsyede 
slidsebund, ses initialerne PNS broderet med blå korssting for Peter Nielssøn, som skulle have 
skjorten. Hedeboegnen, hvor Maren og Peter levede hele deres liv, var kendt for fint broderede 
mandsskjorter – og brudgomsskjorten var den, der blev gjort mest ud af. Ligesom manglebræt-

Fig. 9: Udsnit af krave på særk syet af Anna Hansdatter i Store Ladager i 1840’erne. Kraven er 
udsmykket med baldyring og en bred hedeboblonde. KØM 80004x590003. Foto: Jens Olsen, 

Museum Sydøstdanmark.
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tet var en yndet kærestegave fra manden til kvinden, var brudgomsskjorten det fra kvinden til 
manden. At kvinden gav manden en skjorte, hun selv havde syet, i forbindelse med bryllup el-
ler trolovelse, kan føres langt tilbage, sandsynligvis tilbage til oldtiden. Det er en skik, der ken-
des fra mange områder i Europa.
   Skjorten var det klædningsstykke, manden bar inderst på kroppen, andet undertøj blev ikke 
brugt, så den omsluttede dermed en stor del af kroppen og blev derfor et symbol på hendes 
kærlighed, beskyttelse og omsorgsfuldhed overfor ham. Samtidig var der nok også et element 
af eksamen over det, da alle ved brylluppet kunne se skjorten og vurdere den kommende kones 

Fig. 11: Mønster til kniplingssyning i Matio Paganos mønsterbog, trykt i Venezia i 1550. Pagano 
1550, Designmuseum Danmark.

Fig. 10: Baldyring med kniplingssyning på skulderstykket af brudgomsskjorte fra 1860 syet i 
Karlslunde 15 km nord for Køge. KØM 00414x000002. Foto: Jens Olsen, Museum Sydøstdanmark. 
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evner i at forsyne familien med tøj, hvilket var 
en meget vigtig del af hendes arbejdsopgaver. 
På dette tidspunkt udgjorde et ægtepar et vig-
tigt team i at få et hushold og en gård til at fun-
gere, og deres evner udi de forskellige arbejds-
opgaver var altafgørende for succes.
   På skulderstykket er baldyring med kniplings-
syning. Her ses et eksempel på nyere kniplings-
syning: Tråde er udtrukket i selve stoffet i både 
trend og islet, 19x15 tråde i hvert felt. Herefter 
er der stoppet over de tilbagestående tråde, så 
der dannes et tydeligt netværk med ruder på 
omkring 1 cm på hver led. I dette netværk er 
der udfyldt med kniplingssyning, som blev 
brugt blandt overklassen i renæssancen. Her er 
man ikke i tvivl om, at det er den reticellasy-
ning, der var så populær i renæssancen, der er 
udført som pynt på skjorten. 
   Denne kniplingssyning genfindes i renæs-
sancens mønsterbøger og tekstiler. Blandt an-
det i Matio Paganos: Giardineto novo di punti 
tagliati udgivet i Venedig i 1550, der til dels 
gentages i Matteo Florimis mønsterbog udgivet 
i Siena i 1604. Punto Tagliati er netop den form 
for kniplingssyning, der sys i et netværk af ud-
trukne tråde indenfor et afgrænset felt.

Kniplingssyning i udklipshedebo 
Kniplingssyningen blev også brugt i andre 
former for hedebosyning, nemlig i den yngste 
form, som er udklipshedebo, der kom frem i 
midten af 1800-tallet. Nu trækker man ikke 
længere tråde ud, man klipper felter ud af stof-
fet. Herefter kantes hullerne og udfyldes med 
kniplingssyning. Formerne er afrundede, gerne 
med lancetformede blade, og følger dermed 
ikke trådretningen, i modsætning til de ældste 
former for hedebosyning. Udklipshedebo blev 
meget udbredt og syet i hele landet af forskel-
lige samfundsgrupper. 
   Da den gamle form for boligindretning på 
landet gik af mode i anden halvdel af 1800-tal-
let, kunne tidligere boligtekstiler få et nyt liv, 
som det ses af pyntehåndklædet på figur 12. 
Det var lavet til at hænge udenpå omhængs-
sengene, men fik en kniplet blondekant og 
derefter brugt som lysedug. Lyseduge fik en 
stor udbredelse i slutningen af 1800-tallet og 
begyndelsen af 1900-tallet.

Afslutning
Den italienske renæssancemode havde 
1800-tallets danske bønder aldrig mødt. Men 
de hvide tekstiler i beklædning og til boligen 
udført i teknikker og motiver, der var moderne 
i renæssancen levede videre på Hedeboegnen og i resten af Danmark. Deres vej var gået via 
undervisning i klosterskoler og adelige hjem – godt hjulpet af trykte mønstre efter bogtrykker-
kunstens opfindelse.
   Med bøndernes velstandsstigning i 1700-tallet nåede broderiet nye højdepunkter på Hedebo-
egnen, hvor folk havde særlige forudsætninger for det. Endelig fik borgerskabet øjnene op for 
hedebobroderierne i slutningen af 1800-tallet og lod dem indgå i dyrkningen af det nationale 
som noget særligt fint og dansk.

Fig. 12: Et pyntehåndklæde fra 1859 med 
initialerne MCID har tilhørt Margrethe 

Jensdatter, der boede i Ejby 4 km nordvest 
for Køge. Håndklædet har fladedækkende 
udklipshedebo med kniplingssyning i de 
udklippede felter. Pyntehåndklædet har på et 
tidspunkt fået et nyt liv som lysedug ved at få 
syet en kniplet blonde på hele vejen rundt. KØM 
00915x000003. Foto: Jens Olsen, Museum 
Sydøstdanmark.
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Noter
1 Neuman 1922. Lykke Lafarque Pedersen: gesunkenes Kulturgut i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 21. 

december 2016 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=83663.
2 Se for eksempel Quentel 1527 og 1529.
3 Quentel 1527.
4 Tagliente 1530 og Nourry 1532.
5 Adelsbreve, Fasc. 7. Bille. Rigsarkivet, København.
6 Nielsen 1919, s. 67.
7 Tornehave 1988.
8  Frøsig Dalgaard 1977 og Bach, Neubert og Vorre 1980.
9 Christophersen 1923, s. 110 og 112.
10 Karlslunde Sogn, s. 79-80.
11 Karlslunde Sogn, s. 79-80.
12 Frøsig Dalgaard 1977.
13 Christiansen 2006.
14 Folketællinger for Roskilde Amt, Tune Herred, Karlslunde Sogn: 1834, 1840, 1845, 1850, 1860. 
15 Brev dateret 22. juni 1963 underskrevet Far. Skrevet af Marens eneste søn, efternøleren Niels Peter Nielsen, 

født i 1883.
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Stumpwork
Et skulpturelt broderi som appellerer til fantasien

Af designer og brodøse Anne-Marie Elmbak

Stumpwork er den betegnelse, som bruges om 
det særprægede engelske broderi fra 1600-tal-
let. Teknikken indeholder bl.a. udstopning og 
applikation af dele af mønsteret, og det er det-
te, som giver broderiet den tredimensionelle 
virkning.
   Et typisk stumpwork-arbejde indeholder små 
dukkelignende figurer ødselt klædt i Stuart-
kostumer og dernæst sat ind i kunstfærdige 
landskaber. Træer, slotte, dyr og et mylder af 
insekter, blomster og frugter blev tilføjet til 
overflod og anbragt uden sans for perspektiv 
og proportioner.
   Stumpwork nåede højdepunktet af sin po-
pularitet i perioden 1650-80, men allerede i 
middelalderens broderier anvendtes en simpel 
form for applikation for at skabe dybde og 
dramatisk effekt. Det udvikledes til, at man for 
at skabe ophøjet broderi, dækkede bundmaterialet med filt, pergament, lærredssnore eller grove 
brodertråde i nedlagt syning, som man derefter broderede henover med finere tråde i silke eller 
metal.

