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Inledning

Som människa söker man alltid efter att  hitta en identitet,  sin identitet  som gör en till  en unik 

person. Det kan vara allt ifrån egenskaper som kön och ålder till medvetna handlingar som val av 

yrke och bärandet av kläder. Denna identitet används till att bygga upp en presentation av sig själv 

till sin egen omgivning, varav jag har valt att analysera avbildningar på 1500-talets legosoldater i 

Europa.

Valet av ämnet kommer sig utav mitt intresse för historiska dräkter och varför människor bär vissa 

speciella kläder. Jag har en förkärlek till 1500-talet vars tid präglas av fåfänga, slösaktighet och 

maktspel, men samtidigt en tid fylld av krig, sjukdom och missär. Samtidigt vill jag ge en insyn i 

hur kläder kan användas som identitetsskapande medel. 

Inspirationen  till  just  detta  ämne  kommer  från  min  hobby  att  sy  upp  historiska  kläder  där 

landsknektarnas  plagg  visar  upp  plagg  som  inte  tillhör  normen  av  reenactment2;  Kläder  med 

medvetet skurna hål, kläder som är så hårt stoppade att man bär dem som en rustning, eller för den 

delen; rustningar som efterliknar kläder. Det som går att se i avbildningarna under 1500-talet är en 

perfektion. Men om detta stämmer kommer jag att undersöka i uppsatsen.

Valet av kläder avspeglas även i  politik; Män som klär upp sig i  rena teatraliska syften för att 

uttrycka sin makt. En makt som förmedlas genom sin status i samhället, en identitet som tar sig 

uttryck i klädernas mode där männens sökning av en identitet varvas med strumpebandshållare och 

påfågelsfjädrar. Kan detta bero på en vilja av att bli uppmärksammad av sin samtid eller kan det 

vara en längtan av att bli ihågkommen för eftervärlden?

2  Historiskt återskapande med fokus på dräkter, levnadsvillkor och krig. 
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Problemformulering

Samtidigt  som  kläderna  speglar  individens  självpresentation  så  råder  det  oenighet  om 

bakomliggande anledningar till varför man klär sig på ett visst sätt. För ett historiskt perspektiv 

läggs  fokusen  på  legoknektarna  under  1500-talet  för  att  söka  en  förståelse  i  hur  dem  blir 

presenterade i konsten. Jag vill se till framställningarna av en manskultur som landsknektarna med 

deras sönderskurna kläder och utmanande poseringar.

Med anledning till detta anser jag att det skulle vara intressant att studera de rådande idealen under 

denna tid med fokus på vilka bakomliggande orsaker till modets nyckfullhet. Förvisso kan modet 

vara ett personligt jagande efter en egen identitet samt att det bara gestaltas inom vissa grupper. Två 

av dessa grupper är legosoldaterna under 1500-talet: landsknektarna och reisläufer.3 Vilket använder 

sig av sin machokultur för att utmana samhällets regler och lagar. Jag vill se till valet av deras 

kläder och se om det kan uppkomma fler infallsvinklar som går att undersöka.

Att  se  till  modet  som ett  statusrelaterat  sammanhang skall  inte  upplevas som något  unikt  eller 

selektivt. Men vem är det som bestämmer vad man skall klä sig i och vad påverkar detta  klädval? 

Ett såkallat kollektivt identitetsbyggande jämfört med den inre, personliga identiteten?

3  Tyska respektive schweiziska soldater. Reisläufer går att känna igen som det schweiziska gardet i nutid
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Syfte och Frågeställningar

Syftet med min uppsats är att försöka beskriva vad modet och kläder gör för begreppet Identitet och 

dess växlingar. Varav jag har valt att fokusera på träsnitt på tyska och schweiziska legosoldater 

under  1500-talet.  Detta  för  att  se  till  växlingar  i  modet,  samt  se  den drivande  bakgrunden  till 

soldaternas minst sagt utmanande klädsel. För att kunna uppnå detta syfte har jag valt att formulera 

följande frågeställningar vilket kommer utgöra grunden för uppsatsen:

• Hur framställs soldaterna genom olika målningar, träsnitt och i kyrkor?

• Vilka influenser går att följa hos soldaternas kläder genom 1500-talet?

• Vad betyder identitet och hur kan detta beskrivas genom mode? 

Upplägg

Ovan innefattar uppsatsen avsnitten; Inledning, Problemformulering, Syfte och Frågeställning. Jag 

har valt att presentera resterande uppsats på följande vis: Inledningsvis med Avgränsningar, därefter 

Metodval, sedan en genomgång av  Forskningsläge för att diskutera ämnet identitet genom mode 

med Centrallitteratur samt behandla Dräkthistorisk/Konsthistorik för att visa på bildkällor och sist 

visa på Källkritik till min litteratur.

Själva undersökningen är indelad i två skilda delar, varav den ena innehåller  Undersökningen av 

uppsatsen  genom  förklaring  av  Kläder  som  identitetsskapare  med  historiska  nedslag, 

Modeväxlingar under 1500-talet, Politisk–ekonomiska aspekter med betoning av kläders betydelse 

och  anknytning  till  Landsknektarnas  samhällsroll  under  1500-talet.  Vidare  tas  ämnet  Manlig 

fåfänga upp med moderna referenser till dåtidens kläder och bakomliggande klädval. Detta med en 

koppling till frågan  Varför klär man sig? samt  Idealbilder av människan under den tidigmoderna 

tiden, av den orsaken att detta är högst  relevant för människors val av kläder och dess detaljer, 

soldater såsom alla andra.
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Den andra delen kommer bestå av ett Dräkthistoriskt typexempel genom tre bevarade dräkter burna 

av adelssläktet Sture4 som finns i Uppsala  domkyrka. Med en genomgång av vilka som bar dem, 

vad det är för plagg samt dess uppbyggnad med material, form och modeenlighet. Detta för att 

belysa skillnaden  mellan  burna  kläder  och  illustrerade  kläder,  då  dessa  dräkter  är  de  enda5 

fullständigt bevarade kläderna från Centraleuropa under 1500-talet. Men även för att ge uppsatsen 

en förankring av bevarat material samt ge en personlig vinkel på uppsatsens arbete.

Till det avslutande väljer jag att indela det i  Resultat och Diskussion där jag först presenterar min 

empiri  genom  frågeställningarna  med  den  kvalitativa  undersökningen  och  slutsatser  utifrån 

undersökningen, för att sedan övergå i en Diskussion rörande studien. Detta med en relatering till 

begreppet Identitet i kontakt med forskningsläget för att gå in på mina egna tankar där jag tar upp de 

intressanta  aspekterna  som kan  utvecklas  till  vidare  forskning.  Därefter  kommer  en  Käll-  och 

Litteraturförteckning samt Bifogade bilagor: Lexikon/Ordförklaring för att förenkla läsandet.

Avgränsningar

Både  dräkthistoria  och  människors  identitet  är  komplexa  ämnen  vars  kompatibilitet,  rymd och 

geografi  behöver avgränsas. Jag har valt  att  ringa in dessa ämnen i  fyra delar:  den första i det 

tidsmässiga, det andra i dess geografi, för den tredje avgränsningen källmässigt och för det sista har 

jag valt en genusavgränsning.

För det tidsmässiga väljer jag att begränsa uppsatsen från 1470-talet fram tills 1580-talet av flera 

skäl. Först och främst då detta ger en överskådlig rymd på drygt 110 år där renässansens är som 

starkast.  Samt att  1470-talet  betecknas  av  Henny H.  Hansen  som startskottet  för  det  italienska 

renässansmodet var av jag väljer att sätta dessa gränser. Detta är även samma slutsatser jag kommit 

fram till genom min empiri.6

4  Egentligen adelssläktet Natt och Dag. Se Lexikon/Ordförklaring
5  Jag kan inte garantera att dräkterna tillhör de enda fullständigt bevarande kläderna från denna tid. Men jag har ännu 

inte hittat fler kläder så pass välbevarade.
6 Henny H. Hansen, Klädedräktens kavalkad(1967) Stockholm, Almqvist och Wiksell. sid. 124
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Vidare  tidsbegränsningar  av dominerande influenser  läggs med geografiskt  synvinkel  på  Italien 

mellan 1470-1510, Tyskland 1510-1550 samt Spanien 1550-1600. Detta för att se till skillnaderna 

som finns mellan de olika länderna som dominerar klädmodet under denna tid, samt att indelningen 

går att finna, som tidigare nämnt i Hansens bok. Fokusen ligger däremot på det tyskdominerade 

modet då bildmaterialet är som starkast under tiden 1520-1540.7

Det källmässiga finner jag om landsknektar och reisläufer från 1470-talet fram tills slutet av 1500-

talet vilket dessutom nämns i Nationalencyklopedin som en benämning av namnet Landsknekt.8 

Dock är det värt att uppmärksammas om att klädsnittet fanns långt in på trettioåriga kriget(1618-

1648).9

Med genusavgränsningen väljer jag att inrikta mig på de manliga framställningarna, vilket kan ses 

som tämligen givet då uppsatsen behandlar främst soldaters kläder genom identiteten. Detta med 

främsta anledning att inte blanda in avvikande information såsom kvinnliga landsknektar eller för 

den delen människorna i trossen. Men jag försöker få med skillnader mellan män och kvinnors 

plagg för att skapa en tydligare kontrast.

7  Hansen(1967) sid. 44-57, 124-130
8  Nationalencyklopedin, sökord: Landsknekt
9  Jag nämner detta för att visa på modet i hållning, även om många av snitten och plaggens utformningar har överlevt 

även in till modern tid. Tydliga exempel på detta är Gustav II Adolfs avbildningar där slitsningar finns i mindre 
utsträckning.
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Metodval

Valet  av  metod  föll  på  litteratur  som behandlar  ämnena 1500-talet,  identitet,  kläder  och  mode 

genom en djupare studie av Iklädd identitet vilket uppkom under ett samtal med författaren Tomas 

Svensén.  Varav jag byggde upp en litteraturförteckning utefter  Iklädd Identitets referenser samt 

vidare sökning i bibliotek. Jag har även genomfört ett besök i Uppsala domkyrka för att studera 

Sturedräkterna genom att granska uppbyggnaden av dräkterna och knyta an detta till litteraturen. 

