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I
det gamla bondesamhället var man barn 

tills man blev vuxen, vilket vanligtvis sked

de vid konfirmationen. I stället för att tala 

om åldersskillnader eller könstillhörigheter så 

visade man det genom att bära olika klädes

plagg i olika färger och mönster. Det var ett 
sätt för både folket och kyrkan att ha kontroll 

över människor i samhället.
I dag är vigselringen det tydligaste beviset 

på civilstånd. Under 1700- och 1800-talen 

var det för kvinnans del huvudbonaden. Från 

Skåne och Blekinge finns flera uppteckningar 

som vittnar om att den nyblivna maken under 
bröllopsnatten skulle förse sin brud med klut. 

Nils Henrik Sjöborgs skriver i sina uppteck

ningar från Blekinge år 1792: »Quinnorna 

hafva på hufvudet en liten rund lufva och 

däröfver et hvitt kläde eller klut. Andra bröl

lops dagen eller måndags morgon, då bru
den för första gången upstiger såsom qvinna, 

skall denna klut af mannen bindas på henne.« 
Beskrivningen av dessa plagg stämmer väl 

överens med kluten och den broderade luvan 

från Blekinge som finns i Nordiska museets 

samlingar. Från Bara härad i Skåne berättas 
att »Pigdräkten är bruddräkten och först 

sedan kronan är dansad av bruden bindes för 

evigt kluten på henne«.
Huvudbonaden markerade också social 

klass och huruvida man var rik, fattig, änka 

eller lättsinnig. Att föda ett barn före eller 

utom äktenskapet var en stor skam, och 

dessa kvinnor skulle »skammarkeras« genom 

att få håret avklippt och tvingas bära utmär

kande huvudbonader. I Djura socken i Dalar

na var detta plagg detsamma som sorgdräk

tens stora slängkläde. I Skåne kunde däremot 
gifta kvinnor gå runt och inspektera pigornas 

bröst för att se om de hade mjölk i dem eller 

visade tecken på graviditet. Om havandeskap 
upptäcktes skulle pigan genast markeras 

genom att bära en viss sorts klut som varken 
tillhörde den gifta kvinnans eller den rena 

ungmöns huvudbonad. På vissa håll kallades 

plagget för horklut och förstärkte tron på att 

kvinnor var lössläppta och spred sjukdomar.

Bruket av horkluten hade inget stöd i lag

stiftningen utan vidmakthölls genom folket. 

Från Hammerdals församling i Jämtland finns 

en uppteckning från mitten av 1800-talet 

som berättar om den sociala kontrollen och 

bruket av huvudbonadens färger: »från det 

jag minns och till mitt fjortonde år, ej mer än 
fyra ogifta kvinnor skaffade sig barn. Och 

kontrollen var ej svår, då dessa självmant 
genom sin huvudbonad i kyrkan gav sig till

känna. Alla kvinnor hade då mössor; de gifta 

av svart sammet, flickor av högrött siden, 

men de s.k. ’Horor’ av mörkbrunt klot. Vid 
skriftgång kommo svartmössorna först, så de 

röda och sist de bruna«.

Moral, härkomst och status angick hela 
samhället och den viktigaste förändringen 

för kvinnan var när hon gifte sig - när hustru

kluten för alltid sattes på huvudet,

ANNA-KARIN JOBS ARNBERG är föremålsantikvarie 
vid Dalarnas museum.

118



Kluten

X

..... .w

JH.

W 4
A '

nm.0001079. Foto-. Karolina Kristensson, © Nordiska museet.

119


	försättsblad2015
	00000001
	00000007
	00000008

	2015_Kluten_Jobs Arnberg Anna-Karin

