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Författarens förord 
 
Pax Vobiscum, ärade Drothemshirdare! Det du nu har i din hand eller framför ögonen i 
dataskärmen är Drothemshirden 1349:s första dräktkompendium rörande mannens dräkt. Dess 
uppgift är att genom ett dräkthistoriskt öga inspirera och besvara frågor runt vår period. Det är 
egentligen ingen renodlad hantverksskrift utan mer en historisk beskrivning av mannens 
dräkt. Men trots det historiska fokusen så vill den trots allt ge några  riktlinjer som är gällande 
för vår period och förenings verksamhet. Den ger inledningsvis en översikt över våra 
dräktkrav och förslag för att även ge lite förberedande tips som jag ber Dig att läsa noggrant. 
Detta kan göra att du sparar tid och pengar som du istället kan ödsla på bön respektive i 
kollektbössan.  
 
Kompendiet går systematiskt igenom klädedräktens historia. Jag har en förkärlek för 
manuskriptforskning vilket här har gjort sig gällande i form av mycket historiska bilder och 
exempel. Alla bilder i kompendiet är daterade och kommenterade. För den som senare skulle 
vilja forska vidare på exempelvis ett visst manuskript går till källhänvisningen för vidare 
guidning. Ordet som står i parentesen i artikelrubrikerna är plaggets medeltida namn på 
fornsvenska, latinska eller annat språk. Ibland dyker många namn upp vilket beror på att det 
råder viss begreppsförvirring i forskningen.  
 
Denna lilla skrift är inte tänkt att följas slaviskt utan är till för att ge grundläggande kunskap 
om dräktskicket mellan 1300-1350. Jag hoppas att du blir uppmuntrad att på egen hand söka 
fakta genom egen forskning. En annan sak som är viktig att belysa är att detta inte är ett facit 
utan ett verk som ständigt är föremål för ändringar och vetenskaplig prövning. Om du 
upptäcker något som inte stämmer överens med det jag framhållit så är du fri att argumentera 
för din ståndpunkt, det är så som forskning bedrivs! Jag har 
valt bort mycket av materialet för att kunna begränsa mig 
till de vanligare företeelserna inom dräktskicket. Möjligen 
kommer även avvikelser publiceras i senare kompendium 
för det finns mycket spännande ute i den historiska 
djungeln.  
 
Ora et Labora! Bed och arbeta! Deus Vult! Gud vill 
det!  
 
Anders Lindkvist, Sep 2006 
 
 
 
 
 
 
Angående Drothemshirdens kompendier 
För framtiden ligger att lägga fram flera skrifter såsom förutom kvinnodräktskompendiet 
exempelvis ett vapen- och stridskompendium, sömnadsbeskrivningar, vikingakompendium, 
bönekompendium, bönbok och sångböcker. Brinner du för ett särskilt ämne och vill skriva om 
detta så är du välkommen att kontakta mig så diskuterar vi saken!  
 
Copyright 2006. Anders Lindkvist och Drothemshirden-1349. Får ej kopieras eller på annat sätt innehållsmässigt 
missbrukas utan tillåtelse från författaren.  



Drothemshirdens kläd- och utrustningskrav.  
 
Här följer några krav och förslag rörande vårt dräktskick. Nedanstående krav kanske verkar 
mödosamma men är absolut inget omöjligt mål. Vi samarbetar för att du ska få en dräkt som 
du är nöjd med och som passar föreningens tidsålder. Kraven med dess instruktioner är också 
för att du ska göra rätt från början och inte ska behöva gå kostbara omvägar. Som alla vet så 
kostar tyg, skinn, knappar och spännen pengar och det är inget kul att kasta bort pengar på 
något som inte kan användas i föreningens verksamhet.  
 
Jag uppmuntrar att man på egen hand söker i källorna och tittar på bilder för att hitta 
dräktmodeller och detaljer som inte täcks in i den här texten. Om du hittar något plagg du vill 
sy eller inspireras av så måste detta kunna styrkas av en trovärdig källa såsom en bild, 
rekonstruktion eller arkeologiskt fynd. Floran av bilder från vår period är rik så räds inte att gå 
in på de manuskriptlänkar som finns i källförteckningen. Genom att på egen hand undersöka 
källmaterialet verkar vi alla för ett spännande hantverksklimat fullt med mångfald och idéer. 
Om du känner dig osäker på något du stöter på i forskningen så diskutera och fråga andra. Var 
aldrig rädd för att slänga iväg ett mail till mig.  
 