Under studiens gång har jag valt att använda mig av en öppen intervju för att kunna bygga upp 

teorier kring klädesplaggens autenticitet som modeplagg  för sin tid. Jag har på detta sätt försökt 

skapa en helhetsbild av identiteter genom kläder. Vid valet av respondent använde jag mig av vad 

Martyn Denscombe10 kallar för medvetet urval, vilket betyder att jag valt ut en person som jag tror 

kommer  ge  bästa  möjliga  svar  på  mina  frågor,  vilket  gav  mig  valet  av  konservatorn  Gunell 

Berggrén  vid Uppsala  domkyrka  i  en  öppen intervu utan  fasta  ramar  under  mitt  besök.  Under 

interjuven tog jag anteckningar som var till stor hjälp för det dräkthistoriska typexemplet. Vidare 

har jag valt att gå igenom dräkthistoriska/konsthistoriska material för att koppla samman kläder och 

identitet.

Föremålen för min dräkthistoriska studie är trä-/kopparsnitt, kyrkodekorationer och målningar från 

slutet  av  1400-talet  till  slutet  av  1500-talet  från  tysk–  schweiziska  renässanskonstnärer  såsom 

Albecht  Dürer(1471-1528),  Urs  Graf(1485-1529)11,  Nicolaus  Manuel  Deutsche(1484-1530)  och 

Daniel Hopfer(1470-1536).12 Detta kompletteras i sin tur med målningar av okända konstnärer och 

besök på Västerås respektive Uppsala domkyrka. Vilket ger en överskådlig bild av konsten på den 

nya tidens soldater med Dürer som hovkonstnär för de tysk-romerska kejsarna Maximilian I(1459-

1519) och Karl V(1500-1558),  Graf och Deutsche av den anledningen att  dem var schweiziska 

landsknektar under denna tid vilket ger en ingående syn på min valda inriktning genom deras konst. 

Jag väljer inte de skilda konstnärerna för att göra en jämförelse mellan deras verk utan för att ge 

10  Denscombe Martyn, The Good Research Guide – for small-scale research projects (1998) Lund, Studentlitteratur 
AB

11  Monogrammet visar på VG alltså Vrs Graf, om detta är den tidens stavning eller en rent språkligt missuppfattning 
låter jag förbli osagt.

12 Valet att fokusera på kostnärer som är aktiva under 1500-1530 ligger i att visa på modet där skillnaden mellan 
landsknektar och vanliga människor är som starkast. Efter den tiden blandas snitten och skillnaderna blir otydligare.
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övergripande  källor  i  min  undersökning.13 Jag  kommer  att  utgå  främst  ifrån  Matthias  Roggs14 

samling av träsnitt  och komplettera med Göte Göranssons målningar15 och Henny H. Hansens16 

böcker  då  Matthias  Roggs  samling  innehåller  en  god  källkritik  med  årtal  och  konstnär,  Göte 

Göransson då han tar upp många egentolkade målningar med inhyrda landsknektar i svensk tjänst 

och Henny H. Hansen innehåller en överskådlig bild av modet genom historien. Jag har även valt 

att bifoga ett Lexikon/Ordförklaring för att förenkla läsandet, vilket har byggts upp utefter tiden 

uppsatsen har skrivits.

Forskningsläge

I  denna del  presenterar  jag  den litteratur  som behandlas  i  undersökningen för  att  redovisa den 

tidigare forskningen. I forskningen finns det en skillnad mellan studier av mode som ett politiskt 

system och det rena estetiska perspektivet med studier av tidsenliga dräkter. Vidare vill jag visa på 

likheter och skillnader mellan dessa böcker för att sedan avsluta med en kritisk del. Därav väljer jag 

att  presentera  och  diskutera  litteraturen  och  källorna  i  två  skilda  delar;  Central  litteratur, 

Dräkthistoriska/Konsthistoriska och sist Källkritik.

Central litteratur

Under denna rubrik kommer jag att redovisa de teoretiska utgångspunkterna som går att finna i 

uppsatsen. Inledningsvis skall jag försöka beskriva begreppet Identitet genom kläder och hur det 

speglar  dess  samtid  genom  litteraturen. Den  centrala  litteraturen  behandlar  först  och  främst 

allmängiltiga drag genom historien av kläder med nedslag genom tiden. Hur kläder skapar klyftor 

och binder samman människor mellan olika nivåer i samhället och förkroppsligar människor tankar 

och/eller ideal:

13  Det finns självklart mer konstnärer som har avbildat landsknektarna t ex; Albrecht Altdorfer, Georg Lemberger, 
Hans Frank, Lukas Cranach d.ä., Hans Schäufelein, Jakob Binck m.m. För en mer fullständig lista se Rogg(2002) 
sid. 14 samt hans 179 sidors Anhang. 

14Rogg Matthias, Landsknechte und Reisläufer: Bilder vom Soldaten (2002) Paderborn, Ferdinand Schöningh
15 Göransson Göte, Gustav Vasa och hans folk (1984) Tjeckoslovakien, Bokförlaget Bra Böcker
16  Hansen(1967)
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Iklädd identitet behandlar ämnet i sådan mening att man klär sig in i mer eller mindre specifika 

identiteter. Bokens disposition ligger så att sju olika författare beskriver sin egen del av en teori om 

ämnet genom tiden, med början på 1500-talet fram tills 1900-talets filmstjärnor. Inledande kapitel 

handlar  om identitet  genom kläderna med beskrivning av hur vi  präglas av vår omgivning och 

kultur i  skapandet av en egen identitet.  Förvisso kan man skapa sin egen identitet  men man är 

fortfarande präglad av sin samtid och kultur. Den egna ”unika” personligheten man behärskar är 

egentligen en delprodukt av ett samhälle vi alla lever i. Kroppens iklädnad ger förklaringar till hur 

man skall tolka och förstå varandra, vilket upplevs lätt för samtiden men blir mer komplicerat allt 

eftersom tiden går, att man är fast i sin egen samtid.17 I det inledande kapitlet så diskuteras det kring 

begreppen identiteter, gemenskaper och kommunikation, vilket används som tre nyckeltermer.

Grunden  till  Iklädd  identitet ligger  i  den  danska  boken  Krop  og  Klaer:  Klaededragtens 

kunsthistorie av Rudolf Broby-Johansen vilken är en bok jag även kommer använda mig utav. Den 

tar upp en överskådlig historisk bild av modet genom att se till förändringarna som sker av kläderna 

i takt med samhällets omvandlingar. Där en teori om kjollängden hos kvinnor som ställs i relation 

till  samhällsekonomin under 1900-talet vilket visar på en tydlig trend. Något som jag väljer  att 

komplettera med begreppet Mode för att visa på en koppling mellan ekonomi och kläder.

Bo G. Nilssons tillägg om ämnet är att modet från början används som ett maktmedel för att visa på 

grundläggande  skillnader  människor  emellan  och  att  bakgrunden  till  modet  ligger  i  både  den 

politiskt-ekonomiska  synvinkeln  och  den  rent  representativa  föreställningen  av  människors 

skillnader.  Därav  ges  kläderna  en  samhällskraft  med  ekonomisk  betydelse. Dess  fokus  ligger 

förvisso på 1800-talets kvinnokläder men för fortfarande en öppen diskussion om identitet genom 

kläder, vilket jag kan använda mig av till mina resonemang.18

Manlig fåfänga av Malin Brich-Jensen ger en komisk klang till ämnet med att ta upp 1500-talets 

kläder  och  identitet  i  relation  till  moderna  tider.  Hon  beskriver  bakgrunden  till  renässansens 

uppkomst och ger en inblick i de rådande idealen. Där identiteten Man speglas på olika håll i form 

av avvikande delar och helt ideala bitar för sin samtid.19

17 Olsson T.  Hurd M. Stadin  K.  Svensén  T.  Blomberg E.  m.fl.,  Iklädd Identitet(2005)  Malmö,  Skogs Rulloffset, 
Carlsson bokförlag. Jag väljer att  källhänvisa till  först författaren och sedan titeln på denna bok då det är ett antal 
medförfattare som jag använder mig av.
18  Bo G. Nilsson, Påklädd, Uppklädd, Avklädd(2005) Scanbook, Falun
19  Birch-Jensen Malin, Manlig Fåfänga(1991) Italien, Förlags AB Wiken ISBN
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Kläders  tysta  språk skriven  av  Tonie  Lewenhaupt  visar  på  en  kultur  genom tiden  där  kläder 

förmedlar ett budskap om vem man är. Boken kretsar kring farliga färgval, uniformens makt och 

hur kroppen och dess plagg yttrar sig i samhället.20 Likt Maja Jacobsons bidrag med Gör mannen 

kläderna?  Vilket  fokuserar  främst  på  den  unga  mannens  klädval  genom  intervjuer  med  en 

diskussion om kläder betydelse till identiteten och självbilden. 

Dräkthistorisk/Konsthistorisk

Landsknechte und Reisläufer av Matthias Rogg är en grundlig genomgående analys av träsnitt på de 

tyskschweiziska  soldaterna  under  1500-talet.  Boken  har  ett  stort  bevarat  värde  med  samtida 

målningar från en uppsjö av varierande konstnärer, okända såväl som kända. Den är främst inriktad 

på att beskriva soldatlivet och allt det innehåller från denna tid.21 Carolina  Browns  Mode  ger en 

överskådlig bild av kläder genom tiden med förklaringar av varför vissa plagg bars, utseendet samt 

utvecklingen av dem och ett tillägg om Sturedräkterna.  Detta  med en genomgång av  bevarade 

målningar och arkeologiska fynd utan vidare reflektion över klädernas betydelse för sin samtid.22 

Vilket jag använder tillsammans med The Complete Woodcuts of Albecht Dürer som innehåller en 

sammanställning av samtliga? Dürers träsnitt. Målningarna är präglade av kyrkliga beställningsverk 

men även mindre vanliga motiv såsom bönder och soldater.23

Klädedräktens  kavalkad  av  Henny H.  Hansen24 använder  sig  av  illustrerade  bilder  för  att  visa 

modets  växlingar  genom tiden.  Detta  med  en  kompletterande  text  som refererar  och  beskriver 

bilderna. Inget större resonemang kring kläderna utan mer en redogörelse av plaggen i sig, vilket 

gör att jag enbart kommer använda boken som plaggredogörelse i min undersökning.