Skulpturelt broderi
I slutningen af 1400 og i 1500 tallet, var det kirkelige broderi i Europa blevet så tredimensio-
nalt, at det mere lignede en skulptørs eller billedhuggers arbejde. Man var gået over til at bruge 
udstopninger af voks, linnedklude eller udskårne træblokke under broderiet – og det er disse 
teknikker, som i modereret form, blev anvendt i de engelske stumpwork-arbejder.

Fig. 2: Høns udført i tungesting og dernæst dekoreret med forskellige sting og materialer.  
Halefjerene er strimler af pergament, som først er beviklet med silketråd og dernæst bukket i facon. 

Baggrunden er udført i nedlagt syning, og det hele er samlet med små stykker håndsyet patchwork.

Fig. 1: Broderede knapper – dekoreret med 
forskellige sting og materialer.
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   Det ser ud som om stumpwork var kulminationen på de fornemme unge engelske pigers op-
læring i broderi. Efter at have lært de grundlæggende sting og teknikker på deres navneklude, 
var det mode, at pigerne viste deres færdigheder i et stumpwork-arbejde. Det er ikke vanskeligt 
at forestille sig, hvor befriende det må have været at slippe for de stramme regler, pigerne tidli-
gere havde været underlagt i den målrettede undervisning. Stumpwork-arbejder giver plads til 
at bruge fantasi og kunnen til det yderste. De små figurer skulle klædes på, enten i små rester 
af kjolestof og knipling, eller i tøj udført i det fineste broderi, og bagefter skulle den rette bag-
grund skabes.

Fig. 4: Fabeldyr udført i forskellige variationer 
af tungesting – bl. a. ses anvendelsen af 

fritliggende tungesting og spiralknuder på en 
baggrund af nedlagt syning. Broderiet er monteret 
som nålepude.

Fig. 3: Løve. Udført i tungesting over net og 
spiralknuder. Under broderiet ligger et fyld af 

bomuldsvat.

Fig. 3: Detalje af fig. 2.
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Udtryksfulde ansigter
Ansigterne kunne være forbløffende udtryks-
fulde, når man tager den lille størrelse i be-
tragtning. De kunne være modelleret i voks, 
skåret i træ eller elfenben, udstoppet silke 
eller broderet i småbitte splitsting. Hænder, 
arme og ben blev fremstillet på samme måde. 
Til sidst kunne figurerne dekoreres yderligere 
med metaltråde, pailletter og perler.
   Hovedfigurerne blev ofte anbragt under 
en baldakin, som kunne være forsynet med 
løsthængende gardiner til at trække for. Disse 
baldakiner afspejlede tidens mode – når hoffet 
rejste rundt i landet, var baldakinerne en del 
af et nødvendigt udstyr. Baldakinerne gav de 
rejsende lidt privatliv, og var samtidig tegn på 
fornemhed. Baggrundstræer og blomsterkviste 
blev ofte syet direkte på baggrundsstoffet eller 
på små stykker stramaj, som derefter blev ap-
plikeret ind på plads. Blomsternes kronblade 
kunne være syet på små fine rammer af tynd 
metaltråd for dernæst at blive monteret fritlig-
gende på baggrundsstoffet. Træernes frugter 
kunne være skåret i træ og evt. dækket med 
broderi, og løvværket kunne udføres som fritliggende broderi i kniplingssyning. Små stykker 
marieglas anvendtes til slottets vinduer, ligesom de illuderede vand i små fontæner, og ende-
lig blev påfuglefjer brugt til at dekorere fuglene med. – Helhedsindtrykket blev overdådigt og 
overvældende.
   Når broderiet var færdigt, blev det sendt til den forretning, hvor materialerne var købt, eller 
til en møbelsnedker for at blive monteret som billede, en ramme omkring et spejl eller et kunst-
færdigt skrin.

Mytologiske motiver
Motiverne var ofte mytologiske eller bibelske temaer, ligesom allegorier var yndede. De afbil-
dede personer har stor lighed med datidens konge og dronning, og klædedragterne afspejlede 
periodens ekstravagante smag.
   Der er så stor lighed mellem nogle af stumpwork-arbejderne, at man må formode, at de 
kunne købes i noget, som ligner vores færdige 
broderipakker. Disse indeholdt sandsynligvis 
baggrundsstoffet med påtegnede mønstre, og 
hvad der eller var nødvendigt af materialer til 
det færdige arbejde.

Kineserier
Hen i mod slutningen af 1600-tallet mistede 
stumpwork sin popularitet. Det var efterhån-
den blevet så overdrevent og også mekanisk i 
sin udførelse, at der måtte komme en modre-
aktion. En anden grund til, at stumpwork gled 
ud, var Englands stadigt voksende handel med 
andre verdensdele. Dette medførte en stadigt 
stigende import af indiske og kinesiske varer – 
kineserier kom på mode.  

Teknik
Brodereren havde to rammer i brug, når de 
ophøjede motiver skulle fremstilles. En med 
baggrundsmaterialet, som var elfenbensfarvet 
silkesatin fast udspændt over et stykke lærred. 
Satinen havde figurernes omrids påtegnet. I 
en mindre ramme sad et stykke tætvævet lær-
red. Her fremstillede man enkeltvis de samme 

Fig. 5: Spånæske beviklet med guldtråd – på 
låget et broderi bestående af fladsyning over 

bæltebånd, smalle strimler af pergament beviklet 
med silketråd og en knap syet over bomuldsvat.

Fig. 6: Form – farve – fantasi. Et lille broderi, 
som viser flere forskellige sting og teknikker.



68

figurer, hvis omrids var påtegnet satinen. Figurerne blev først stoppet enten med hestehår eller 
fåreuld. Denne stopning blev holdt fast af lange støttesting og dernæst dækket med broderi. Da 
der ikke var nogen syvejledning eller faste regler om, hvordan arbejdet udførtes, var det helt op 
til den enkelte broderer, hvordan og med hvilke sting. Her lå bla. muligheden for den enkelte til 
at vise fantasi og færdigheder.
   Når figurerne var færdige, blev de klippet ud med sømrum til ombukning og klæbet op på 
karton af samme omrids som figuren, hvorefter det hele applikeredes ind på sin plads på satin-
bunden. Monteringen blev ofte dækket med metal- eller silketråde i nedlagt syning, eller med 
en række kontursting.
   De ophøjede motiver kunne også fremstilles på en anden måde, som især anvendtes til dyr. 
Disse blev broderet på et stærkt materiale, klippet ud med sømrum og syet på et stykke stof af 
samme form. Man lod et lille hul stå åbent i sammensyningen, hvor igennem fyldet skulle stop-
pes, og derefter blev dyret applikeret ind på sin plads.

Utallige sting blev anvendt i datidens stumpwork-arbejder. Pigerne skulle jo vise deres færdig-
heder og kunnen, og anvendte derfor alt hvad de havde lært. Det indbefattede bl. a. kniplings-
syning, petit-point, schattersyning, nedlagt syning, spiralknuder og mange flere. 