Mannens Dräkt 
 
Du skall ha: 

 Lössittande brokar i linne eller tunt ylle 
 Hosor i ylle  
 Undersärk/skjorta i linne 
 Kjortel i ylle 
 Vändsydda läderskor 
 Bälte med tidsenliga spännen 

 
Du bör ha: 

 Struthätta med eller utan strut.  
 Ytterplagg som överkjortel, Gardekors eller eventuellt mantel i ylle.  
 Coif i linne  
 Penningpung eller bältesväska i lämpligt material 

 
Övriga plagg och utrustning som är bra att ha: 

 Kniv  
 Axelremsväska 
 Ätredskap 
 Huvudbonad av filt, ylle, skinn eller halm. 
 Särskilda plagg som cotehardie, överhosor, etc.  
 Sovutrustning.  
 Andra intressanta medeltida attiraljer som pilgrimsmärken, smycken, tärningar, 

radband och så vidare. 
 



Några inledande tips 
 
Här följer några råd till dig innan du sätter igång med ditt projekt. Tänk noga över 
nedanstående faktorer när du ska inhandla tyg och andra saker. De är tänkta för att du inte ska 
falla i fällor och göra onödiga kostbara fel på vägen till din historiska dräkt.  
 

 Var inte rädd för att fråga någon annan om råd! 

 Din dräkt återskapar indirekt en status, klass eller yrke, var därför noggrann att välja 
tyg och färg efter det dräktskick som du ska återskapa. Det är viktigt att hålla koll på 
så att dräktens olika delar stämmer överens med varandra. Om du är fattig så välj mer 
grova tyger i mer jordnära färger, medan den av borgarstånd, adel eller storbonde kan 
välja bland de mer modemedvetna skärningarna och materialen.  

 Linne är ett tyg som nästan alltid är ofärgat eller blekt och det används till 
underkläder. Ylle är materialet som kännetecknar en påklädd person och är det som 
ska synas. Linne kan dock användas som foder.  

 Du får aldrig använda kilar som är i annan färg än resten av plagget. 
 Inga plagg under vår period har snörning någonstans utom gambesoner.  
 Broderier är sällsynta och används endast på  plagg hos de högre stånden. Hos 

mansdräkten är de ännu ovanligare. Dekorationerna är oftast mycket sparsmakade.  
 Man ska endast bära ett bälte, plus eventuellt ett svärdsbälte.  
 Undvik det så kallade ”julgransmodet” med att hänga tusen saker i bältet. Exempelvis 

är en kniv och en väska är lagom. 
 Eftersträv att köpa tyger utan konstfibrer. Var hårda med tyghandlaren, de vill gärna 

övertyga dig om att det är 100% ylle trots att det inte är det. Ylletyger som ofta har 
10% polyester värmer sämre, håller sämre och nopprar  sig så det kan vara bra att vara 
noggrann. Det är mest för din egen skull eftersom få kan förtälja om det är 100% ylle 
genom att bara se på det.  

 Kreneleringar på kläder används endast av män och i nästan uteslutande i senare delen 
av perioden.  

 Sömmar som inte syns får sys på maskin, fållar sys för hand.  
 Handsömmar ska sys med vaxad lintråd som är vit eller ofärgad.  
 Sy gärna ett provplagg i något billigt tyg innan du sätter saxen i det riktiga tyget för att 

se så att plagget sitter som det ska. 
 Tvätta tyget innan du använder det så slipper du överraskningar när du tvättar ditt 

plagg senare. Max 60 grader för linne och 40 grader för ylle. 
 Undvik bomull. Sammet är också att undvika som var ett extremt dyrt  och ovanligt 

tyg under medeltiden.  
 
 
 



Kortfattad material- och dräktdetaljslära 
 
Ylle  
Ylletyg görs av fårull och finns i en mängd tjocklekar och kvalitéer. Det är den absolut 
vanligaste textilfibern under medeltiden och är det materialet som vanligen syns i 
manuskripten. Ylle kunde färgades med fördel i massor av olika färger eftersom det behåller 
färgen bra till skillnad från linne. De kan vara vävda på flera olika sätt men vanligast är 
tuskaft eller kypert. När du ska köpa tyg så var noggrann, särskilt i vanliga tygaffärer där 
tyghandlaren ofta besitter ringa kunskaper angående ylletyger. Var noggrann med att köpa 
ylletyg med hög yllehalt, minst 90%. Det kan vara svårt i början att veta i början men man lär 
sig snabbt. Tre vanliga medeltida tygsorter: 
 -Vadmal: Ett ylletyg som är valkat vilket innebär att man mekaniskt med vatten har 
 filtat ihop tyget få en tätare struktur. Är alltid lite sträva men en vanlig kvalité som 
 motsvarar det tyget som producerades lokalt. Kan ha olika tjocklekar men är oftare 
 strävare än kläde. 
 -Kläde: Finare ylletyg som importerades i stora mängder från främst Flandern. Är 
 valkat men överskuret vilket innebär att man klippt bort de utstående fibrerna vilket ger 
 en tydligare slätare och glansigare yta. Finns oftare i tunnare kvalitéer än vadmal och 
 kan användas till det mesta. Finaste kvalitén kallades på medeltiden scharlakan.  
 -Övriga lättare ylletyger: Med detta menas ylletyger som är ovalkade eller ovalkade 
 men som är mellanting mellan ovanstående eller har ett inslag av andra fibrer som linne 
 eller hampa. Dessa tunnare tyger används vanligen till foder i kläder eller till tunna 
 plagg. 
 