20  Lewenhaupt Tonie, Kläders tyska språk(2005) Stockholm, Litografia AB
21  Rogg Matthias, Landsknechte und Reisläufer: Bilder vom Soldaten(2002) Paderborn, Ferdinand Schöningh
22  Broby-Johansen Rudolf, Krop og klär(1966) Portugal, Pluragraf alt. Gyldendals förlag
23 Kurth Dr.  Willi, The Complete Woodcuts of Albercht Dürer(1963) Mineola, Dover Publications Inc. Jag kan ej 
garantera att detta är en fullständig överblick av Dürers träsnittsverk.
24  Hansen(1967)
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Sist avslutar jag med tre böcker om samhället under den tidigmoderna tiden utan större koppling till 

vare sig konst eller mode: Göte Göranssons Gustav Vasa och hans folk25 och Armies of the German 

Peasant’s War 1524-26 av Douglas Miller som tar upp delar av de religiösa aspekterna om bönder 

och soldaters roll kontra samhället, samtidigt som kvarvarande anteckningar av tyska soldater i krig 

mot svenska bönder i horder26 Samt John Richard som skriver om Landsknecht Soldier 1486-1560 

vilket behandlar landsknektarnas roll i Europa under 74 år27 Detta med anledning att förenkla min 

egen undersökning och förståelse av konflikter samt politiska frågor under 1500-talet.

Genom att  använda mig av bildkällor ges jag tillgång till  hela dräkten och inte enbart enskilda 

bevarade plagg. Med bildkällor så ges även ett större utrymme för tolkning, på både gott och ont, 

speciellt med tanke på att jag och andra författare kan feltolka bildens betydelse, samt att bilden 

förevisar i flera fall den ideala bilden. Inte det generella klädesbärandet, något jag kompletterar med 

de bevarade 1500-tals kläderna från i Uppsala domkyrka samt ett samtal med Gunnel Berggrén som 

tidigare nämnt är konservator vid Uppsala domkyrka.

Källkritik

I  många böcker  som jag  har  hittat  är  största  del  en  stark  generalisering  av  stånden och deras 

framställande attribut: I  Nationalencyklopedin nämns det att värjan var ett adelstecken, men detta 

vapen går att se hos många soldater, oavsett rang. Denna generalisering har även jag gjort men jag 

betonar detta löpande genom texten för att det inte skall uppstå tvetydligheter.28 Vidare tillägg på 

teorier  är  att  träsnitten  används  i  ett  propagandistiskt  syfte  med  flygblad  för  rekrytering  och 

statuspåvisning.29 Därav flackar källkritiken om träsnitten är exempel ur verkligheten eller inte, mer 

om ämnet framgår senare i undersökningen och diskussionen. I många av träsnitten återfinns enbart 

ett monogram av konstnären vilket ger en osäker källa, även om målningen kan berätta sin historia 

är uppkomsten till källan okänd. Det kan upplevas som svårtolkat att läsa av bildkällorna. Därav 

väljer jag att bifoga ett urval av tydliga träsnitt med förklarande text löpande genom uppsatsen.30  

25  Göransson Göte, Gustav Vasa och hans folk(1984) Tjeckoslovakien, Bokförlaget Bra Böcker.
26  Miller Douglas, Armies of the German Peasant’s War 1524-26(2003) Oxford (UK), Osprey Publishing.
27  Richard John, Landsknecht Soldier 1486-1560(2002) Oxford (UK), Osprey Publishing
28  Nationalencyklopedin, sökord: Värja.
29  Stadin(2005) Iklädd Identitet sid. 24
30  Rogg(2002) sid. 14, Under 1500-talet avlämnades oftast sammanslingrade initialer på målningarna. Exempel på 

detta är Dürers AD, Deutschs NMD, men även oupptäckta konstnärer såsom H+W, SC, PW m fl.
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Vidare med kritik så tar jag upp svårigheterna med ett Dräkthistoriskt typexempel där dräkterna i sig 

kanske inte speglar just dess samtid. Dräkterna återfinns i Sverige vilket är ett land som på ren 

modeskala lever enbart på import av både kläder och tyger från andra länder, med andra ord ingen 

inhemsk tygproduktion i större skala mer än ull och lin.31 Därav hamnar de svenska kläderna efter 

modemässigt och det ger att de ligger efter sin tid. Men kläder är något som är lätt att tillverka, sy 

om och skapa nya influenser om man jämför med annat  mode såsom arkitektur.  Vilket  Rudolf 

Broby-Johansen jämför med korsvirkeshus som inte kom till  Sverige förens efter 1550, medans 

kläder från samma tid går att ses redan 1490.32 

31  Göransson(1984) sid. 130-132
32  Broby-Johansen(1966) sid. 133
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Undersökningen

Kläder och vilka som bär dem innehåller en nästintill oändlig rymd av valmöjligheter samtidigt som 

mode och kläder kan motsäga varandra i den meningen av valet. Ett val som utgår från en kollektiv 

likväl en individuell synvinkel av vad man bär. Många gånger bär man individuella kläder på eget 

bevåg, men fortfarande uppstramade av ett kollektivt samhälle i viss mån. I moderna tider ser vi det 

gärna som att vi är så pass lössläppta och individuella att man alltid kan välja sina egna kläder, men 

frågan är om detta verkligen stämmer. Valfriheten är förvisso stor, där man kan ställa många olika 

faktorer mot varandra, vilket kan vara allt från: Ungt – Gammalt, Modernt – Förlegat, Officiellt – 

Informellt, Stelt – lössläppt, Märkeskläder – Billiga och mycket, mycket mer som kan spela in på 

ens yttre avspegling av personligheten.

Tom Olsson talar om en identitet som byggs upp inte bara av en själv utan även av andra, där 

symbolisk makt i sociala relationer används av klädbärare; antingen för att  utmana eller  för att 

förstärka. Det finns alltid en bakomliggande orsak till varför man bär just dem kläderna, även om 

den sker vardagligt i liten skala.33

Kläder som identitetsskapare

Kekke Stadin skriver Iklädd identitet om männens manifestationer av makt genom kläderna där de 

uppkommer fyra starka uttryck: Rikedom, Fysisk  styrka,  Kunskap och Vitalitet.  Där rikedomen 

uttrycks med lyxkonsumtion av kläder och för den delen palatsbyggnader för att visa sin överhet 

jämtemot borgerskapet.34 Borgarna byggde sig förvisso en stark ekonomi som gav dem tillgång till 

adelns tyger, varav en återkommande kapplöpning skapas, men dämpas av städigt återkommande 

klädlagar  från  adelns  sida.35 Den  fysiska  styrkan  visar  dem på  genom vapen,  vunna  slag  och 

kraftfulla kroppar, något som inte bara ses hos adeln eller för den delen hos enbart män. Se bara på 

Elisabet I(1533-1603) porträtt målat 1588 där den Spanska armadan slås sönder i bakgrunden. Ett 

tydligt exempel på att även kvinnor äger en identitet som härskare, även kvinnor kan. Kunskapen 

uttrycks med en glimt i ögat, en bok i handen och den sobra svarta färgen på kläderna och självklart 

33  Olsson(2005) Iklädd identitet sid. 14-17
34 Stadin(2005) Iklädd identitet sid 38-43
35  Nylén(1962) sid. 56
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så uttrycks vitaliteten i fokusen på könsorganet. Med största betoningen på blygdkapselns form och 

utseende, något som även gjordes till plåtrustningarna.36

Vi identifierar oss gärna med andra människor genom att bära samma kläder, många gånger för att 

finna en gemensam synlig nämnare. Möjligtvis för att skapa oss en säkerhet i att vara en i mängden, 

men samtidigt så är det motsägelsefullt i den meningen att vi vill vara individuella, att vi vill märkas 

för den vi är. Detta ger vissa fasta ramar inom sin grupp där man har fritt spelrum i valet av kläder, 

det  rör sig oftast  om mindre petitesser  såsom en annan färg,  ett  annat snitt  m.m.  men att  man 

fortfarande behåller sig inom gruppens egna ramar för trygghetens skull.37

Människan har alltid haft ett behov av att visa sin status i samhället, det kan handla om allt från 

idealkroppen till ägandet. För många män existerade inte ägandet på samma sätt som i moderna 

tider. Den vanliga personen saknade våra moderna tillbehör såsom mobiltelefoner, bil eller för den 

delen rätten till  utbildning och valet  av yrke.  Vissa  gånger  kan det  handla om tillbehören som 

benämner en grupp; Ett kors för en kristen, blågult för svensk och många fler exempel som går att 

hitta i vår vardag som uppträder i våra ögon oftast omedvetet. Men fortfarande en mänsklig längtan 

att hitta en tillhörighet i samhället.

Identitet är självdefinition av människan, vad man är för sig själv, beteende och hur andra uppfattar 

detta, en slags utvecklad självbild. Identitet är något som efterhand omformas för att passa in i olika 

situationer  och  omständigheter,  men  samtidigt  att  förmedla  en  inre  självbild,  en  presenterbar 

personlighet. Men även att denna personlighet inte befinner sig i ett statiskt läge med givna ramar 

för beteende och klädnad, utan en process i rörelse. Med mode så kan man beskriva sig själv för 

andra genom ett tyst språk, då alla kan få reda på vad du tillhör och står för utan att ens behöva en 

presentation. Samtidigt som det tysta språket förmedlar en identitet så är det även en identifikation 

som kan uttrycka sig på många olika sätt:38 Cylinderhatten är ett typiskt exempel på identitetsfrågan 

i konstant rörelse. Tillverkaren till den hette John Hetherington och var aktiv som tyghandlare i 

slutet av 1700-talet och blev dömd till böter på 500 pund första gången han visade upp denna höga 

hatt.39 Detta för uppseendeväckande beteende då barn skrek och kvinnor svimmade. Dock så efter 

36  Stadin(2005) Iklädd identitet sid. 38-43
37  Olsson(2005) Iklädd identitet sid. 9
38  Ibid. sid. 15-17
39  Hansen(1967)  Sid. 129 Om detta stämmer, är jag osäker på då höga hattar existerade redan under 1500-talet, vilket 

höll i sig fram till denna incident. 
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ett antal år var hatten fullständigt accepterad och till en standard för män.40

Inte bara adeln och borgarna kämpar om att synas utan även präster har ett behov av att visa upp sin 

identitet,  speciellt  under  brottet  av  protestantismen  vilket  Kekke  Stadin  framhåller  som 

kraftmätningar mellan katolska och protestantiska präster, men även mellan varandra i form av den 

manliga företeelsen av axelbredd: Präster kan trots allt inte uttrycka sin kropp och manlighet genom 

snäva hosor, muskulösa vader eller djupa urringningar som resten av 1500-talets män. Utan istället 

så lägger de in veck i axeltyget varav det ger ett intryck om en bredare kropp. Dock slutar kampen 

om axelbreddarna 1642 när  ärkebiskopen ”strängt  förmanade dem att  det  fick vara gränser  för 

axelbredheten”41 Även präster finner sig i ett behov att uttrycka sin identitet som män, möjligtvis 

med en förklaring att prästerna fick rätten att gifta sig och skaffa barn.