*   Omarbejdet artikel fra Husflid 4/1989
Litteratur: Anne-Marie Elmbak: Stumpwork. Tredimensionalt Broderi, Notabene 1992.

Fig. 7: Forfatterens arbejdstegninger. 
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På Københavns Museum og Nationalmuseet findes omkring 25-30 strikkede handsker og 
vanter, fundet på Københavns Rådhusplads. Nogle af genstandene har ligget på magasin 
i årevis, andre ses udstillet bag montreglas og atter andre blev fundet ved udgravningerne 
til Københavns nye Metro Cityring i 2011-12. De mange handsker og vanter har samme 
kontekst: De er blevet kasseret eller tabt engang i slutningen af 1600-tallet og er sammen 
med en masse andet affald blevet fyldt i den gamle voldgrav, som skulle sløjfes pga. 
moderniseringer i byens forsvarsværk. 
   Handsker defineres her som en håndbeklædning med fingre, mens vanterne kun har én 
stor bælg og separat tommelfinger. Håndbeklædningen kan inddeles i flere typer efter 
manchetternes udseende. Der findes lange, lige, brede, spidse, asymmetriske og tragtformede 
manchetter og det med eller uden håndledsmarkering. Deres forskelligheder er udtryk for 
en kronologisk udvikling, praktiske funktioner og kønsrelaterede træk, og de fortæller om 
hænder, iklædt datidens mode, og om slid og reparationer.
   Ved alle handskerne og vanterne er der tale om kartegarn, som har været godt at valke, så 
vand og vind kunne holdes ude, men der har alligevel været tydelig forskel på, hvor kostbare 
det enkelte par strikkede handsker eller vanter har været. I den dyreste ende af skalaen finder 

Dragtjournalens Favorit nr. 15

 
Håndtryk fra fortiden

- Om strikkede handsker og vanter fra 1600-tallet 

Af ph.d. studerende Charlotte Rimstad

Fig. 1: Handske fra Rådhuspladsen med striber, flos og uldknopper. Nationalmuseet, D42/1985. 
Foto: Charlotte Rimstad.



70

vi handskerne med dekorationer i flere farver, med flos, mønstre i vrangmasker og knopper. 
Den fineste handske har en strikkefasthed på omkring 7 masker/10 pinde pr.cm. Disse handsker 
har været de mest tidskrævende at fremstille, for ikke alene skulle hver finger strikkes for sig, 
dekorationerne skulle også inkluderes eller monteres. Handsken D42/1985 er et fint eksempel 
herpå (fig. 1), idet den er strikket af uld i en lys farve med mørkere striber på manchetten og 
har en lysere flos henover striberne. På håndryggen er strikket et rudeformet hulmønster, som 
tilmed er blevet markeret med små knopper af en helt lys uld. 
   En anden handske, 1941:144E, tilhører også den asymmetriske type, men manchetten har en 
slids ved lillefingersiden, som er kantet af flos samt fine, diagonale mønstre af vrangmasker på 
selve manchetten (fig. 2). Slidsens funktion var ganske enkelt at forhindre, at det underliggende 

Fig. 2: Handske fra Rådhuspladsen med asymmetrisk manchet samt dekoration af vrangmasker og 
flos. Lapper på tommel- og langfinger. Københavns Museum, 1941:144E. Foto: Charlotte Rimstad.

Fig. 3: Pragthandske af læder med broderi og metalfrynser, dateret til 1610-40. Museum of London, 
A6032.
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Fig. 4: Handske fra Rådhuspladsen med borter af vrangmasker og flos. Nationalmuseet, D41/1985. 
Foto: Charlotte Rimstad. 

Fig. 5: Læderhandsker med borter silke og metalfrynser, ca. 1660. V&A Museum 1508&A-1882, 
London. 

ærme blev krøllet af handsken1. Den asymmetriske manchet ses på handsker helt tilbage fra 
1500-tallet og på pragthandsker fra begyndelsen og midten af 1600-tallet, som eksempelvis 
et par handsker fra V&A Museum i London (fig. 3). Disse er dekoreret med broderi og flos af 
guldtråde, den kostbare udsmykning blev tydeligvis kopieret i de mindre fine uldhandsker. 
   Imitationen finder også sted i slutningen af århundredet, hvor lange handsker kommer på 
mode, som det ses på D41/1985 fra Rådhuspladsen (fig. 4), som også har en parallel i V&A 
med samme længde og tværgående dekoration af flosborter (fig. 5). 
1   Cumming 1982, 26.
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   I modsatte ende af skalaen finder vi vanterne, som var langt enklere at strikke og også er 
noget grovere med bare 2-3 masker/4-5 pinde pr. cm. Generelt har vanterne  færre typer af 
dekorationer. Ofte er det farvevariationer, der giver vanten karakter, som FO214906, der har 
en rødlig farvet kant (fig. 6). Vanterne udtrykker en mere arbejdsrelateret brug end handskerne. 
En helt særlig type, er vanten med to tommelfingre, D6711f, som har været nem at få på, 
ligegyldig hvilken vej, den vendte (fig. 7). Vanter af denne art er ofte blevet tolket som 
islandske, idet der findes skriftlige kilder, som nævner import af totummede vanter fra Island2. 
   På mange af handskerne og vanterne er der tydelige slidspor, naturligvis oftest på 
håndfladesiden. Før nævnte handske 1941:144E (fig. 2) er blevet lappet ved tommelfingeren 
med en retstrikket lap samt ved langfingeren med en såkaldt liste, dvs. ægkanten fra et stykke 
klæde3. Listen har et knaphul i den ene ende og er muligvis førhen blevet anvendt som 
strømpebånd, hvor den ene ende af båndet kunne trækkes gennem knaphullet (fig. 8). Til sidst 
er strømpebåndet genanvendt som fingerlap, og båndets runding passer præcis til langfingerens 
form. Det markante slid på tværs af hånden samt ved langfingeren  indikere måske, at handsken 
har haft en specifik funktion. Det kunne f.eks. være handsken fra en kusk, hvis hestetømmer 
dagligt har forårsaget slid på de samme områder4. 
  
2   Adils 1926, 538
3   Waagepetersen 1974, 101
4   Warburg 1986, 84

Fig. 6: Vante fra Rådhuspladsen med rødlig farvet kant. Vanten er kasseret med vrangen udad. 
Københavns Museum FO214906. Foto: Charlotte Rimstad.

Fig. 7: Vante fra Rådhuspladsen med to tommelfingre, sandsynligvis importeret fra Island. 
Nationalmuseet, D6711f. Foto: Charlotte Rimstad.
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    En anden handske, FO213758, er blevet repareret med en firkantet, valket lap i håndfladen 
(fig. 9). Man har sandsynligvis brugt, hvad man havde – ja, ved hånden – til at lappe hullerne 
med, og at handsken var funktionsdygtig syntes vigtigere end dens æstetiske fremtræden. 
Når det er sagt, så er der observeret bemærkelsesværdigt få reparationer og stopninger ved 
håndbeklædningen fra Rådhuspladsen, og det kan undre, hvorfor handskerne og vanterne ikke i 
højere grad blev reparerede, men i stedet kasserede. 

Fig. 8: Lap på langfingeren af handske. Lappen er fremstillet af en genanvendt liste, som muligvis 
først er blevet anvendt som strømpebånd. Københavns Museum, 1941:144E. Foto: Charlotte 

Rimstad.