Linne och hampa  
Linne och hampa är gjort på vegetabiliska växtfibrer och användes främst till underkläder och 
huvudlin under medeltiden. Precis som med ylletygerna kunde de framställas med många 
olika kvalitéer och vävsätt. Ibland kunde även blandas upp med ylle för att få fram speciella 
tygsorter. Vanligtvis är hampa strävare och används till grövre saker medan linne används till 
underkläder. Linne färgades vanligtvis inte på grund av att det håller färg dåligt och för att det 
ändå användes som foder och underkläder.  
 
Övriga textilier och material 
Siden: Förekommer i  mycket exklusiva plagg. Däremot användes siden i större utsträckning 
ibland till de speciella hängande tofsväskorna som man ofta ser hos kvinnor. Till en väska 
behövdes inte heller mycket tyg och de är ofta rikt broderade vilket man kan se exempel på i 
kvinnodräktskompendiet.  
Bomull: Börjar tillverkas i liten skala i Italien på 1200-talet men når mycket sällan norden 
under vår period.  
Pälsverk: Mycket vanligt förekommande under vår period som foder. De vanligaste typerna 
är gråverk det vill säga ekorrens vinterpäls och mård, hermelin, katt, mink, hare, kanin, sobel. 
Enstaka fall av lamm, ren och varg har dokumenterats i testamenten.  
Skinn och läder: Skinn används i viss utsträckning i medeltida plagg men är sällsynta i annat 
än hosor. Dessa material passar sig bättre till bälten, väskor, skor med mera.  
 
Angående foder 
Ofta ser man fodrade plagg i manuskripten. Troligtvis var blekt eller ofärgat linne det 
vanligaste fodret i yllekläder men det förekommer ofta plagg med färgat foder. Det är svårt 
och säga om det handlar om färgat lin eller ylle, men troligtvis är den senare mer vanlig. Båda 
är accepterade men att använda ett färgat ylletyg av tunnare tyg är att rekommendera rent 



historiskt som färgat foder. I vissa plagg kan det vara legitimt att använda päls såsom i 
gardekorser, mantlar och struthättor. Det kan tänkas vara vanligare i norden än i övriga 
Europa då vi hade stor export av pälsverk under medeltiden. Enligt viss forskning i svenska 
testamenten verkar päls vara vanligaste fodret i mantlar och struthättor men hur det var i lägre 
samhällsklasser vet man inte.  
 
Angående broderier 
Broderier är ovanligt på kläder under vår period. Det förekommer främst på bonader och 
liturgiska plagg. Detta grundar sig främst på att man mycket sällan ser det på vare sig 
avbildningar eller i arkeologiska fynd. Eva Anderssons nya doktorsavhandling på svensk och 
norsk dräkt mellan 1200-1500 bekräftar detta. Hon hänvisar till flera hundra testamenten med 
ofta exklusiva kläder och broderier förekommer i stort sätt inte. Dräktprakt visar sig istället på 
vilka sorts spännen man har eller vilka tyger och färger man använder i dräkten. En sak som 
man ofta däremot ser på bilder är något som brukar tolkas som prickstickningar. Det är 
särskilda fållstygn som gör att det blir små vita prickar på utsidan av tyget. Dessa har troligen 
en dekorativ och praktiskt funktion på exempelvis nederkanten av en kjortel.  
 
Angående färger  
Dräktens färg kan säga mycket om dräktens klass och prakt, var därför medveten om detta när 
du köper tyg. Detta kan man diskutera i all evighet men det finns en hel del enkla saker man 
kan säga om klädfärger under medeltiden. Generellt kan man säga att ju mörkare färger och 
färgstarkare toner ju dyrare blir det. Ljusare, blekare och jordartade färger är billigare. Gult, 
brunt, grå är billiga växtfärger. Röd färgas vanligen av krapp vilket är en vanlig växtfärg och 
detta kan ge många varma nyanser av röd. Denna färg blir bara mycket dyr då den drar åt klar 
signalrött för då är den färgad kermes det vill säga sköldlöss. Den andra färgen som brukar 
betraktas som lyxfärg är blå. Men genom att färga med vejde kan man få de flesta blå nyanser 
från ljusblå till mörk marinblå, men när den likt den röda drar mot kraftig 
himmelsblå/ultramarin så brukar den vara färgad med indigo vilket var en dyr importvara. 
Lila, grönt och orange får man genom att blanda de övriga växtfärgerna och är således relativt 
billiga färger.  
 
Angående flerfärgade tyger och mi-parti 
När det gäller vävda tyger i mönster så gäller en del enkla råd. Mönstervävda ylletyger är 
generellt ovanliga eller dyrare tyger. Vanligast är klart enkla varianter av randiga mönster 
men i speciella fall andra enkla stiliserade motiv. Rutigt tyg i vår period finns det mycket få 
belägg för så undvik detta.  
 