Ett objekt som väckte intresse i Västerås domkyrka var ett träsnidat skåp som finns att se bakom 

altaret.  Den visar  ett  bibliskt  motiv från korsfästelsen av Jesus där  de romerska soldaterna bär 

färgglada kläder med slitsningar likt 1500-tals soldaterna, dem blir påtvingade den identiteten som 

onda män vars handlingar tar livet av den förkroppsligade Guden. 42 Så identitet handlar inte enbart 

om ett eget val utan man blir även tillskriven eller påtvingad, vilket vi även har från modern tid med 

judestjärnan under Andra Världskriget(1939-1945).

Modeväxlingar

”Mode (franska, av latin  mo´dus 'sätt'),  uttryck för tidsandan och dess ideal, förmedlade genom 

framför allt klädedräkten. Klädmodet förändras ständigt i större eller mindre omfattning allt efter 

samhällets förändrade värderingar och villkor.”43

Mode i sig är ett ämne i konstant rörelse; utan denna konstanta rörelse av förnyelse så är inte mode 

just mode. Det handlar om att visa på nya idéer som passar till  tidens ideal. Mode handlar om 

mycket mer än bara kläder, men är ett ämne som är så pass vanligt och förbiseende att det många 

gånger är svårt att se det som ett ämne med akademiskt värde. Kläder används inte enbart för att 

40  Illustrerad Vetenskap: Världens historia(2008) nr 1, sid. 11
41  Stadin(2005) Iklädd identitet sid. 48-49
42   Besök i Västerås domkyrka
43  Nationalencyklopedin, sökord: Mode
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värma sig med utan ett sätt att bygga identitet på, något som under äldre tid användes för att fastslå 

en socialt given hierarki på. Även om man själv inte tänkte i dessa termer i modern tid så präglas 

samhället  fortfarande  av  en  viss  klädhierarki  där  samtliga  bär  den  tredelade  kostymen,  vilket 

förväntas av en vid formella träffa.

Genom att se till modet under 1500-talet så uppkommer det tre skilda moden. Där gränserna kan 

sättas  i  ett  tidsmässigt  och ett  geografiskt  perspektiv.  Som nämnt ovan läggs dessa  till  Italien, 

Tyskland och Spanien där dessa geografiska lägen visar på influensernas uppkomst och utbredning i 

Europa:44

Det italienska modet i slutet av 1400-talet präglas av 

midjehöga tudelade hosor som snöras ihop med en lika 

lång väst och en vid, oftast fyrkantig urringning samt 

en  blygdkapsel.  Oftast  är  kläderna  sydda  utefter 

kroppen vilket ger upphov till en stelhet.45 Detta ger ett 

intryck av både längre kropp och bredare axlar än vad 

man egentligen har. De tyska modet övergår efterhand i 

pluderhosorna vilket ger kläderna ökad rörlighet, som 

skapades  ur  krigets  krav  samt  en  på  betoning  ett 

vackert innertyg av finare material där yttertyget enbart 

används  för  att  hålla  ihop  kläderna.  Något  som 

blandades  med  starka  färger,  djupa  urringningar  för 

både män och kvinnor samt stora mängder tyg. Vilket 

går  att  se  hos  de flesta  männen under  tiden tills  det 

spanska  mode  får  övertaget  med  deras  stela,  dova 

kläder,  vilket  i  sin  tur  inte  passade  de behovsrörliga 

soldaterna i samma utsträckning m adeln.46 Bild 1 visar upp ett typiskt exempel på legosoldaterna 

under  första  tredjedelen  av  1500-talet.  Med  snäva  hosor,  breda  urringningar  för  att  förstärka 

intrycket av axelbredden och meter efter meter av tyg instoppat i armarna.

44  Indelningarna är enbart generaliseringar och inga absoluta sanningar.  Självklart så finns det avvikande plagg som 
det gotiska modet i Frankrike vilket höll i sig även in i renässansen.

45  Vidare beskrivning går att läsa om i: Bifogade bilagor: Lexikon/Ordförklaring
46  Hansen(1967) sid. 124, 128
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Likt 1500-talets ideal så följer soldaterna modet med undantaget av detaljerna; Med det italienska 

modet går det knappast att urskilja en soldat från en vanlig människa. Männens klädval var de höga 

hosorna som snörades ihop vid naveln med västen, oftast i skilda färger med det gotiska mi-parti.47 

När det tyska modet kom att dominera som modesättande i Europa följde soldaterna med på noterna 

utan  större  problem,  med  största  förklaring  av  deras  geografiska  härkomst.48 Det  är  även  här 

slitsningarna i tyger börjar uppkomma i allt större utsträckning, vilket även anammas av de adliga 

stånden, men detta kommer in under Landsknektarnas samhällsroll. Det spanska modet upptas inte 

lika lätt av soldaterna vilket återspeglas i konsten med att de fortfarande bär pluderhosor med tyskt 

snitt och inte tar till sig de spanska bombasthosorna likt Europas adel.49

Vidare förklaringar kan läggas till ett ekonomiskt likväl som ett politiskt perspektiv där pengar eller 

en  överhet  begränsar/lössläpper  på  dem  omtalande  klädkoderna.  Även  att  kläderna  utvecklas 

konstant på olika plan; vissa plagg söker influenser i äldre ideal och blir vad vi kallar originella50 

medan andra plagg ger nyare snitt som skapar en modernitet. Samtidigt som enskilda händelser som 

den Franska revolutionen kan sätta standarder för nya klädsnitt.51

Politisk-ekonomiska aspekter

Identitet genom modet varierar i stor skala mellan låg- och högkonjunktur såväl som politiska ideal 

och ståndtillhörigheten. Vid en högkonjunktur så minskar tygmängden på kroppen till ett snävt ideal 

med  kroppsnära  kläder  vilket  kan  ses  i  dräkter  under  1100-talet  till  1400-talet  där  formerna 

framhävs tydligt,  mannens och kvinnans kläder är  nästintill  identiska vid överdelen.52 På  andra 

sidan ser man en lågkonjunktur där dräkterna växter i storlek, stora mängder tyg används för att 

överdriva  kroppsformerna  samt  ett  ”nostalgiskt  sökande  efter  gångna  stilideal”53 som  under 

renässansen med antikens ideal. Detta visar tydigt att identiteterna inte bara är hämtade rakt från 

luften utan att många gånger föreligger det en ekonomisk bakgrund till detta.54 Vilket även Rudolf 

47   Rogg(2002) sid. 26 Landsknektar med italienskt mode med användbara slitsningar. Träsnitt av Albecht Dürer 
ungefär 1495.

48   Ibid. sid. 65 Landsknektar iförda tyskt mode med slitsningar, midjehöga hosor, djup urringning, katzbalgers och 
oxmulor. Träsnitt av Urs Graf 1524.

49   Ibid. sid. 99 Landsknektar i pluderhosor och doubléer. Träsnitt av Jost Amman från Fronspergers Kriegsbuch 1564.
50  I den mån att plagget i sig fortfarande speglar dess samtid. Man talar om originellt med moderna ramar.
51  Hansen(1967) sid. 142
52  Ibid. sid. 118-121
53  Nationalencyklopedin, band 13, sid. 385-86
54  Nationalencyklopedin sökord: Mode
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Broby-Johansen  tar  upp  med  kvinnors  längd  på  kjolen  i  relation  till  ekonomin  där  en  stark 

uppåtgående konjunktur ger allt kortare kjolar och vise versa. Med en högkonjunktur så har alla råd 

att köpa tyger, varav det inte är lika intressant att skryta om.55

När man talar om Renässansen så talar man om en tid som växlar kraftigt mellan olika tider och 

mellan olika regioner, ser man till början på den så var det i de italienska staterna med importen av 

lyxvaror och med upptäckten av en ny värld som förändrade Europas ekonomiska situation drastiskt 

då rikedomar från Spaniens hamnstäder  strömmade in tillsammans med syfilisen.  Malin Birch-

Jensen skriver om att  renässansen tillhör de överlevandes samhälle,  där pesten har härjat  sedan 

1300-talet och dragit med sig stora delar av Europas befolkning. Detta skulle ge att människan i sig 

uppskattas, de överlevande var underverk och fulländade, något som anammades av konsten genom 

att visa uppskattningen för människans kropp och anatomi med betoning på antikens statyer som 

utgångspunkt för idealet.56

Vidare för att beskriva samhällsförändringen som sker under denna tid så behöver vi se till  det 

ekonomiskt drivande ståndet under medeltiden, vilket var adelns roll  vars ekonomi utgick ifrån 

ägandet av mark. En vara som är lätt att dela in i olika stycken, byta mellan olika ägare samt välja 

hur man skall profitera på den. Nackdelarna är förvisso att säden kan slå fel, skogen kan brinna ner 

eller att marken kan erövras/köpas av någon annan adelsman samt att mark inte ger någon större 

avkastning  om  man  jämför  med  övriga  tekniker57 från  den  tiden.  Adelns  roll kom  dock  att 

konkureras  ut  under  renässansen av handelmännen och borgarna  som skapade den ekonomiska 

drivkraften på handel och myntet. 58

Den styrande adeln försöker gång på gång att trycka ner uppkommande borgare som manifesterar 

sina rikedomar i kläder, främst under 1600-talet där ”nyrika borgare klädde sina fruar med samma 

prakt  som  adelsdamer”59 som  säkerligen  var  ett  ständigt  återkommande  tema  genom  tiden  i 

maktkampen om kläderna, stånden emellan. Se på Johan III restriktion för borgarna vilket gav att de 

inte skulle klä sig över sitt eget stånd.60

55  Broby-Johansen(1966) sid. 217
56  Birch-Jensen(1991) sid.81-82. Statyerna var från början målade i färger, men med tiden så hade det vittrat bort och 

kvar var bara vita statyer. 
57  Ex. Textiler, gjuterier, gruvor, träkol m.fl.
58  Broby-Johansen(1966) sid. 135-136
59  Olsson(2005) Iklädd identitet sid. 18
60  Stadin(2005) Iklädd identitet sid. 37
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Landsknektarnas samhällsroll

Schweiziska  reisläufer  segrade  över  Burgundiska  trupper  i  Slaget  vid  Grandson  1476.  De 

Schweiziska soldaterna använde sedan Burgunderns kläder och tyger för att lappa ihop sina egna.61 

