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H
ur klär man sig för döden? I dag finns 

särskilda inredningar till kistan och till 

denna hör en lång vit skjorta som man 

bekläder den avlidne i - vilket kallas för att 

svepa liket. Men valfriheten är stor och vid 

begravningsbyråerna tas stor hänsyn till per

sonliga önskemål från både den avlidne och 

de anhöriga. Den döda kroppen kan kläs i py

jamas, nattlinne, brudklänningen eller favorit

jeansen. Frisyren kan bestämmas i förväg och 

det är tillåtet att ta med sig personliga ting i 

kistan: smycken, gosedjur, personliga brev.

I äldre tider var döden närvarande under 

hela livsloppet och i vardagen var det lika 

naturligt att dö som att föda barn. I uppteck

ningar från tidigt 1900-tal kan man läsa att 

när man hade uppnått en hög ålder, över 80 

år, var döden något man såg fram emot. Där 

finns citat som »Jag väntar på ett bättre hem, 

det har jag gjort länge« eller »Jag vet att jag 

får gå hem, så jag är inte ledsen«. Det var 

därför noga att likklädseln skulle vara så fin 

som möjligt, och det var en stor skam om den 

döde inte kläddes ordentligt. Allt skulle vara 

felfritt på den yttersta dagen då framträdan

det inför Gud skedde.

I Skåne skulle det i god tid ordnas för lik

klädseln och i klädkistan hade mannen sin 

»jordskjorta« och kvinnan sin »jordsärk«. I de 

flesta fall hade mannen sin brudgumsskjorta

- som denna, från Ingelstad i Skåne - sparad 

för ändamålet. Efter bröllopsdagen tog ma

ken av sig den använda skjortan och lade den 

i klädkistan. Helst skulle skjortan ligga orörd 

till det var dags för likklädseln och endast un

dantagsvis användes den vid nattvardsgång 

eller andra högtider. Om det inte fanns en 

brudgumsskjorta att klä liket med så förfär

digades ett så kallat död- eller liklinne. Detta 

tyg var av finaste lärft och vävdes av någon 

kvinna på gården eller av liksveperskan.

Tyget skulle vara så långt att det räckte över 

fotterna.

På fotterna kläddes liket, innan det stelnat, 

med stickade dödstrumpor. I vissa socknar 

skulle strumporna stickas i bomull, inte ull, 

då man trodde att benen inte skulle multna i 

graven om de kläddes med ylle. Strumporna 

hade också andra viktiga funktioner då de 

gjorde att liket inte skulle frysa eller se naket 

ut vid begravningen. På många håll skulle 

den avlidne mannen bära hel klädsel såsom 

byxor, strumpor, brudgumsskjorta, väst, van

tar och huvudbonad. Om något försummades 

fanns risken han kunde »gå igen« - komma 

tillbaka för att kräva det som fattades. Trots 

allt var livet inte slut efter döden.

ANNA-KARIN JOBS ARNBERG är föremålsantikvarie 

vid Dalarnas museum.
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Brudgumsskjortan

NM.OOOO751. Foto: Karolina Kristensson, © Nordiska museet.
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