Mi-parti innebär plagg som är sydda i olika tyger och färger. Det är ett mode som börjar dyka 
upp i slutet av 1200-talet och rör mannens mode under vår period. Mi-parti på kvinnokläder är 
således ovanligt. Plaggens skärning ska vara tvådelade vertikalt i två halvor. Eventuella kilar 
fram och bak måste då delas för att färgerna ska hålla jämna linjer hela vägen ner. Halvorna 
ska hålla samma färg fram som bak. Mi-partiplagg i manuskript kan man se under rubriken 
kjortlar.  



Beskrivning över mannens mode 1300-1350 
 
Brokar  
Brokar är de särskilda lössitande underbyxor mannen har underst. 
Dessa ska vara av linne som är ofärgad, halvblekt eller blekt. Använd 
så fint linne som möjligt så de inte skaver. Brokarna kan också vara av 
fint, tunt ylletyg.  De kan ha varierande längd men generellt kan man 
säga att de blev kortare allt efter tiden, vanligast är att de har knälängd. 
De ska vara knutna i midjan med en rem eller litet bälte och ska också 
kunna hålla uppe hosorna.  
 
 
 
På bilden t.h ur Maciejowskibibeln ca. 1250  kan man  se en arbetande bonde knutit 
upp sina lösa brokar i midjan.  
 
Hosor (hosna, caligas) 
Hosor består av två lösa hela byxben som knyts fast i brokornas 
midjerem. De kan sättas fast med enkla snören, läderremmar eller med 
olika slags spännen. De har vanligen fot vilket gör att de ser ut som 
långa strumpor. De utan fot brukar man använda som överdragshosor 
vid kallt väder. Hosorna ska vara av ylle och ska sitta åt, ju mer 
åtsittande desto mer modemedveten. De kan också vara gjorda av skinn 
men det är relativt ovanligt. Under vår period kan man ha två olika 
färger på hosorna.  Under knäna kan man ha små band som håller uppe 
hosorna ytterligare. Dessa kan vara brickvävda/bandgrindsvävda band 
eller gjorda i läder eller ylle. De ska spännas åt med tidsenliga spännen.  
 
Underskjorta eller särk (lineas vestes, linkläder) 
Denna tunika bärs närmast kroppen och ska vara i ofärgad, halvblekt eller blekt linne av 
bekväm kvalité. Tunikan kan ha varierande längd med får inte vara längre än ylleplagget du 
bär eftersom det är underkläder. Den ska vara långärmad.  
 
Yllekjortel (tunica) 
Yllekjortel bärs över undertunikan och är ett plagg som kan variera beroende på mode och 
klass. Man kan generellt säga att den varierar i längd beroende på tiden. I början av 1300-talet 
är den nästan alltid från knäna och neråt, ibland fotsida. Mot mitten av 1300-talet så börjar det 
dyka upp kortare modeller kan den bli kortare men sällan så kort att brokorna syns. Den långa 
tunikan finns emellertid representerad under hela perioden. Mot periodens slut blir också 
tunikan tightare hos de modemedvetna. Om man tittar på de längre kjortlarna har de alltid 
minst två kilar vanligen i sidan, därtill kommer ibland kilar framtill. Bockstensmannens 
kjortel har till exempel fyra kilar. Långa kjortlar kan ibland ha slits framtill och bak istället för 
kilar. Ylletunikan kan också fodras om man vill med linne eller ylletyg.  
För den som vill kan man ha två olika färger i kjorteln så kallad mi-parti. Då ska kjorteln vara 
vertikalt tvådelad, en färg på var sida som gäller både bak och fram och som täcker hela halva 
kroppen. Det finns även andra sorters färgkombinationer och floran av konstfulla vävda 
mönster är rik.  
       
Kjorteln kan ha olika speciella detaljer som knappar i ärmsluten, olika halsringningar och man 
kan ha olika ringspännen i halsen (dessa bör vara tidsenliga). Särskilt speciella detaljer som 
man vill göra ska kunna beläggas med historiska förlagor. 



 

Olika tunikor från 1300-1350. Bild 1: Codex Manesse c.1310-1330. Röd tunika med mörkgultfoder. Enkla 
dekorationer vid hals och ärmslut. Notera att mannen har stoppat ner den långa tunikan i bältet för att 
öka rörligheten. Bild 2: Heidelberger Sachsenspiegel tidigt 1300-tal. Lång  mi-Parti tunika i röd-gula 
färger. Bild 3: MS Francais 122 1340-tal. Blå tunika med vävda vita stjärn/blommor? som mönster. 
Spännande kreneleringar struthättan. Bild 4: Luttrel Psaltaren 1330-40-tal. Gul knälång tunika av 
åtsittande modell. Stor urringning vilket är mycket vanligt vid denna del av 1300-talet. Bild 5: Roman de 
la Rose -Manuskript ca1340. Blå tunika med de mycket vanliga tätt sittande knapparna på ärmslutet.    