Enligt myten var det så att de storvuxna Schweiziska soldaterna inte fick plats i de burgundiska 

snävare klädesplaggen så dem rent av spräckte sömmarna och innerfodret kom fram. Vilket gav 

upphov till formsydda kläder som behövde skäras upp i ytterfodret för att man skall kunna få plats i 

dem. Den stilen på kläder kom att sprida sig utöver hela Europa under 1500-talet för att utvecklas 

till ett helt dekorativt syfte, säkerligen låg spridningen i soldaternas krigsförflyttningar, det var trots 

allt på detta sätt som syfilisen spred sig från de Spanska hamnarna. Soldaterna förflyttade sig mellan 

olika länder under denna tid vilket gör att soldaterna inte alltid är rekryterade från Tyskland eller 

Schweiz utan även från andra länder.62 

Krig under denna tid var något helt annat jämfört med 1900-talets skyttegravar och pansarvagnar; 

Kriget skulle innehålla en viss prestige, då soldaterna likställdes med pjäserna i ett schack med 

taktiskt vackra förflyttningar av bataljoner, kompanier och grupperingar. Inte nog med att sin armé 

skulle  höras  av pipor,  pukor  och trummor  utan dem skulle  även synas.  Kläderna syddes i  alla 

möjliga färgglada färger, gärna adelsmannens egna men även en stor valmöjlighet i det som fanns 

tillgängligt.  Detta  var  något  som  självklart  väckte  anstöt  hos  de  gamla  medeltida  färgbundna 

traditionerna. Det säregna med landsknektarnas mode är just valet att visa upp sig, något som inte 

var vanligt utanför adelns dörrar. Den stridande adeln i Tyskland lade fram klagomål om detta till 

Kejsar Maximilian I om soldaternas klädmässiga färg- och snittval, men utan större framgång: 

” leave them be; with their wretched and miserable existence You should not begrudge them a little 

fun”63

61  Hansen(1967) sid. 124 Burgund räknas under denna tid som en modeskapande region, varav kläderna passades 
utefter kroppens former enligt det italienska modet

62  Birch-Jensen(1991) sid. 86 Detta är som nämnt en myt utan större historiskt belägg. Mer trolighet är att modet 
uppkommit genom att kläderna var formpassade utefter kroppen, vilket ger brist på rörlighet varav uppslitsning av 
de ledade kroppsdelarna skulle hjälpa då ge en ökad rörlighet. 

63  Richard(2002) sid. 31 Maximilian I under Riksdagen i Worms 1495 (Wormser Reichstag) bör ej förväxlas med 
fördraget i Worms 1521 (Diet of Worms/Reichtag zu Worms) med bannlysningen av Martin Luther.
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Valet av ordet ”You” refererar till adeln, vilket ger soldaterna rätten att bära kläder med vilket snitt, 

färg eller utseende som dem själva bäst behagar. Av att se till Matthias Roggs träsnitt kan man se en 

explosion av landsknektarnas  klädesutveckling.  Det  är  även då soldaterna börjar  avbildas  i  allt 

större utsträckning och kvaliteten av kläder blir allt bättre i träsnitten.64

Landsknektarna användes som en statussymbol då dem kostade pengar; varje soldat skulle trots allt 

få sin sold varav uteblev den kunde armén gå likt en virvelvind genom stad efter stad för att våldta 

och  stjäla  allt  dem  kunde  få  tag  i.  Men  dem  används  fortfarande  som  statusmedel  med  den 

förklaringen att den som äger professionella soldater äger även en stor mängd pengar, något som i 

sig ger en makt även om man måste spendera den för att visa på statusen.

Soldaterna är som nämnt ovan från Tyskland och Schweiz från början, men spred sig senare till 

nästan alla länder utmed Europa. I Danmark kan man se Kristian II(1481-1559) använda sig av 

flygblad för att sprida sin propaganda som ”Kung över Danmark, Norge och Sverige” i kriget mot 

Gustav Vasa. På det flygbladet går det att se Kristian II på häst, omgiven av tyska legoknektar vilket 

visar på hans framgångsrika yrkesarmé och hans rikedom att ha råd med soldaterna.

Den moderna mannekängen känns väl igen från träsnitten av soldater som användes likt propaganda 

för att rekrytera men säkerligen även för att visa upp de välbyggda, utmanade och dyra legosoldater 

som slåss för furstarna. Dessa soldater, dessa landsknektar blir till en ekonomiskt drivande fråga 

som formar sig i valet att frångå en tvångsrekryterad bondehär till att övergå till inhyrda soldater 

som slåss för en orsak som inte berör dem.65

Manlig fåfänga 

Som nämnt tidigare med cylinderhattens visning av modets växlingar kan man även se på 1500-

talets klädsel som ett bevis på växlingarna mellan kvinnligt och manligt mode. Ser man till den 

medeltida klädseln så bar mannen byxor, närmare bestämt hosor och brokor.66 Detta klädesplagg 

kom in mot slutet av 1400-talet att delas på till knästrumpor och knälånga hosor. Modet skulle även 

64   Rogg(2002) Jämförelse av Albecht Dürers träsnitt från 1495 sid. 26, från 1502/1503 sid. 111 och från 1515 sid. 
199

65  Göransson(1984) sid. 164
66  Se Bifogade bilagor: Lexikon/Ordförklaring för mer information om plaggen
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göra kläderna så formsydda och tajta som möjligt just för att framhäva sin egen kropp på bästa 

möjliga sätt. Strumporna användes för att framhäva sina smala välformade ben, detta gjordes genom 

att sy strumporna på skrå för maximal stretch och passform, men även med en strumpebandshållare 

i vissa fall för att öka passformen och hålla dem uppe. Tänk fortfarande på att det är män vi talar 

om, att  ett  så pass  numera kvinnligt  tillbehör skulle tillhöra männen för att  framhäva mannens 

former på hans vader. Man kan även lägga i åtanke att knästrumpor tillhörde den vanliga mannens 

attiraljer.67

Det går att se soldater som förlöjligar och leker med det gamla medeltida modet; de farliga ränderna 

används flitigt,  kläderna ser  ut  att  kunna falla isär  av sig  egen vikt  för  alla  uppslitsningar  och 

pludret68 sticker ut åt alla håll som om det krävdes en hel textilaffär för att klä upp dem. Inte nog 

med det utan i propagandasnitten kränger de kroppen likt svanar, putar ut mage och rumpa, blåser 

upp bröstet  och stirrar  dödsallvarligt  mot  en ny horisont.  Allt  detta  avspeglar  en man antingen 

67  Hansen(1967) sid. 125-126
68  Stora mängder innertyg/foder. Gjort av finare material såsom taft, sammet, siden m.m.
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väldigt stolt över den han har blivit eller en man som är så pass våghalsig att han vågar trotsa och 

förlöjliga alla de ideal som existerar, eller kanske båda.69

Även rustningen används som ett tillbehör till den omtalade fåfängan hämtat rakt från kriget; Män 

som bär kläder vars stelhet ger upphov till en rustningslik klädsel, men även rustningar som bankas, 

formas och etsas för att efterlikna kläder.70 På flera målningar går den berömda blygdkapseln att 

beskåda i plåt, något som inte verkar fylla någon som helst betydelse mer än dekorativ, möjligtvis 

som en liten portmonnä.71 Samma sak gäller  rustningar  med invikningar  som efterliknar tygets 

slitsningar och dekorativa motivmålningar med samma syfte som bilens dekaler; för att visas upp.72 

För trots allt, det är väl en självklarhet att man måste se presentabel och snygg ut, även i krig.

Varför klär vi oss?

Valet av kläder ligger i sin egen nivå av presentation; Vi kan välja att klä oss på en diskret nivå för 

att inte synas eller på ett uppseendeväckande sätt för att utmana och ifrågasätta. Men det är upp till 

bäraren och de rådande idealen om vad man vill förmedla, eller för den delen bära.73

Uniformerna som landsknektarna bar, om de nu ens går att kalla dem uniformer i modern mening 

ger ett flärdfullt språk till det kommunikativa 1500-talet. Kläderna ger uttryck av en kultur som 

visar upp män vars identitet uttrycks i en buren mask. Soldaterna tillhörde en kollektiv samhörighet 

som särpräglades i den meningen att de frambringade en manlighet som inte gick att se inom något 

annat område i samhället. De bar rätten att utmana lagarna, de bar rätten att utmana överordnarna, 

något som de gjorde med så pass styrka att hög såsom låg smittas av deras kläder.

Uniformerna kunde även uttrycka en viss nationell symbolik med möjliga färgval efter härkomst, 

speciella  utskurna  tecken  samt  att  klädernas  utformning  kan utgå  från  geografiska  lägen. 

Schweizarna använde sig redan under medeltiden av deras kända kors som numera ingår i deras 

flagga, något som präglar reisläufernas kläder med en ”ros” framskuren vågrätt  och lodrätt  likt 

69  Rogg(2002) sid. 262 Avbildad bakifrån med rosetter på ärmen,  formpassade hosor med ränder, diagonalt ställt 
kors. Träsnitt av Niklas Stör 1535

70  Birch-Jensen(1991) sid. 85
71  Ibid. sid. 88
72  Göransson(1984) sid. 175
73  Nylén(1962) sid. 40
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korset. Medans landsknektarna kan ses använda sig av en liknande ros med skillnaden att den är 

skuren på diagonalen. Detta var troligtvis inte för att se skillnaden på slagfältet då det fanns soldater 

med samma härkomst på båda sidorna utan mer för att uttrycka en speciell tillhörighet.74 Det samma 

gäller för Sveriges armé under Erik XIV(1533-1577) vars soldater bar en gul armbindel för att visa 

tillhörighet på slagfältet, vilket kan vara en början på uniformer i liknande färgskalor som fanns 

utefter 1600-talet  tills  Första  Världskrigets(1914-1918) utbrott.75 Något som kan jämställas med 

ståndens utmärkande attribut såsom att hjälmen skall visa på soldaten, kronan till adelns stånd och 

sist hatten för att visa borgaren76 Valet här ligger i identifikationen av en individ i ett kollektivt 

samhälle. I Bild 3 nedan kan vi se ett av de mest kända träsnitten på landsknektar. Dessa dräkter är 

våldsamt utsmyckade med ränder, slitsningar och fjädrar. Vi ser även här att skägg tillhör modet, 

något som försvinner senare i och med pipkragens framväxt runt 1550-talet och frammåt.

Färgerna spelar även sin roll hos klädernas detaljer, då man nu använder färger på ett lika etablerat 

sätt som förr; blått för pojkar, rosa för flickor, lila för Jehovas Vittnen och gult är fult. Färgerna får 

en symbolik i sig, varje färg representerar sin egen del av samhällets spektrum. Under medeltiden 

sågs rött som något nedvärderande, där denna färg var ett privilegie för tjuvar och skarprättare. 