Fig. 9: Handske med valket lap på håndfladen. Københavns Museum, FO213758. Foto: Charlotte 
Rimstad.
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   Det kan ikke umiddelbart afgøres, hvilke typer af håndbeklædning, der har tilhørt 
kvinder og mænd, men nogle ledetråde er der. Ser man på skindhandskerne, er der især fra 
1630’erne tydelig forskel på handsker for mænd og kvinder. Mens mændene bar handsker 
med forholdsvis korte, men brede manchetter, blev kvindernes skindhandsker albuelange og 
snævre5. Dette billede kan genfindes hos uldhandskerne, hvor handsker med bred manchet kan 
tolkes som mandshandsker og de lange handsker kan tolkes som kvindehandsker. De resterende 
typer har for få karakteristiske træk til at kunne henføres til et bestemt køn, og sandsynligvis 
kunne mange af typerne anvendes af både mænd og kvinder.
   1600-tallets strikkede handsker blev sikkert ikke agtet ligeså højt som deres finere 
skindslægtninge, men blev alligevel dekoreret og værdsat. Der synes at have været et stort 
forbrug af håndbeklædning på dette tidspunkt, og finere handsker var et statussymbol, som ofte 
er gengivet på datidens malerier. Vanter, hvad end de var af uld eller læder, synes derimod at 
være mere arbejdsrelaterede.  

Litteratur: 
Adils, J.J. 1926. Den danske monopolhandel på Island 1602-1787. Gyldendalske Boghandel. 
København. 
Cumming, V. 1982. Gloves. The Costume Accessories Series. London
Waagepetersen, C. 1974. To gange vendt og så syet om til læredrengen. Arv og Eje 1974, s. 87-
104. Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. Hjørring. 
Warburg, L. 1986 . Strik i de Københavnske jordfund. I: Wittgren, B. 1986. Textile tekniker 
i nordisk tradition. Rapport från nordiskt symposium om textila tekniker 1986, s. 79-93. 
Etnologiska Institutionen. 

5    Cumming 1982, 32
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VARIA
Peder Palladius: Om Hosedjævelen 1556

Af Camilla Luise Dahl

Klædedragt blev et yndet tema under og efter de protestantiske reformationer i 
Nordeuropa (herhjemme i 1536). I sin iver efter at bortkaste alt form for ”papistisk” 
vendte man også blikket mod klædedragten og fremhævede den gode hjemlige dragt 
fremfor udenlandske, fremmedartede eller katolske moder.

Sjællands første protestantiske biskop Peder Palladius adresserede den rettroende befolkning i 
Danmark og Norge, da han i 1556 udgav et helt værk dedikeret til brugen af rette klæder. 
   Hans værk, Hosedjævelen, var egentligt en kamp mod pludderbuksernes udbredelse, et værk 
han oprindeligt oversatte fra tysk men pyntede med danske forbedringer og udvidelser, og 
slog også et slag for den hjemlige dragt. Palladius advarede kraftigt mod brugen af udenlandsk 
dragtskik, og han så en tydelig sammenhæng mellem udenlandske klæder og udenlandske 
sygdomme. Således konkluderede Palladius at man ved at gå engelsk klædt, kunne blive 
ramt af “den engelske svedesyge”, ved at gå spansk klædt kunne man få “den hispaniske 
feber”og gik man i fransk mode fik man syfilis. Der var en klar sammenhæng mellem løsagtige 
udenlandske moder og nye sygdomme.

Fig. 1: Bødler klædt som modelapse i ”lappede og pludrede” klæder. Malmø Sct. Petri kirke, Kræm-
merkapellet, ca. 1510-1525. Foto: Camilla Luise Dahl/Livinghistory.dk
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Uddrag af Peder Palladius: Om Hosedieffuelen 1556
Om Hosedieffuelen. Original trykt i København 4. marts 1556, frit efter skrift på tysk af Biskop 
Andreas Musculus, genoptrykt i København ved Lis Jørgensen i 1920 (moderniseret sprog) og i 
facsimile i Danske Skrifter, Bd. 4, side 25 - 67. Kun eet eksemplar findes nu bevaret og befinder 
sig i Det Kongelige Bibliotek. Nogen direkte oversættelse af den tyske udgave er der ikke tale 
om, Palladius har kopieret store dele, men med mange tilføjelser tilpasset de hjemlige forhold. 
Bogen henvendte sig til de rettroende kristne (protestanter) i riget Danmark-Norge. Her uddrag 
af afsnit om udenlandske moder..

Effterdi at de Vnge kunde saa langt spørie/ som de Gamle kunde mindis/ da er det io høy tid 
paa/ ath de nu spørie dem om/ huad almindelig straff/ der er gaait offuer Danmarcks Rige/ for 
nogle deris løssactige noder/ facter/ Klædebaan oc onde seder/ saa at Børn i voggen maatte 
røffue det/ som de maatte inted om volde/ som det almindelige spraack liuder/ det skal Grisene 
gielde/ som gamle Suin bryde/ Jeg vil icke tale om Kri/ Aarlog/ oc Blodstyrtning/ ey heller om 
Pestelentz/ hunger oc dyr tid/ men aleniste om nogle besønderlige siugdomme/ vil ieg sette 
nogle exempler/ som wi kunde see oss i speyei vdi/ rette oc bedre oss/ oc frøcte for saadant 
mere. Thi straffen følger effter Synden/ som en Lencke henger vid halsen/ oc følger effter 
Hunden der bryder sig løss etc.
   
Huer kand see sig til bage/ vdi dette siste Hundrit aar/ huad for straff/ der er kommen ind i 
Danmarck/ effter løsactige Klæder/ adfore oc onde seder/ exemplum.

* For det første/ nogle aar før ieg bleff fød (som ieg haffuer spurdt i sandhed) der mand 
indførde her i Riget/ mod Rigens erlige dregt/ Klædebaan oc seder fremmede Klædesed oc 
løssactige seder vdaff Valland/ da fulde strax der fra met || effter/ de velske Roer/ som den tid 
vaare gengze/ oc mand nu pleyer at bande met/ her i Riget gruselige/ ekon met siu eller otte oc 
det er alt for meget/ Nu den Klædebaan er vel lenge siden bortte oc afflagt/ der faare er ocsaa 
siugen forsuindet/ dog vdi Mands minde/ oc met saadan en bande til en ihukommelse.

* For det andet/ der de Hispaniske seder oc Klædebaan drogis her ind i Riget/ met den 
løssactighed dem fulde/ da kom ocsaa der fra/ den Hispaniske skab her ind i Riget/ som er 
ocsaa en gruselig straff aff Gud/ oc er formildet aff Guds Naade oc barmhiertighed som den 
anden tilforn.

For det tredie/ den tid de Frantzoske løssactige noder/ oc facter i Klæder oc seder/ bleffue 
indførde her i Riget/ da komme de Paacker der fra her ind i Riget met/ oc henge end nu fuld 
hart ved/ oc det vaar i min Barndoms tid/ huor faare mand maatte ødelegge almindelige 
Badstuer alle vegne/ som den Badstue i min fødeby Ribe/ vaar end nu aldrig optagen siden/ der 
ieg kand faa at vide/ alligeuel at Steden beholder sit gamle naffn oc Gaden disligeste/ som de 
kalde Badftugade.