 
 
Vändsydda skor 
Medeltidens skor har en mängd olika utföranden. Fyndmaterialet av skor är stort eftersom 
medeltidsmännsiskorna verkar ha nött ut skorna snabbt och slängt dem på skräphögar vilket 
resulterat i att man hittat tusentals skor. De kan vara till exempel låga slejfskor eller halvhöga 
stövlar. Låga skor verkar vara till bruk hos de flesta ofta med en slejf som knytanordning. 
Olika sorters högre skor finns också såsom stövlar som kunde vara med eller utan 
knytanordning. Skorna ska ha ett ovanläder av skinn som är följsamt och en sula av tjockt 
sulläder. Ofta har skorna också hälkappa och bes (skinnremsa insydd i sulsömmen för att 
skydda denna). Skodonen skiftar givetvis beroende årstiden. 

Mina nuvarande skor, sydda efter 
bockstensmannens skor från 1300-talets första 
hälft.  

 
 



Bälte (cingulum) 
Bältet i vår period är ofta relativt smalt för båda 
könen, det bör inte vara bredare än 30 mm. 
Materialet kan vara  läder eller i ibland hårt 
brickvävda band.  För modemedvetna är bältena 
ofta långa så en lång flärp hänger ner framtill. 
Bältet är ofta förenat status och detaljer som kan 
vara tillverkade i en mängd material. Spännet kan 
vara gjort av silver, brons, järn mässing, tenn och 
horn och materialet och utförandet kan man 
sammankoppla med bärarens status. Detta är 
viktigt då en exempelvis bonde inte rör sig med 
ett nitbesatt bälte med utsirat mässingsspänne. Var 
noga med att skaffa eller tillverka bältesdetaljer efter Codex Manesse ca. 1310-1330. Lägg märke 
historiska förlagor.                                 till de nitade bältena och de olika väskorna 
           
 
Struthätta (hätta, kaprun, capucio) 
Struthättan är ett plagg som ska sys i ylle eller i ovanliga fall skinn (då endast för 
ovädersbruk). Den kan sys i miparti om man vill men oftast är den enfärgad. I slutet av 
perioden kan den även ha knäppning framtill och kreneleringar. Strutens längd varieras av 
tidsperioden, den strutlösa hättan fungerar genom hela perioden medan struten först växer ut 
mot mitten av 1300-talet. Lång strut är också förenat med mode så tänk över detta så du inte 
gör en för lång strut. Struthättan fodras med fördel så den inte skaver.  

 
 
 
 
 
 
 

Olika struthättor. Bild 1:Maciejowskij c.1250. Poncholiknande modell med slitsar i sidan. Vanligt förekommande 
på bilder av herdar, bönder och lekbröder. Bild 2: Lutrellpsaltaren ca 1330-1340. Bonde som jagar bort fåglar 
med en lila enkel struthätta med gultfoder. Troligen den vanligaste modellen. Bild 3: Roman de la Rose 
manuskript 1340. Modemedveten man med cotehardie (se nedan) och blå struthätta. Möjligen något slags broderi 
men mycket svårtolkat. Bild 4: MS Francais 122 1340-tal. Spännande blå struthätta med lång strut och mycket 
långa taggiga kreneleringar. 1300-talets mitt är de extrema struthättornas tid  för de modemedvetna. Bild 5: 
Romance of Alexander 1340-tal. Enklare kreneleringar i form av tungor. Notera den modemedvetet figurnära 
tunikan.  

 
 
 



Överkjortel (surkot, surcotte, surcot, supertunica) 
Överkjorteln är ett plagg med många innebörder. Det är primärt en slags yllekjortel du bär 
över den vanliga ylletunikan. Den kan tjäna som värmande ytterplagg men kan också likväl 
vara ett modeplagg. De som visas härunder är primärt modeplagg då många överkjortlar ser ut 
som vanliga ylletunikor fast de bärs över den andra ylletunikan. Nästan alltid så täcker 
överkjorteln den vanliga kjorteln nertill. De är vanligtvis långa plagg ibland fotsida.  
Det som blir på mode under 1300-talet första hälft bland överkjortlarna är de speciella 
ärmarna som slutar vid armbågen så att yllekjorteln under kommer fram. Oftast avslutas 
ärmen med en lång flärp som hänger ner. Kjortlarna kan ha kilar eller slitsar fram och baktill. 
Man kan bära överkjorteln som ett överdragsplagg och lämna bältet sitta kvar under men det 
fungerar lika bra att spänna bältet runt överkjorteln. Ibland har överkjortlarna fickslitsar som 
gör att man kan komma åt sakerna man har i bältet.  