Detta kan förklaras med att rött är av blodets färg och den är en av de starkaste av dem alla.77 

74 Rogg(2002) sid. 257 för reisläufer sid. 169 för landsknektar i kejsar Maximilian.
75 Broby-Johansen(1966) sid. 137
76 Alnäs Karsten, Historien om Europa: Uppvaknandet 1300-1600 (2004) Viborg, Nörhaven Paperback A/S, Alberts 
Bonniers Förlag.  Sid 108, Pieter Bruegel d.ä.(1527-1569) målning Tiggarna(1568) Visar upp ett starkt budskap om 
människans behöv av uttryck. Finns att beskåda på Louvre, Paris
77 Föreläsning av Rolf K. Nilsson ”Häng dem högt” 8 aug 2008 Visby, Galgberget
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Samtidigt  så återspeglas neutrala  färger  såsom de gröna och bruna;  naturlika färger  utan större 

bundenhet. Men på andra sidan så visar den svarta på en allvarighet man och nästan utebliven färg 

för de lägre stånden, färgen användes som ett säkert kort att undvika feminina drag i sin dräkt.78 

Precis  som  våra  mörka  kostymer,  Hells  Angels  svarta  läderjackor  eller  SS-soldatens  dunkla 

oljerock. En allvarlig ton som används fritt genom den spanskpräglade perioden hos alla människor 

som vill vara någon. Dock så finns knektarna där i bakgrunden som använder den svarta färgen som 

ett perfekt kontrast till de ljusa färgerna när det randiga skall uttryckas. 

Idealbilder av människan

Bilden  av  människan  ändrar  sig  allt  eftersom  tiden  går; 

Samhället  utvecklas,  därav  ändras  även  förutsättningarna  för 

dem som bor där. I Europa så gavs ett bredare kontaktnät med 

Mellan Östern även ökade influenser från deras konst, litteratur 

och kläder.  Renässansen är början på återupptäckandet av de 

äldre grekiska filosofierna, något som kom just från arabiska 

översättningar  till  Italien.  Man  talar  om  kungar  som 

renässansfurstar  där  lingvistik,  konst  och  modernitet  var  de 

rådande  idealen  för  en  ledare.  Deras  världsliga  makt  skulle 

symboliseras  med  ädelstenar,  dekorerade  blygdkapslar, 

guldtrådar, atlassiden och sist men inte minst: Modemedvetna 

kläder.  Gemensamma  faktorer  som går  genom varje  herre  i 

Europa.  Från  Gustav  Vasa  och  hans  söner  i  norr  till 

Conquistadorerna  i  Sydamerika. Manlighet  och 

uppfinningsrikedom var  faktorerna,  kläder  brändes  för  att  få 

tyget att inte fransas i kanterna när lager efter lager av tyg lades 

över varandra i små ränder. Människan går från den pesthärjade 

medeltiden in till en tid där kollektivet tappar sin roll med att 

målningarna  frångår  samlade  porträtt  till  att  bli  på  enskilda 

ledare.79

78  Birch-Jensen(1991) sid. 90
79  Birch-Jensen(1991) sid. 81-83
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De antika kalkstatyerna var idealet  under renässansen med dess  marmorvita hy och muskulösa 

kroppar.  Något  som  inte  präglade  de  tyska  soldaterna  utan  mer  en  furstlig  företeelse  där  ens 

förmögenhet gav tillfället att undvika solen och privilegiet att äta mängder av mat så man fick en 

kritvit hy och svällande kropp, något som på den tiden ansågs fint med motsatt betydelse i dagens 

samhälle. Textboksexempel på detta går att se hos Henrik VIII(1491-1547), Gustav Vasa och hans 

söner. Även kläderna skulle  vara  vackra  och moderna,  varvat  med en förkärlek till  det  blonda 

rödtoniga håret och sist ett par parfymerade handskar som varje modemedveten härskare bär under 

1500-talet80 Målningen ovan visar upp Henrik VIII i all sin prakt med alla de attributer en välbärgad 

kung  skulle  ha  under  denna  tid.  Hans  kläder  innehåller  en  knälång  waffenrock,  ärmkåpa, 

handskarna och ädelstensprydda detaljer. Märk även blygdkapseln som sticker fram ur kjolen och 

de framhävande strumporna. Vid Malin Birch-Jensens inventering av Gustav Vasas garderob där det 

framgår att antalet klädesplagg överträffar många moderna garderober med råge.81 Något som även 

stärks av Birch-Jensen vilket skriver om ett bröllop från 1491:

”korrekt  klädsel  inte  är  helt  korrekt  med mindre  än  att  en 

herre kan byta kostym fyra, fem gånger under festens lopp, 

väl att märka utan att minska på lyxen… Det var otänkbart att 

visa sig i samma kläder två dagar i sträck”82

De tidiga landsknektarna likt Dürers träsnitt till höger befann 

sig inte alls i  samma statusuttryck som hos adeln i början, 

men detta är något som ändras på loppet av 20 år: Vid 1500-

talets  början  ses  slitsarna  i  kläderna   som  praktiska,  de 

används för att  öka rörligheten i kläderna, därav föreligger 

största del av slitsningarna till kroppens leder. Naturliga hål 

föreligger,  hosor  som  hänger  på  sned  och  inte  följer  alla 

rörelser. Men runt 1520-talet uppstår ett brott i konsten där 

kulturen att visa upp sina kläder blommar. Soldaterna övergår 

från träsnitt i grupper till enskilda snitt som framvisar vad just 

80  Ibid. sid. 85-86
81  30 korta jackor, 52 huvudbonader och 51 par hosor år 1548.
82  Birch-Jensen(1991) sid. 83
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den specifika mannen har på sig. Alla framstår som perfekta, alla kläder följer kroppens naturliga 

former likt modern resår, ärmarnas bredd övergår till meterlängder. Detsamma gäller även den dyra 

stoppningen som följer yttertyget som om det skulle varit fasthäftat i den. Skarvarna mellan hosor 

och strumpor uteblir för att dekoreras med vackra band, hatten står rakt ut som om den skulle vara 

uppbyggd av pappskivor och ståltråd.83 Jämför man konstnärernas avbildningar speglar de båda 

schweiziska soldaterna, Graf och Deutsch två olika sidor av samma mynt; Grafs träsnitt präglas av 

hat och missär, många av dem innehåller avrättningar, misshandel och prostitution inom soldaternas 

läger. Medan Deutsch visar en mer fokusering på människorna där det föreligger en stolthet och mer 

enligt tidens ideal. 

Snitten  blir  mer  eller  mindre  bombarderade  av 

kläddetaljer  som  ger  ett  intryck  av  en  kultur  där 

rädslan för att bära något som inte är vackert bubblar 

vid ytan.  Nämligen idealbilden av en stolt  man vars 

profession ger honom rätten att bära vad han själv vill, 

vilket han även gör med råge. En slags machokultur 

där ens legitimitet ligger i det enda man äger, nämligen 

kläderna man bär och vapnet i handen. Denna kultur 

avspeglar verkligen sin samtid med att symboliskt visa 

upp människor utan egentlig makt, men ändå med all 

makt;  Männen  i  fråga  lever  utan  större  insikt  eller 

förhoppningar om framtiden så de lever i nuet med att 

utmana och förlöjligar alla rådande ideal. En makt som 

varken prästerna eller adeln någonsin lyckades ta ifrån 

dem. 

De tar de farliga ränderna och den gotiska mi-parti till sin spets genom att blanda färger och tyger i 

den utsträckningen som tyget räckte, samtidigt som dem fyller ärmarna med meter efter meter i 

samma takt som kläderna skärs sönder för att visa upp det glänsande sidentyget. Armen skjuter ut i 

en fåfäng akimbo84 likt alla andra stora män under den nya tiden. I samma veva som man ser de 

meniga soldaterna använda sig av allt tillgängligt material går det däremot att se befälen i knälånga 

83  Rogg(2002) sid. 110, 149 jämförelse av en soldat runt 1500 och en från 1535 visar en tydlig skillnad.
84 Se bifogad bilaga: Lexikon/Ordförklaring
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waffenrock och ärmkåpor85 i harmoniska färger vilket skapar siluetten av en fyrkant på två smala 

pinnar, mer eller mindre ett H. Detta möjligen för att urskilja sig eller av den enkla anledningen att 

snäva hosor är svåra att rida i medans kjolar skapar en frihet. Bild NUMMER visar på en tämligen 

vanlig waffenrock. Lägg även märket till hur tyget är skuret i vågrätt-lodrätt vilket visar på den 

Schweiziska härkomsten samt den sneställda baretten, en populär attribut för 1500-talet.86 

Rent geografiskt så skiljer sig modet från varandra i stor utsträckning: I Italien finnar man snitten på 

renässans kläder redan under 1400-talet, något som inte spreds utanför deras gränser förrens vid 

sekelskiftet 1400-1500. I de tysktalande länderna87 finner man i mitten av 1500-talet pluderhosor 

och korta västar. Medan i Spanien syns bombasthosorna och en frontknäppt väst, vars mode spreds 

till en slags internationell standard i Europas adel. Detta med anledningen av olika modeskapande 

center i storstäderna vilket ger en egen naturlig gränsdragning mellan klädernas utseende.

85  Ty: Waffenrock, Sv: Vapenrock
86  Broby-Johansen(1966) sid. 137, Rogg(2002) sid. 47
87 Tyskland, Schweiz och Sverige/Danmark
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Dräkthistoriskt typexempel

Denna del beskriver tre unika dräkter som har blivit bevarade från 1500-talet. Den innehåller en 

beskrivning av hur kläderna ser ut, vilka som bar dem samt vad dessa kläder betydde för sin samtid. 