*For det fierde/ hen ved trediu aar siden eller noget mere/ der Guds fortørnelse/ kom her ind fra 
Engeland/ da fulde den Engelske suedsiuge her ind met/ oc hastige foer Riget igennom/ som en 
fortærendis Ild/ oc slo mange ned/ saa vel dem/ som aldrig saa Engeland/ som den der saadanne 
fremmede seder ind førde/ som den wskyldige met den skyldige maa holde faar i saadan Guds 
straff/ som den Historie vduiser om Kong David/ der hand talde sit Folck etc. oc mange andre 
saadanne Historier/ vdi den hellige Scrifft oc andetfteds. Oc det maa være vnderligt/ at Gud 
lader straffen komme/ aff de samme Land oc Stæder/ som Synden er fra kommen tilforne. ||

*For det femte/ nogle aar der effter/ kom den hede siuge aff Skaatland/ for lige saadanne sager 
skyld/ och sigis ath være saa almindelig en siuge hoss dem i Skaatland/ som den kaalde siuge 
er her i Danmarck.

Jeg vil inted tale om Spidalske siugdom/ som siunes at være vandret fra Jødeland och hid/ 
icke helder om Krefft/ den Fallende sot/ Item om den draabe eller slag som mand bliffuer rørd 
met/ oc kaldis almindelige Popelsi/ Disse ere visselige huer kommen fra sin hiørne i Verden/ 
for synd oc ondskabs skyld/ Det mand kand kende paa Island/ Ferør och andre vdøer som 
fremmede komme icke hen saa almindelige/ at føre dem ny klæder oc ny seder at effterfølge/ 
at de rose der aff oc tacke Gud/ at de neppelige vide aff nogen Siugdom at sige/ al deris 
alder igennem/ ind til de ere gamle vdleffuede mend/ Och de viste icke heller aff saadant at 
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sige/ vdi det Gyldene Alder/ som vaar faar Syndfloden/ den tid de leffuede vdi stor affhold 
vdaff alt det/ som de oc andre kunde tillaackis til Synd met/ Jeg vil icke helder tale om andre 
siuger/ der hoss den rette Land siuge (som er Kaaldesiuge) ere ocsaa gengze/ oc aar fra aar 
ny serdelis siugdomme oc ny plager oc straff aff Gud for atskillige Synder/ Affguderi/ Guds 
ords foractelse/ offuermaadige Prang/ met kleder oc andet/offuerflødige Dregt/ slemmen oc 
demmen/ hoer oc mord/ Aager oc andre werlige och wchristelige gerninger. Er icke det i hver 
mands mund/ naar nogen er siug oc mand spør huad hannem skader/ at de suare/ det er aff den 
ny Siuge/ det er aff den ny siuge/ her er kommen? Den ny siuge kalde de den/ som de haffue 
aldrig tilforn seet eller hørt sige vdaff. Ere icke de mange alle vegne i dette Rige/ skøt huer aar? 
Huor aff mand kand || vel beslutte/ at det skeer for atskillige synder oc Gudz fortørnelse. Ja ny 
synder/ som vore foreldre inted viste vdaff. Men straffen for samme synder er idel Pænitentz 
predicken/ formaning oc paamindelse/ at mand skal io i tide affstaa oc rette och bedre sig/ 
paa det den euige straff oc pine skal icke endelige følge efter paa det siste. Thi Gud vil at alle 
Menniske skulle rette dem oc bliffue salige/ som hand suer der paa oc siger. Saa Sandelige/ 
som ieg er en leffuende Gud/ da vil ieg icke en synders død/ men at hand skal omkring vende 
sig/ oc bliffue ved det euige liff.

Jeg haffuer talet/ om alle haande Løsactigheder/ och Guds fortørnelse/ disligiste om straffen/ 
som er med indførd i dette Rige/ vdaf Valland/ Spanien/ Franckerige/ Engeland/ Skaatland etc. 
Item om ny Synder oc ny sluger. Huad om ieg taler ocsaa it ord om Tyrchi/ och huad wi haffue 
der faaet fra? Haffue wi icke deris høye taappede hatte oc anden klædebaan der fra? Item deris 
vaaben oc verie oc Tyrckiske seder alle vegne? Oc hierte lag induortis effter som de skicke dem 
uduortis met saadanne fremmede dregt ock vnderlig klædebaan/ huad vil der dog følge effter/ 
end nu ydermere end her til er skeet? Naar mand taler om Gog oc Magog/ da veed icke mange 
huad det er for en tale/ Gud giffuit/ at de her i disse Land/ naar de faa end at vide huad det er/ 
aldrig skulde friste och forsøge dem/ ey helder deris børn och affkomme intil niende knæ/ ia 
indtil det tusinde knæ/ om Verden skulde staa saa lenge/ som vor Christne brødre oc søstre i 
Vngerland/ i Østerrige/ och i andre Riger och Land kende nu vel/ ia alt for vel Gog oc Magog/ 
friste oc forsøge alt ont/ aff deris neruerelse offuerfald oc henførelse daglige dag/ aar fra aar/||
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Anmeldelser
Vild med sting – en grundbog i broderi
Trine Andresen (2016): Vild med sting – en grundbog i broderi, Turbine, 234 sider, illustreret, 
kr. 299,95. ISBN:978-87-406-1026-0

I forbindelse med Housewarming på tekstilformidleruddannelsen på Campus Carlsberg d. 6. 
oktober 2016 var der også inviteret til boglancering af bogen Vild med sting - en grundbog i 
broderi.
   Bogen er en revideret og udvidet udgave af Politikens bog om broderi, udgivet i 2005, og 
skrevet af Trine Andresen. Begge bøger er redigeret af Louise Klindt. 
   Bogen giver en grundig indføring i broderiets kunst, med en udførlig forklaring på 
anvendelse af redskaber, materialer og hjælpemidler, og så udmærker bogen sig i at tage 
hensyn til venstrehåndede med særlige forklaringer, hvor det er nødvendigt og med henvisning 
til særlige redskaber for venstrehåndede. Endvidere er der en udførlig forklaring på korrekt 
håndstilling. Man indføres som læser også i, hvordan mønstre kan overføres til stoffet på 
forskellig vis samt patronering af mønstre til eksempelvis et korsstingsbroderi.  Til alle sting 
findes fine overskuelige broderitegninger med trin for trin forklaringer. 
   I bogen finder man faktabokse om eksempelvis stof og redskaber til venstrehåndede, og man 
finder også spændende og interessante historiske og kulturelle nedslag, men her kunne man 
godt savne, at der var kildehenvisninger, til dem der måtte ønske at læse mere.  I bogen findes 
dog en udførlig litteraturliste over broderibøger fra ind- og 
udland. 
   Noget af det nye i den reviderede udgave er blandt andet 
et mere udførligt og dybdegående kapitel om guldbroderi, 
der er en fællesbetegnelse for alle broderiformer med metal.  
Endvidere er der som noget nyt en fortælling om det islandske 
Vatnsdæla- tapet, broderet i bayeuxteknik og inspireret af 
Bayeuxtapetet. Tapetet fortæller den islandske saga og er et 
fælles broderiprojekt under udførelse.  Endvidere er broderede 
blonder eller syede kniplinger og tylsbroderi noget af det nye, 
der er med i den reviderede udgave. Dette pryder også det 
indvendige omslag i bogen.
   Bogen rummer en del modeller til inspiration. Her er 
opskrifter på en tehætte, brødserviet, mulepose, bøjletaske/
pung, nålepuder, et tørklæde og en spændende broderet 
halskæde alle i forskellige teknikker. Og bogens eksempler 
på sting giver rig inspiration til andre modeller sammen med 
et fint kapitel om, hvor og hvordan man finder inspiration til 
egne mønstre og, hvordan de bearbejdes. I bogen finder man 
i den forbindelse også et afsnit om farvelære.
Trines store viden indenfor broderi og glæde ved dette er tydelig igennem i hele bogen, ligeså 
hendes store netværk til studerende som lektor på tekstilformidleruddannelsen igennem en 
længere årrække. Her kan eksempelvis nævnes Camilla Vad, Katrine Gudmundsson og Emilie 
Hjarsø. Sidst nævntes arbejde pryder omslaget med det flotte tambureringsarbejde. 
Bogen har et flot layout, dog kunne man ønske sig at nogle af billederne var mere skarpe og at 
der var zoomet mere ind på nogle af detaljerne.  Eksempelvis står den flotte broderede bluse af 
Rebecca Gräs Liebeskind-Jacobsen uskarpt på s. 103 og man kunne have ønsket sig, at der var 
zoomet ind på det flotte armbånd i petitpoint på side 157. Når det så er sagt, så er det en meget 
flot bog med mange smukke illustrationer.
   Bogen henvender sig både til begynder og øvede og er bygget op, så de mest brugte sting 
kommer først.  Og der er både instruktion til håndsyning og maskinbroderi.  Bag i bogen finder 
man et udførligt og overskueligt stikordsregister, der gør det nemt at anvende bogen. Bogen 
henvender sig som et overskueligt opslagsværk også til museumsansatte og konservatorer, der 
skal analysere og registrere tekstile genstande. 