Olika överkjortlar. Bild 1: Roman de la Rose manuskript ca1340. Ljuslila-rosa (?) knälång överkjortel med 
långa” flärpar” vid ärmarna. Hans vanliga ylletunika är grön. Han bär bälte runt. Bild 2: MS Francais 122 
1340-tal. Röd lång överkjortel med slits fram, långa flärpar och fickslitsar. Man ska inte vara rädd för att 
använda enhetliga färger. Bild 3: Luttrellpsaltaren ca 1330-1340. Ljuslila överkjortel med korta flärpar 
(kanske för att han är servitör och inte ska lägga dem i maten?) Notera handduken runt halsen.  



Gardekors (gardecorps, gardetorso el ev. ärmkappa) 
Nära besläktad med överkjorteln är det lite mer ovanligare 
plagget Gardekors. Det brukas utav båda män och kvinnor. Den 
är som vanligast under slutet av 1200-talet och början av 1300-
talet, men användes troligen frekvent intill slutet av vår period. 
Det är en vid kjortel som ofta har överdrivet långa ärmar, men 
kan även ha kortare ärmar. Två utmärkande detaljer är att de har 
ärmslitsar i ärmarna/armhålorna där armarna kan stickas ut samt 
att de ofta har strutlös luva. När man ser dem på bild är de nästan 
alltid fodrade med päls. Gardekorsens längd är alltid ner över 
knänen och har slitsar fram och bak.  
 
 
 
 
 

Bild ur Codex Manesse ca. 1310-1330. Den andra visar en 
ryttare med de långa ärmarna, luva och gult foder. Notera den 
käcka hatten med påfågelfjädrar.  

Mantel (cappa, mantellum, mantolkapa, mantellus, mottul, 
mantol) 
Manteln är ett plagg vanligen förenat med kallt, hårt väder och pilgrimsvandringar. Den har 
många användningsområden men är ett omtvistat plagg då det ibland har symbolvärde för 
exempelvis maktpositioner. I den nordiska skriften ”Konungaspegeln” från  1250 anses man 
vara en tölp om man visar sig i mantel i höviska sammanhang. Detta kan tyda på att det även 
var ett omtvistat plagg på medeltiden. Man ser det dock i konsten i de flesta sammanhang. 
Rent modemässigt verkar den bli mer ovanlig främst bland män mot slutet av perioden. Men 
plagget dyker upp frekvent i källorna.  
Manteln har aldrig (aldrig!) luva. Den ska sys av ylletyg av grov kvalité om plagget inte 
används av personer av mycket hög rang men då har plagget en annan betydelse som inte tas 
upp här. Manteln kan fodras, vanligast var troligen päls eller ylle. Den är ofta sydd som en 
halvcirkel och aldrig i våder. Den knäpps vanligtvis med ringspänne i någon metall eller knyts 
med band. Använd ej lusekoftespännen i tenn då dessa inte håller bra och är inte heller 
historiskt korrekta. En del mantlar som bockstensmannens mantel var sluten, det vill säga 
ihopsydd till viss del och drogs över huvudet (se bild nedan).  

Olika mantlar. T.v: en gul mantel knäppt 
med spänne framtill (norsk altartavla 
början av 1300-talet). Mitten: Röd mantel 
med pälsfoder ihopsnörat med något 
slags band (Codex Manesse ca 1310-
1330). T.h: Tiggare som blir helad bär en 
poncholiknande mantel utan spänne. 
(Italiensk fresk ca.1324).  



 
Kveif (coif) 
En kveif  är på medeltiden omåttligt populär huvudhätta som bars av alla 
stånd. Den brukas under hela vår period och sys i ofärgad eller blekt linne. 
Den används under struthättan, ringbrynjehuvan, filthatten med mera.  
 
Penningpung och bältesväska 
Penningpungen är en liten påse i skinn, ylle eller linne som 
man förvarar värdesaker i. Den medeltida medborgaren var 
noggrann med att hålla ordning på sina surt förvärvade 
slantar, därför hängdes penningpungen oftast under 
yllekjorteln i brokarnas livrem. Större pungar kunde däremot 
hängas i bältet.  
 Bältesväskan kan ha många utföranden och modeller 
och ger ett stort utrymme för forskning. De kan vara av tyg, 
skinn eller läder. Tygväskorna brukar vara 
fyrkantiga/trekantig med dragsko, de är ibland broderade och 
har tofsar i hörnen. Läderväskorna kan olika former men är 
alltid vändsydda och ofta D-formade med överliggande lock. 
Mot slutet av perioden blir de så blir det populärt att ha sin 
dolk hängande bakom väskan. Om man ska sy en väska bör 
man vara noga med att spännen och konstruktion efterliknar 
manuskript eller fynd.   
 
 

Codex Manesse ca.1310-1330: 
Många intressanta objekt som 
två väskor, den ena av tyg med 
ring i öppningen och en D-
formad skinnväska. Han bär 
också en dolk, troligen en 
basilard. Fingerhandskar och 
en trevlig filthatt.  