Dessa dräkter kallas för Sturedräkterna och är bevarade av Svante Stures fru som ett minne till 

avrättningen av hennes man och två söner.88

Vid mitt besök i Uppsala Domkyrka fick jag tillåtelse att se Sturedräkterna med egna ögon, vägen 

dit var på andra sidan besvärligare än jag trodde då jag blev utrustad med en ficklampa och fick åka 

upp i en ranglig hiss upp i ett mörkt kyrktorn enbart upplyst med minimala lampor fem meter upp i 

taket. Väl inne fanns det mängder av ceremoniella dräkter för prästerna samt förgyllda krucifix och 

stavar. Längst ner vid en lös trappa fann jag den kista som dräkterna hade legat i över 300 år. Den 

bär en tydlig prägel av tyskt hantverk samt med en komplicerad låsmekanism som upptog hela 

kistlocket. Bredvid låg även deras linneskjortor som bestod av många fler meter tyg än vad mina 

egna lakan gör. Detta kan mycket väl visa på skjortans betydelse som bevis på rikedom. Där av 

även de tidigare urringade västarna samt den påsydda kråskragen som fanns på dräkter från denna 

tid. Vidare inne i tornet så fanns det även rester från deras huvudbonader. Dock utan vidare vision 

eller förklaring på hur dessa såg ut mer än att de var runda. Det är dock oklart om de bar barett eller 

hatt då det under denna tid var under ett skifte mellan dessa.89 

Sturedräkterna är unika då dem är de enda fullständiga dräkterna bevarade från 1500-talet. Dessa 

hittades under 1800-talet i en kista som även den finns bevarad, samtliga plagg går att beskåda i ett 

av Uppsala domkyrkas torn. Dessa har varit burna av Svante Sture den yngre(1517-1567) samt hans 

två söner Nils och Erik90, som var avrättade av Erik XIV utan någon rättegång.91

Kläderna i sig har numera bleknat i sina forna färger och de har blivit svartgrå. Detta beror på 

största  del  av att  dem inte blivit  konserverade direkt  eller  för den delen bevarande med större 

omtanke. Då dräkterna hittades så hängdes dem upp i  domkyrkan utan något som helst  skydd. 

88 Gunnell Berggrén, konservator vid Uppsala Domkyrka. Öppen intervju om kläders tillhörighet, material, utveckling 
samt restaurationerna av Sturedräkterna. 20 mars 2009 Uppsala.
89 Lewenhaupt (2005) sid. 90
90  Födda 1543 respektive 1546 dödade 1567
91  Brown(1991) sid. 35
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Vilket  har  givit  att  vissa  delar  försvunnit  med  tiden  genom stöld  eller  andra  anledningar.  Vid 

konserveringen ersattes  stora  delar  av  Eriks  sämskdoublé  och även hela  Nils  blygdkapsel,  fritt 

konstruerad efter liknande kläder.92 

Svantes dräkt går även att beskåda på en målning i Uppsala domkyrka, där han bär en rundskuren 

trekvarts spansk mantel i liknande material och mönster till de övriga kläderna, men den har inte 

återfunnits. I Nils kläder så kan man se att dessa följde det spanska modet med en doublé av grönt 

sammet93 med påsydda guldtrådar på dess diagonal. Även här syns de utmanande randiga mönstret 

som nämnt tidigare. Medans han hosor var fortfarande tyska pluderhosor vilket var vanligt i Sverige 

under denna tid, stoppad med löjliga mängder gyllene sidentyg.94

 

Det mest uppmärksammade med Eriks dräkt är den gula sämskdoublén, detta för den stora och 

avvikande färgen som sämsk har jämfört med de övriga dräkter. Det kommer dock fram efter samtal 

med Gunnel Berggrén att sämskdoublén tidigare varit nedsvärtad och  färgen enbart fallit av allt 

eftersom de stått öppet under 18–1900-talet. Även han bär som de andra tyska pluderhosor, men 

däremot var hans stoppade med ett tunt ylletyg vilket är ett betydligt billigare tyg om man ser till 

sidentyget som Nils pluderhosor var stoppade med. Erik var diplomat och soldat under De stora 

Nordiska krigen(1563-1570), därav ser man tydligt många ärr i doublén från svärd och dolkar. Efter 

att dessa kläder försvann från modet började de verkliga tredelade kläderna uppkomma, något som 

håller i sig än idag i form av kostymen.95

Bredvid dessa solbleka plagg ligger som sagt var den numera gulbleknade linneskjortan, även om 

skjortor syntes när man bar kläder i Sturedräkternas snitt så ser man fortfarande en tunn, diskret vit 

krusad rand högst upp på halskragen. Även vid handlederna sticker det fram en liten antydan på en 

linneskjorta. Den diskreta antydan av skjortan visar på en människa som klarar av att bära vitt utan 

att smutsa ner det. Detsamma gäller den senare välkända pipkragen som placeras runt halsen likt en 

tallrik som avdelar huvud från kropp, det spirituella från det materiella, bildligt talat. Skjortan är för 

övrigt  smockad  vid  hals  och  handleder  så  pass  mycket  att  det  skulle  kunna  rymmas  tre,  fyra 

92  Gunnel Berggrén
93  Sammet under denna tid är inte exakt samma sak som det är numer, utan dess kvalitet kunde efterliknas med 

mollskinn i många fall
94  Gunnel Berggrén. Siden var dyrt även på denna tid, något som visar på adelns förmögenheter då Nils pluderhosor 

innehåller drygt 7,5 meter siden innertyg. Vilket ger en överdriven kostnad på bara ett par byxor, men kanske en 
nödvändighet för att förstärka sin roll som just adlig

95  Gunnel Berggrén
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människor i den om man verkligen vill.

Kläderna i sig tillhör en ny generation av lediga kläder; 1520-talets sönderskurna hosor är utslängda 

genom fönstret och istället gäller de rörliga pluderhosorna. Något som syns hos varje presentabel 

furste, eller för den delen varje soldat. De kläderna blir de första plaggen som någonsin går att 

presentera  som  stridsvänliga;  de  går  att  använda  till  ridning,  fäktning  och  dans  utan  att 

överhuvudtaget  vara  i  vägen,  samtidigt  som man  gav  ett  respektabelt  utryck  med  de  mängder 

innertyg som vällde ut från de diagonala längderna. Det finns även en antydan till sittskydd i ett 

tjockare tyg för att skydda det dyra innerfodret, om det nu ens går att kalla innerfoder med tanke på 

att det väller ut överallt. 96

96  Birch-Jensen(1991) sid. 85
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Resultat

För att återknyta till mina tidigare frågeställningar så tänkte jag besvara frågorna var för sig och 

sedan skapa en sammanslutning om de gemensamma svaren via diskussionen.

• Hur framställs soldaterna genom olika målningar, träsnitt och i kyrkor?

Likt  furstarna  avbildas  soldaterna  oftast  på  enskilda  helkroppsporträtt  där  betoningen ligger  på 

hållningen och framvisandet av kläderna dem bar. I konsten så framställs soldaterna i en mängd 

olika varianter; Vissa som stolta poserande män i träsnitt för ett politiskt propagandasyfte till en 

källa för ondska och djävulskap i bibliska motiv som i Västerås domkyrka. Med detta så ges det två 

sammankopplade bilder av hur dem framställs i konsten. Soldaterna används som en ekonomisk 

faktor men när den kollapsar som vid soldens uteblivning, så blir det kaos där dem är stationerade. 

Det är trots allt en mansdominerad kultur vilket ger lätt upphov till svårigheter på de områdena dem 

befinner sig. Mat kan sina, sold utebli eller för den delen ett förlorat slag. Konstnärerna mellan 

varandra speglar även varsina roller; Graf tar upp misären med krig, medan Deutsch fokuserar på 

propagandistiska flygblad.

• Vilka influenser går att följa hos soldaternas kläder genom 1500-talet?

Med modet taget på sin höjd under slutet av 1400-talet så använder sig soldaterna av detta för att 

utveckla en ny gren inom detta med att  förenkla rörelsen av de styva kläderna med slitsningar. 

Rörelsefriheter  går  senare  över  till  en bakgrundsanledning av deras  kläder.  Till  målningarna så 

följes de rådande beskrivningarna av plaggen som finns, med undantaget att de används mer till att 

utmana. Detta i form av apelsinstora blygdkapslar, överdrivet breda axlar och en mångfald i färgval. 

Det som skiljer dem åt, rent snittmässigt är att dem behåller de pluderhosorna när bombasthosorna 

får  sitt  intåg.  Vilket  kan  förklaras  med  att  pluderhosorna  hörde  till  en  tysk  kultur  varav  även 

landsknektarna tillhörde den kulturen och inte den spanska, med bombasthosorna.

Med Matthias Roggs målningar som jämförelser går det att se effekten av Maximilians uttalande år 

1495 där soldaterna börjar skilja sig från borgare och bönder i klädvalen för att övergå till ett mer 
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utmanande mode. En viss del av nationalism går att  se hos soldaterna med färgval till  furstens 

tillhörighet,  olika detaljer  mellan tyska och schweiziska soldater  samt färgbindeln hos Sveriges 

trupper.

Runt 1530-talet går det att se en uppgång i modet med slitsningar till först och främst adliga män. 

Något som gör att gränsen mellan samhällsskikten började flyta.

 

• Vad betyder identitet och hur kan detta beskrivas genom mode? 

Min forskning visar på att kläder används som en tyst direkt kommunikation människor emellan, 

där det första intrycket visar vem man är genom kläderna. Kläderna används även för att kontrollera 

människor, främst genom färg och tygets kostnader, men även för att uttrycka känslor på; Vad som 

är kvinnligt respektive manligt, vad mörka och ljusa färger har för betydelse i en betraktares ögon, 

där symboler används flitigt för att beskriva en människa men samtidigt så blir symbolerna tolkade 

och analyserade av sin samtid. Varje stånd under 1500-talet tillhörde en egen identitet där linjerna 

mellan dem olika kunde pendla mellan starka till nästintill osynliga, men det fanns fortfarande en 

medvetenhet om dessa linjer.

Kollektiv identitet uttrycks på det sättet att man söker en tillhörighet i relation till andra, något som 

kan göras med lätthet genom kläder. Adeln ville behålla sina privilegier av tygval då dem uttryckte 

sin identitet på detta sätt. Den beskrivs som en samhällskraft i ständigförändring där olika faktorer 

såsom revolutioner,  nya  kontakter  och ekonomi spelar  sina roller.  Människan äger  en roll  i  att 

uttrycka  sin  egen  identitet  och  sin  grupptillhörighet,  vilket  visas  tydligt  med  huvudbonadernas 

tillhörighet i stånden. Min egen forskning på detta ämne stämmer bra överrens med den tidigare 

forskningen.

Reflektioner kring Sturedräkterna

Något som jag själv reagerade på med Sturedräkterna var att dessa hade blivit kilade flera gånger i 

sidorna vilket skulle tyda på att kläderna säkerligen användes under flera år i  takt med magens 

omfång som ökade med tiden, detta ses speciellt på Svantes dräkt som hade tre separata kilar i 

snarlika färger utan mönster. Det går även att se på dräkterna att dem inte är perfekta, dräkterna är 
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förvisso handgjorda men ser man på målningar från denna tid, även målningen på Svante så syns 

inte en enda felsömnad eller tråd. Detta visar tydligt att målningarna inte handlar om att  fånga 

personen  i  verkligheten,  utan  att  anpassa  personen  efter  det  rådande  idealet  via  porträttet.  Ett 

ständigt präglande av en symbolisk kommunikation där perfektion står i fokus.