Susanne Klose, cand.pæd. Didaktik materiel kultur og Håndarbejdslærer fra Håndarbejdets 
Fremmes Seminarium i dag: Tekstilformidleruddannelsen på Campus Carlsberg, UCC.
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Textile terminologies and relations between key concepts….
Susanne Lervad: “Textile terminologies and relations between key concepts in the context 
of my family’s story and my own life”, Traditional Textile Craft - an Intangible Cultural 
Heritage? edited by Camilla Ebert, Mary Harlow, Eva Andersson Strand and Lena 
Bjerregaard. Rapport fra Centre for Textile Research, 2016. 
ISBN 978-87-998798-0-9

Rapporten er resultatet af et seminar, afholdt i 
Amman, Jordan i marts 2014. Den er inddelt 
i fire temaer med i alt 19 artikler. Susanne 
Lervads artikel kommer ind under Tema 2: 
”The relationship of traditional textil craft to 
modern fashion studies”. 
   Susanne bruger sin egen opvækst i en 
familie, der siden 1895 har fremstillet 
væve og sløjdbænke, til at komme ind på 
håndværksbegreber og udtryk, der gives 
videre fra generation til generation. Susanne 
begyndte allerede som 4-årig at væve hos 
sin bedstemor, der i løbet af årene lærte 
hende alt om væveredskaber, opsætning af 
en væv, væveteknikker og materialer. Denne 
viden fæstnede sig i Susannes bevidsthed i samklang med skyttelens mekaniske lyd og andre 
vævelyde. Disse blandedes med bedstemoderens fortællinger om hendes liv med væve og 
vævninger, glæder og sorger, bekymringer og kampe. 
   Susanne fortæller om familiefirmaets etablering tæt ved Askov Højskole i tilknytning 
til husflidsbevægelsen. Anders Lervad, Susannes oldefar, arbejdede som husflidslærer og 
-konsulent. Håndarbejdslærer Jenny la Cour, Askov Højskole, og Dansk Husflidsselskab 
(DHS dannet 1873) ønskede at genoplive den traditionelle hjemmevævning, men nu som et 
husflidsfag, i form af sommerkurser. Anders Lervad, der var snedkeruddannet, reparerede i 
første omgang væve til kursisterne, men begyndte snart selv at fremstille nye væve. Med tiden 
blev det til de berømte Lervad væve, der stadig findes rundt omkring og berømmes for deres 
funktionsdygtighed. 
   Susanne er optaget af terminologier og håndværksudtryk, den viden, hun fik ind via 
hænderne og bevidstheden, når hun og bedstemoderen vævede, snakkede og sang sammen. 
Men det er vanskeligt umiddelbart at tage disse udtryk/termer og begreber med sig til et 
andet land med en anden vævetradition, hvilket Susanne erfarede, da hun som ung kom til 
Frankrig. Hvad vi i Danmark kalder husflid og kunsthåndværk, kan ikke direkte oversættes 
til f.eks. fransk og engelsk. Eller til svensk for den sags skyld. Hvad husflid hedder på et 
sprog, indeholder ikke nødvendigvis den samme forståelse ved at finde et tilsvarende ord/
term eller begreb på et andet sprog. I Sverige bruges ordet hemslöjd, metier de art på fransk 
og på engelsk er der flere ord som handicraft, craftmanship, artisanschip, arts and craft. 
Ordene rummer noget om håndlavet produktion, håndværksmæssig dygtighed, en personlig 
medvirken, ideer om hjem. 
   Fra et lingvistisk synspunkt er det ikke muligt lige at oversætte termerne fra et sprog til et 
andet sprog, fordi der i ordene ligger forskellige forståelser af begreberne, som kommer af, 
hvordan håndværket læres og hvilke traditioner, der ligger bag ved. Susanne har i mange år 

arbejdet med væveterminologier, idet hun 
sammen med sin farbror i familiefirmaet kom 
med til messer. Susanne skulle udarbejde 
manualer både til, hvad vævenes enkelte dele 
hed, til opsætning af væven og væveteknikker, 
da familiefirmaet ekspanderede og solgte til 
forskellige europæiske lande. 
   I sin phd. arbejdede Susanne med det 
tekstile sprog ved at analysere den franske 
silkefabrikations og vævernes sprog. I dag 
arbejder hun på en multilingual database 
for tekstile benævnelser og stadigvæk tyr 
Susanne til Frankrig for at samarbejde med 
museer, universiteter, dokumentationscentre, 
modeuniversiteter og atelier om subjektet. I 
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Danmark arbejder Susanne med textilnet.dk for at lave en TermWiki om tekstiler og dragter fra 
1600-tallets Danmark til i dag.  
   Det er en interessant og livsbekræftende artikel, hvor livshistorien bruges til at perspektivere 
problematikken med tekstilbegreber og sprogbrug. Disse træder tydeligt frem ved, at artiklen er 
på engelsk, og fagudtrykkene faktisk ikke kan oversættes direkte til dansk. 

Kirsten Rykind-Eriksen, kulturforsker, mag.art.

Konstnärlig kultur 
Agnes Geijer och textilforskningen, 
Redaktör Margareta Nockert et al. (2015): Konstnärlig kultur. Agnes Geijer och 
textilforskningen. Oversättning til engelska: Roger Tänner, Agnes Geijer Fond, 
Upplandsmuseet. Tryck: Elanders Fälth&Hässler, 
Mölnlycke, 2015. 
ISBN: 978-91-86145-0, illustreret, 310 s. 