 
 
 
Axelremsväska 

Olika sorters väskor. Bild 1: Codex Manesse c.1310-1330 : D-formad väska med en örn på. Bild 
2: Maciejowskij-bibeln ca 1250. Axelremsväska i tyg med lock och tofsar. Bild 3: Luttrelpsaltaren 
1330-1340. Prickig väska med tofsar. Bild 4: Romance of Alexander 1340-talet. Så kallad 
testikeldolksväska  med en testikeldolk i mitten.  

På många medeltida bilder ofta föreställande pilgrimer kan man ibland få se axelremsväskor. 
Inga fynd finns bevarade men vi kan utgå från att de brukar sys i ylle, skinn eller kraftig 
kanvas i linne eller hampa.  
 
Kniv 
Detta redskap är troligtvis det vanligaste medeltida verktyget och ibland ett viktigt tillbehör 
till din dräkt. Knivar kan också ha en militär funktion vilket inte ska behandlas närmare här, 
förutom att man bör undvika särskilda dolkar som rondeldolkar. Testikeldolkar eller 
njurdolkar kan brukas mot slutet av perioden av modemedvetna. Annars ska kniven     



helst inte vara rostfri eller modern. Att tillverka sin egna kniv är inte så svårt som det låter och 
färdiga handsmidda blad går att köpa billigt. Knivslidorna kan också ha olika utföranden, 
exempelvis bockstensmannens kniv vars slida hade hatt och hängde i bältet. Vanligtvis ser 
man knivarna hänga i ett snöre från midjebältet.  
 
Ätredskap 
När man gick på gästabud förr så brukade gemene man ta med sig sina egna ätsaker. Prylarna 
kan sammankopplas med den status personen har. Generellt så åt man så mycket man kunde 
med fingrarna oavsett samhällsklass. Vanliga ätprylar för borgare, soldater, knektar kan vara 
mugg eller bägare i trä eller keramik, svarvad, urgröpt eller laggad trätallrik (trädisk), kniv 
och träsked. För mer förmögna klasser kan man använda sig av dryckeskärl av keramik och i 
sällsynta fall glas eller tenn. Trädiskar är också vanligast hos borgarklassen. När det gäller 
matknivar finns det en uppsjö av olika varianter och många rekonstruktioner att införskaffa. 
Man kan också använda din vanliga brukskniv om denna inte är av alltför olämplig för 
ändamålet. Rekommenderat är dock att man skaffar sig en medeltida förlaga. Att 
rekommendera är också att ha en linnehandduk med sig eftersom ätandet lätt blir väldigt 
kladdig. Om du vill tillverka en egen kniv så är det bättre att söka i det stora arkeologiska 
material som finns tillgängligt snarare än att begrunda manuskriptbilder.  

Bild ur Luttrelpsaltaren ca1330-1340: Munkar och förmögna sitter och äter. Husgeråden kan tänkas vara 
gjorda av keramik och tenn. Notera mannen i mitten som har sin struthätta lindad runt huvudet. Alla äter 
med händerna men använder kniven när de måste dela på maten.  

.   



Hattar  och mössor  
Mannen bar på medeltiden hade ofta någon form av huvudbonad, den var ofta av ylle eller 
tovad ull. De var ofta fodrade med päls och hade mörk färg. 1300-talets pilgrimer brukar ha 
en bredbrättad hatt med brättet uppvikt framtill fastsatt med ett pilgrimsmärke eller spänne. 
Detta område går det lätt att forska på för att göra en egen rekonstruktion samt att det är 
viktigt att huvudbonader skiftar ofta efter modet. Stråhattar förekommer också under vår 
period och då som bredbrättade hattar. 

Bild 1, 2,3,4 ur Codex Manesse ca.1310-1330. Bild 1: Detta är troligtvis en struthätta med pälsfoder. 
Ansikteshålet med uppvikt pälsfoder har han runt huvudet, den lilla struten ligger över framtill. Populärt 
användningssätt av struthättor under vår period. Bild 2: Pälsbrättad grön mössa med en liten boll på (?). Bild 3: 
Gråblå mössa i filt med band. Bild 4: Pilgrimshatt med pilgrimsmusslor fastsatta på det uppvikta brättet. Bild 5-
6 ur Luttrellpsaltaren. Bild 5: Brun filtmössa med uppvikt brätte framtill, möjligen svagt spetsig baktill. Notera 
att han bär struthätta under hatten vilket är ofta avbildas under vår period. Bild 4: Brun filthatt med uppvikt 
brätte uppdelat i sektioner.  
 