Mer att anmärka på med Sturedräkterna är att de troligtvis har burits under lång tid. Vilket skiljer 

sig från min uppfattning jag fått av den tidigare forskning som pekar på att man använde sig av 

många olika plagg varje dag inom de högre stånden. Detta kan förvisso vara inom enbart de högsta 

hoven och inte något  som Sverige tillämpade i  högre grad då kläderna inte  hade samma stora 

betydelse. 

Allmän diskussion

Alla kan inte följa modet, mest av den anledningen av priset men även av förklaringen att om nu 

alla skulle bära det senaste så skulle det inte vara något utmärkande med bärandet av det senaste. 

Med Rudolf Broby-Johansens teori om klädernas storlek kan förklaras som så;  Att visanden på 

makt  genom  tygåtgången  i  kläderna  är  inte  något  speciellt  om  alla  har  tillgång  till  samma 

lyxkonsumtion. Men när det är nödår så kan man visa upp att man har råd, och detta ger ett större 

intryck på sin makt, man är trots allt bara rik i relation till andra.

Om nu idealet verkligen speglar verkligheten så skulle 1500-talet vara en otrolig syn, men tyvärr så 

visar forskningen att detta inte är fallet. Porträtten, målningarna och träsnitten visar på en idealbild 

av männen från denna tid,  som ett  sätt  att  legitimera,  fabricera och uttrycka sin maktställning, 

antingen som individ eller som en kollektiv gruppmedlem. Självpresentationen blir till den centrala 

maktkampen där  adelns  kollektiva  styrka  ligger  i  arkitektur,  konst  och  kläder  medan bönderna 

använder sig att mängden.

Att soldaterna avbildas i allt större utsträckning efter 1495 kan härledas till både populariteten att 

använda yrkessoldater i krig istället för bönder. Men även med anledning att dem vart intressantare 

att avbilda i den meningen av deras kläder. De får tillåtelse att utmana rådande klädkoder vilket gör 

att dem blir avvikande från normala människor. Maximilians uttal kan säkerligen ha en moralgrund 

i  sig då hans lössläppande av kläderna gör det attraktivt  att  vara soldat.  De får tillgång till  ett 
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samhällsperspektiv dem annars aldrig kan få tillgång till; Valfriheten att bära vad dem vill, hur dem 

bäst själva vill.

Identitet  är  något  som går  att  påverka  på  egen hand,  men samtidigt  så  blir  man lätt  tilldelade 

identiteter då detta tenderar till att förenkla världen. Samtidigt inom kollektiva identiteter så finns 

det en inre struktur mellan olika plan; En som är en borgare kan vara lika förmögen som en adel, 

med enbart skillnaden av titeln. Samtidigt som en soldat kan bära lika dyra kläder som en furste 

behöver det inte betyda att han är en bara för att han bär samma kläder, utan det är även titlar och 

släktskap  som  skapar  en  visuell  bild  av  en  furste.  Även  om  soldaten  kan  ge  ett  sken  av 

välförmögenhet så luras vi  lätt  av den idealiska bilden.  Detta är även unik med att  modet  inte 

började högst upp och sedan klättrade sin väg nedåt i leden. Utan att det började med trånga kläder 

som soldaterna skar upp för att öka rörligheten. 

Att  människan söker efter en säkerhet i  gruppen och samtidigt söker att  uttrycka sig själv som 

individ är en tvåtydig debatt; Soldaterna tillhör en kollektiv machokultur där alla slåss för mynten, 

med livet som insats. Trots detta så står dem ensamma i träsnitten och poserar likt en välutbildad 

förmögen furste. Jag tror även att uppmärksammandet av kläders betydelse ger ökad förståelse av 

identitetsskapande processer ur en betraktares perspektiv. Men även att samhället i sig sätter upp 

rörliga ramar om vad som är acceptabelt att bära eller inte, något som 1500-talets soldater rör sig 

utanför med bravur. Vilket stämmer bra ihop med Tom Olssons identitetsteori.

Vi bär kläder i den frågan av vår förmodande och framställda identitet skall speglas uti det yttre. 

Med soldaterna från  1500-talet  så  speglar  de  yttre  den absoluta  mannen i  form av det  yttersta 

manliga;  Den  djupa  urringningen  och  vida  ärmar  ger  intrycket  av  en  axelbredd,  medan  de 

formpassade strumporna visar upp vadmusklerna m.m. Deras kläder används för att visa upp precis 

samma attribut  som hos den moderna  mannen ifråga  av  vad som nu är  modernt  att  visa  upp. 

Sturedräkterna, med betoning på fadern Svante ger just detta sken av manlighet; Han bär kläderna 

på målningen med aktning och respekt, men med de verkliga kläderna i handen så är den inte lika 

speciell som på porträttet. Skenet med perfektion hos 1500-talets kläder är borta som nämnts ovan, 

men idealet lever fortfarande kvar i modern tid, vilket helt klart är ett ämne värt att reflektera över. 

Vid klär oss helt enkelt i en identitet som vi antingen har eller vill ha.
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För vidare forskning så kan man se till  klädidentiteten hos kvinnor, barn eller för den delen en 

jämförelse mellan de olika ståndens plagg. Eller se mer på soldaternas vapen, rustningar och deras 

status  i  relation  till  samhället.  Samt  se  till  identiteter  innan  och  efter  min  valda  avgränsning. 

Ämnena är som sagt var väldigt breda och kräver avgränsningar, men utanför dessa avgränsningar 

finns en stor del intressanta outforskade områden.
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Bifogad bilaga: Lexikon/Ordförklaring

Detta lexikon är till för att förenkla läsandet av uppsatsen. Stämmer möjligtvis inte till punkt och 

prickar med ett normalt lexikon utan är till för att förenkla båda för mig som författare och för dig 

som läsare.

Akimbo – En eller två händer vilandes på höften. Armbågen är böjd utåt i 90º vilket ger ett stöd så 

att man kan skjuta fram höftbenet. Kroppens siluett går då att efterliknas med en kopp, varav armen 

skulle representera fingerhålet.

Bombasthosor –  Spansk  utveckling  av  pluderhosorna.  Kortare  benlängd,  mer  stoppat  därav 

namnvalet bombast; uppstoppad likt ett klot.

Brokor – Underbyxor i linne för att komplettera skrevlösa hosor och för att skydda hosorna från 

kroppsvätskor.

Blygdkapsel – Alt: Skamkapsel, Codpiece. Användes som det moderna bältesspännet genom att 

först och främst hålla uppe de tudelade byxbenen samt gömma snörningen och fylla i mellanrummet 

mellan benen. Blygdkapseln gav även enklare tillgång till ”naturliga behov” då man slapp snöra upp 

hela västen samt hosorna för detta.

Hillebard – Direkt översatt: Stavyxa.97 2-3 meter långt med spjuttopp, yxhuvud och en kråknäbb. 

Kom att konkurera ut de äldre tvåhandssvärden98 som spjutbrytare. Bill används som ett engelskt 

uttryck men med utseendemässiga skillnader.

Hosor –  Skrevlösa  byxor,  oftast  tvådelade.  Varierande  längd  från  halvvägs  ner  till  knäna; 

Kutzhosen, till att även användas med fotsida; Fullhosen. Kompletterades oftast med ett par långa 

strumpor.

Kopparsnitt – Målningar som etsas på kopparplåtar och används sedan likt träsnitt. Mer beständigt 

men dyrare.

Landsknekt  –  Ty:  Landsknecht.  Fotsoldat  under  slutet  av  1400-talet  till  slutet  av  1500-talet. 

Användes som inhyrda soldater i stort sätt alla Europeiska länder under denna tid, i syfte att frigöra 

sig från adelns rusttjänst.

Mi-parti – kläder som delas på längden med två olika färger på höger resp. vänster sida.

Pluderhosor –  Ersättare  av  de  tvådelade  hosorna,  blir  till  vad  man  numera  skulle  kalla 

97  Ty: Halm Barte. Eng: Halberd
98 Ty: Biedenhänder, zweihanden
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äppelknyckarbyxor. Med finare tyger som väller fram ända ner till knäna för att sedan knytas ihop 

med strumporna. Oftast dekorerad med lodräta remmar av ylle eller liknande tjockare tyg och sedan 

stoppats med halm, tagel eller för den delen tygtrasor för att bygga upp en stadga som skapar ett 

svällande intryck.

Träsnitt – Graverade träbitar som används till massproduktion genom tryck på pappersblad. Först 

och främst tryckning av Bibeln istället för avskrivning.

Oxmulor – Lågskor utan klack som kom att ersätta de tidigare smala, spetsiga snabelskorna. Dessa 

är breda och formade utefter fötterna med stort utrymme för tårna, vilket ger dem dess ”oxmule” 

form. I mer moderna termer skulle de kunna gå att jämföra med ankfötter. Även dessa kunde vara 

slitsade för utsmyckningens skull, utan större vett för läckage i skorna. 

På skrå – Sömnads stil  där  man lägger  mallen på diagonalen av tyget  vilket  ger ökad stretch 

förmåga men till  kostnaden av ökad tyg åtgång.  Syns speciellt  tydligt  på medeltida hosor med 

mönstrat tyg där mönstret ligger på diagonalen.

Reisläufer – Schweiziska legosoldater under 1400-talet in på 1500-talet. Kännetecken: ett vitt kors 

likt den nutida schweiziska flaggan.

Siden – Samlingsnamn för tyger gjorda av silkeskokonger vilket uppdelar sig i flera olika namn; 

Taft, Atlas, Sammet m.m.

Snörnäbb – Ende på en kortare repbit som är försedd med en spets i antingen trä, ben eller metall 

för att förenkla införandet av repet genom ett hål i dräkten, även att förhindra slitskador på repets 

ende. Detta för att hålla ihop dräktens olika delar med varandra i likhet med knappen.

Ströning – Dekorationsdetaljer till bälten, väskor, hattar m.m.

Stureätten  – Flera svenska ätter, dock i denna uppsats behandlas egentligen ätten Natt och Dag 

med riksmarskalken och greven Svante Stensson Sture och hans två söner Nils och Erik Svantesson 

Sture. Namnet Natt och Dag användes dock inte av ätten innan 1700-talet.

Sämsk  – Mjukbehandlat  skinn,  liknar  mocka som numera går  att  hitta  inom bilrengöring eller 

handskar. Ljusgulaktig färg.

Ärmkåpa – En slags mantel där armarna träs igenom ett fyrkantigt stycke. Siluetten av kroppen blir 

därav format likt ett H. Utvecklas under mitten av 1500-talet till en ärmlös trekvarts mantel.
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