Agnes Geijer (1898-1989), fil dr. var sin tids ledende 
tekstilforsker og en international kapacitet inden for 
fagområdet – sådan lyder de første sætninger i bogen 
Konstnärlig kultur – Agnes Geijer och textilforskningen 
udgivet af Agnes Geijer fonden/Upplandsmuseet i 
Sverige. 
   Det er en fin svensk-engelsk sproget udgivelse, 
hvor  alle tekster  har fokus på både barndom, arbejde, 
forskning og international gennemslagskraft .
   Analyserne af Birkagravenes tekstiler var 
banebrydende  og  hun fandt tekstilrester i ikke mindre 
end 169 af de undersøgte 1166 grave, og analyserne 
forblev ikke tekniske beskrivelser og systematisering.
   Arvidsson skrev om arbejdet i 1988: ”she clearly 
perceived that her material provided important clues 
for the solution of international interesting points of textile history, 
questions such as the structure and composition of Viking dress, the origins of weaving 
materials and types of weaves, and the routes and extent of textile trade”.
   Som tekstilforsker er det især det internationale arbejde med terminologi i CIETA, der giver 
respekt.
   Efter  publikationen af Birkaanalyserne og hendes forskning med orientalske tekstiler  blev 
hun internationalt kendt, og hendes rejser gav mange personlige kontakter. Da CIETA (Centre 
International d’Etude des Textiles Anciens) blev dannet i 1954, blev Agnes Geijer inviteret og 
valgt til næstformand.
   CIETA var/er et åbent og frit videnskabeligt center for diskussioner inden for det 
tekstilhistoriske felt. Agnes Geijer havde allerede observeret terminologiske problemer 
i 1930’erne  og efterhånden som tekstilhistorisk forskning udviklede sig i mange lande, 
med hver sine tekstile traditioner, blev sprogvanskelighederne inden for feltet efterhånden 
ret uoverkommelige. Så de næste to årtier var præget af intense diskussioner om 
tekstilterminologi.  Den omfattende tekniske og videnskabelige terminologi kunne ikke 
umiddelbart oversættes fra et sprog til et andet. Definitioner af et og samme fænomen/ begreb 
var på forskellige sprog ofte upræcise og svære at sammenligne uden homogene definitioner, 
var egentlig international tekstilhistorisk forskning umulig. Forskerne måtte samarbejde 
med sproglige, historiske og videnskabelige discipliner og på den måde lignede hendes 
pionerarbejde meget det arbejde , vi så intenst arbejder videre  med fx i textilnet.dk på Center  
for Tekstilforskning på Københavns Universitet. Her har vi i øvrigt et glimrende samarbejde 
med textilvidenskabafdelingen i Uppsala – i øjeblikket især omkring textilnet.dk projektet og 
skindterminolog i projektet  (CTR, CRTT, Lyon Université 2  og OTPL, Università Cattolica, 
Milano).

Susanne Lervad, visiting scholar , terminologist PhD, CTR
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Kniplersker, kræmmere og kniplingshandlere
Inger Lauridsen (2016): Kniplersker, kræmmere og kniplingshandlere. Bidrag til udviklingen 
i Sønderjylland gennem 400 år, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, 542 sider, 
illustreret. Sammenfatning på tysk og engelsk. ISBN 978-87-88376-91-3.

Inger Lauridsens bog om kniplingens historie 
er et imponerende og grundigt værk. Det er 
ikke mønstrene, forfatteren er optaget af, men 
menneskene. Hun starter dog med en kort 
introduktion til pindekniplingens redskaber og 
mønstertyper fra 1600 til 1900. Kniplingens 
storhedstid, hvor den fremstilledes 
professionelt i Sønderjylland med salg for øje 
og spillede en væsentlig økonomisk rolle for 
statsmagten. 
   Det er I.L.’s historiske grundholdning, 
at ethvert menneske er med til at forme 
historien, og derfor er mennesker og deres 
handlinger bogens omdrejningspunkter. De 
tre områder, som rummes i bogens titel, 
gennemgås i omvendt rækkefølge. Hvert 
område behandler I.L. kronologisk med 
opdeling i henholdsvis 1600-, 1700- og 
1800-tallet. Oplysningerne finder I.L. i 
arkivalsk materiale på arkiverne og hos 
tidligere kniplingsforskere som Ebba Busch 
og Sigurd Schoubye. Det er imponerende, 
hvad der kan uddrages af stadsprotokoller, 
mandtalslister, gods- og amtsarkiver, 
klagebreve m.m. og ikke mindst af 
Commercekollegiets protokoller. Nogle gange 
bliver forfatteren så optaget af de mennesker, 
hun møder i arkivalierne, så vi får alt at vide 
om dem og deres omgivelser. Der bliver mange navne og steder at holde styr på for læseren. 
Men, når man som anmelderen selv har beskæftiget sig med 1700-tals kvindehistorie og 
håndværk, er det en fornøjelse at føje flere brikker til indtrykket og forståelsen af denne tids 
mennesker, deres kampe med myndighederne og for at overleve. 
   Først behandles kniplingshandlerne, der hørte til eliten inden for faget. De styrede 
produktion og udvikling af mønstrene, idet de udleverede tråd og mønstre til kniplerskerne, 
der på denne måde ikke fik nogen investeringsudgifter, bortset fra, at de selv måtte anskaffe 
et kniplebræt. Til gengæld blev kniplerskerne bundet til bestemte handlere, der også fastsatte 
den pris, de gav for kniplingerne. Kniplingskræmmerne kom ind som et mellemled. Mange 
kræmmere arbejdede for kniplingshandlere og foretog rejser rundt i ind- og udland for at sælge 
kniplingerne. Andre kræmmere søgte at få selvstændig koncession, hvilket var en evig kilde 
til konflikter, idet især 1700-tallets kniplingshandlere og lavet i Tønder gjorde indsigelser 
til Commercekollegiet. En konflikt, der også ses inden for andre håndværk og erhverv 
under enevælden – lavenes kamp mod ”fuskere”, ”bønhasere”, ”frimænd” og andre såkaldte 
ufaglærte, der forsøgte sig i et privilegeret erhverv. Disse kampe efterlod heldigvis arkivalier i 
form af klagebreve, svarbreve, forordningen m.v., der gør det muligt at komme tættere på det 
daværende liv.  
   I.L. gennemgår nogle af de store kniplingshandleres og –kræmmeres historie, hvor der også 
forekom dygtige kvinder. Flere af deres bøger med kniplingsprøver er bevaret på museet i 
Tønder og på Designmuseet i København. I 1700-tallet havde kniplingen centrum i Tønder og 
omegn, hvor halvdelen af befolkningen i nærliggende landsbyer var beskæftiget med at kniple, 
dvs. næsten alle kvinderne. Småpiger kniplede fra 7-9 års alderen. 
   Det er langt vanskeligere at finde noget om kniplerskerne, navnlig tilbage i 1600-tallet. Her 
hjælper konflikter, klagebreve og retssager på de manglende oplysninger, da kvinder sjældent 
nævnes med erhverv i kirkebøger og folketællinger. Heldigvis var der i 1761 revision på Gram 
og Nybøl godser i anledning af et arveskifte. Hvert et hus og gård under godset beskrives med 
dets tilstand, beboere, erhverv, husdyr og kålhave. Om kvinder kniplede derhjemme og for 
hvem, de kniplede. Denne registrering sammenlignes med en registrering fra 1742. På dette 
spinkle materiale laver Inger Lauridsen statistikker om aldersfordeling i otte landsbyer. Blandt 
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kniplerskerne var der flest kvinder i 20-40 års alderen, men enkelte var over 70 år. 
   Inger Lauridsens studier er meget kildenære. For dem, der er vant til at arbejde med kilder 
og lister er studierne en guldgrube, og man nikker genkendende til de mange oplysninger om 
mennesker, steder og levet liv. 
   I 1800-tallet forskubbes kniplingsområdet til Haderslev, og en nedgang begyndte, indtil 
næsten al produktion og handel var væk omkring 1900. Nedgangen skyldes, at de mange 
kniplinger på elitens tøj gik af mode, der kom stor konkurrence fra England i form af 
maskinvævede kniplinger, de slesvigske krige og tabet af Slesvig til Preussen i 1864. Man 
forsøgte at bevare erhvervet ved at oprette to knipleskoler, men de kom aldrig rigtig i gang. 
   1900-tallet beskrives på en helt anden måde. Her bruges ikke gængs kildemateriale, når 
I.L. fortæller om kniplingernes rolle som national arv i bevaring af det særligt danske efter 
Genforeningen i 1920. Hansigne Lorenzen fra Ballum gjorde et stort arbejde for at genrejse 
interessen for kniplinger, men hun kom i konflikt med Damekredsen i København, der også så 
kniplingerne som et udtryk for gammel dansk kulturarv. De to kvindegruppers indædte kamp 
er interessant at følge. 
   Det er et meget oplysende og interessant værk, I.L. har skrevet. Hun behandler dog 
ikke kniplinger som husflid, en interesse, der fra 1989 var med til at etablere den treårlige 
kniplingsfestival, men hun nævner dog oprettelsen af Mønstertjenesten for kniplinger (1952-
1993), ledet af Charlotte Rud, Kerteminde Husflidshøjskole. Angående illustrationerne kunne 
jeg ønske mig flere af kniplingerne, selvom det ikke er mønstrene, I.L. vil beskrive. Hun har 
valgt at vise huse, hvor kniplinger er produceret og billeder af de involverede mennesker. Jeg 
savner desuden en samlet liste over anvendte kilder, en sådan giver overblik og er en stor hjælp 
for den særligt kildeinteresserede. Værket er et uundværligt bidrag til kniplingens historie i 
Danmark. 

Kulturforsker, mag.art. Kirsten Rykind-Eriksen

Symbols of power
Louise W. Mackie (2015): Symbols of power. Luxury 
Textiles from Islamic Lands, 7th – 21st Century. 
Cleveland Museum of Art og Yale University Press 
2015-10-06, New Haven. ISBN 10: 0300206097 
ISBN 13: 978-0300206098.  59 dollar.

Fra CIETA konferencer og møder kender mange 
af os Louise Mackie og hendes fantastiske viden, 
som hun generøst deler ud af. Hendes store flotte 
bog om magtsymboler og luksustekstiler fra det 
7. århundrede til i dag i arabiske områder giver 
en ikke før set behandling og analyse af islamiske 
luksustekstiler. De kommer dels fra Cleveland 
Museums fantastiske samling og fra andre samlinger 
på de fire kontinenter. Louise Mackie har et 
blændende overblik over dem alle og udbreder sin 
viden om hvilken kulturel betydning tekstilerne har haft. Der er fine beskrivelser af motiver, 
mønstre og forklaringer til de forskellige produktions teknikker. Teksten beskriver de 
særskilte karakteristika for de forskellige dynastier og perioder. De ca. 450 strålende billeder 
og illustrationer viser, hvordan luksustekstiler kan være et bindeled mellem kunst, kultur og 
historie i den islamiske verden. Der er tale om et meget væsentligt bidrag til tekstilforskning og 
kunsthistorie, og samtidig  lægger bogens indhold op til vigtig ny forskning indenfor området.

Susanne Lervad, terminologi, Phd, gæsteforsker, Center for Tekstilforskning, SAXO instituttet, 
Københavns Universitet



83

Bidragydere til Dragtjournalen nr. 15

Mette Maria Ahlefeldt-Laurvig
Master of Studies in Modern British and European History fra Oxford Universitet (2015), 
nu Ph.d-studerende på Oxford Universitet samt gæste Ph.d-studerende på Det Teologiske 
Fakultet i København. Mette Ahlefeldt holder jævnligt foredrag i Danmark og er forfatter til 
adskillige bøger og artikler, der overvejende har handler om hendes forskningsemne: Ritualet 
introduktion af kvinder efter fødsel i tidligt-moderne Danmark. 

Hanne Frøsig Dalgaard
Mag.art. i materiel folkekultur, Københavns Universitet 1964. Ph.d. i kirkehistorie, 
Københavns Universitet, 1995, med emnet: Kirkens klæder, Tjenestedragter samt liturgiske 
dragter og tekstiludstyr i danske, evangelisk-lutherske kirker siden reformationen, 
deres tilvirkning, brug og nutidige kirkelige rolle. 1964 til 1989 museumsinspektør ved 
Nationalmuseet, Nyere Tid, med dragter og tekstiler som ansvarsområde. Publiceret artikler og 
bøger om dragt- og tekstilhistorie: 

Camilla Luise Dahl
Cand. mag i historie fra Københavns Universitet med speciale i dragthistorie og -teori. 
Arbejder som arkivar ved Bornholms Ø-arkiv. Har udgivet flere artikler og skrifter om dragt og 
mode i middelalder og tidlig nyere tid, foruden transskriberet diverse tekster fra fortrinsvis 15-
og 1600-tallet.

Jens Chr. V. Johansen 
dr. phil., ekstern lektor emeritus (SAXO-instituttet). Har beskæftiget sig med de danske 
hekseprocesser (disputats 1990: Da Djævelen var ude...Trolddom det 17. århundredes 
Danmark), kriminalitet og domstole i 16.-17. årh. og om dansk krigspropaganda 1643-1720.

Inger Lauridsen, 
Cand. Mag. i historie og kunsthistorie fra Københavns Universitet. Gymnasielærer og 
seminarielærer, indtil hun i 1989 blev leder af det daværende Tønder Museum. Fra 2007 til 
sin pensionering i slutningen af 2010 overinspektør ved Museum Sønderjylland Kulturhistorie 
Tønder. 2010-2013 seniorforsker ved samme institution. 

Inge Christiansen
Cand.mag i etnologi og historie, Københavns Universitet. Siden 1998 ansat på Køge Museum 
som museumsinspektør – fra 2013 på Museum Sydøstdanmark. Profilforsker i dragt- og 
tekstil på Museum Sydøstdanmark. Har skrevet bøger, artikler og blogindlæg om dragt- og 
tekstilhistoriske emner. Har udviklet, arrangeret og afholdt kurser, foredrag, omvisninger 
samt undervisning for børn om dragt og tekstil. Desuden forestået en lang række store og små 
udstillinger om dragt og tekstil.

Anne-Marie Elmbak
Uddannet fra Haandarbejdets Fremmes Seminarium 1988 med broderi som hovedfag.  
Arbejdede i en årrække som underviser og foredragsholder i ind- og udland med speciale i 
stumpwork, tredimensionalt broderi. Fra 1999 – 2006 broderiforretning  i København. Har 
designet tekstile ideer til ugeblade og udgivet: Stumpwork. Tredimensionalt broderi, i 1992, 
samt skrevet flere artikler om broderi.

Charlotte Rimstad
Ph.d. stipendiat ved Københavns Universitet, Saxo-instituttet og Centre for Textile Research 
(CTR). Ph.d. projektet omhandler klædedragten i 1600-tallet, baseret på arkæologiske tekstiler 
fra Københavns Rådhusplads. Har en kandidatgrad i Forhistorisk Arkæologi, Københavns 
Universitet, med speciale i vikingetidens klædedragt. Primære interesser er tekstiler fra 
hverdagens klædedragt, brug, genbrug samt rekonstruktion af dragter. 

Susanne Klose
Cand.pæd. Didaktik Materiel Kultur fra Institut for pædagogik og udannelse (DPU) 
Århus Universitet og Håndarbejdslærer fra Håndarbejdets Fremmes Seminarium. Speciale 
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Susanne Lervad
PhD i fagsproglig kommunikation. Susanne Lervad beskæftiger sig med tekstilterminologi, er 
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