Cotehardie (kochardi, kothardi) 
Cotehardien är ett plagg som endast användes modemedvetna borgare och andra i samhällets 
övre skikt. Plagget blir mot andra halvan av 1300-talet mer allmänt använt men i början är det 
högt mode.1300-talets mode stegrar alltid mot snävare kläder och djärvare modeller vilket 
börjar märkas för både män och kvinnor mot mitten av 1300-talet. Heliga Birgitta skriver år 
1349 att det är dessa åtsittande plagg som drar åt sig Guds vrede och Digerdöden som då stod 
för dörren. För att kunna bära tightare kläder krävdes att man använde knappar för att få på 
sig plagget. Cotehardien är en yllejacka av figursydd modell med många knappar framtill. Det 

är precis som med den vanliga yllekjorteln 
två varianter, som grundplagg och som 
överplagg. När den fungerar som 
grundplagg är den långärmad och nertill 
inte för lång, vanligtvis till knäna men ofta 
lite kortare. Den har alltid ett antal knappar 
vid ärmsluten och knapparna framtill går 
aldrig hela vägen ner utan till förslagsvis 
strax förbi bälteskanten. När det gäller 
cothehardien som överplagg så gäller 
samma sak som för överkjortlar i 
allmänhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cothehardies. Bild 1: MS Francais 122 1340-tal. 
Ljusblå cotehardie som överkjortel med långa 
flärpar. Knapparna verkar vara tygknappar. Bild 
2: Roman de la Rose manuskriptet 1340. Röd och 
ovanligt lång cotehardie med många knappar vid 
ärmsluten.  

 
 



Sovutrustning  
Detta är något som den resande Drothemshirdaren kan ha stor användning av. Något som 
värmer en under natten när man är ute på gudfruktiga pilgrimsvandringar eller sover i andra 
föreningars groteska tält med rosa galonkreneleringar. Lite finns dokumenterat om 
lägerbetingad sovutrustning men man kan med relativt stor säkerhet gissa sig fram. Förutom 
att man vanligen sov i sina kläder kanske insvept i sin mantel så brukades säkerligen 
vadmalsfiltar och fällar. Fårfällar kan sys ihop till större täcken och även fodras med ylle. 
Varianterna är många men militärfiltar är att rekommendera. För den exklusive så finns det 
flera fynd och bilder på portabla sängar, men fördelen med filtar är ju att de går att rulla ihop 
och bära på ryggen. 
 
Andra intressanta tillbehör 
Till din dräkt kan du skaffa olika dräktdetaljer eller prylar som sätter extra prägel på din dräkt 
eller som kan vara praktiska. Här redogörs kort några förslag.  
Pilgrimsmärken - Små tenn- eller bronsmärken med motiv som massproducerades på 
pilgrimsorten. Dessa märken köptes och bars av pilgrimen som ett bevis på att man varit på 
den heliga platsen. Man bör inte bära för många eftersom det var ovanligt att göra många 
pilgrimsfärder under en livstid. Det största pilgrimsorten i norden under vårt tidsperiod var 
Olav den heliges reliker i Nidaros (nuvarande Trondheim) i Norge. I Europa var Santiago 
Compostela i Spanien oerhört populärt, men Jerusalem var givetvis pilgrimsorten nummer ett. 
Var noggrann med att köpa märken från vår period och dessa kan ha en mängd olika 
utföranden. Billigaste är nog Santiago de Compostelas märke som är ett riktigt musselskal 
från pilgrimsmusslan. Pilgrimsmärken ska fästas synligt på huvudbonaden, struthättan, 
tunikan eller på väskan.  
Radband - Ett vanligt hjälpmedel till bönen under medeltiden var radbandet som är ett antal 
kulor uppträdda på ett snöre. Antingen sitter ändarna ihop eller så är de lösa. Det finns 
mängder av varianter med olika antal kulor och slutändar. Oftast avslutas radbanden med ett 
litet kors eller en tofs. Kulorna kan vara gjorda av trä, ben, horn eller korall. Radbandet bärs 
oftast i väskan eller i bältet.  
Eldpåse - Denna påse innehåller det du behöver för att göra upp eld, det vill säga eldstål, 
flinta och fnöske. Eldstål är gjorda av stål och de slås mot flinta för att få fram gnistor som 
ska antända fnösket. Eldstål kan se ut på lite olika sätt och säljs ofta på medeltidsmarknader.  
Tärningar - Användes ofta av medeltidsmänniskorna för spel och dobbel. Vanligtvis gjorda 
av ben, horn eller trä.  
Smycken - Man har gjort många fynd på olika 
smycken, ofta kors och fingerringar. Var noggrann 
med att hitta smycken gjorda efter historiska 
förlagor. Tänk på att smyckena ska stämma 
överens med dräkten, välj enklare smycken till 
enklare dräkter och  vice versa. Materialen kan 
variera mellan guld, silver, brons, tenn och horn. 
 Kam - För den som vill vårda håret är 
källmaterialet om kammar stort. De är ofta 
dubbelsidiga och gjorda i trä, ben eller horn.  

Kopia på 1100-tals halskrucifix funnen i 
Drothems kyrka Söderköping. 



Källor 
Här finns de källor som ligger till grund för detta kompendium. Jag vill starkt rekommendera 
vissa källor och länkar därför har vissa av dem fått en liten kommentar som förtydligar dess 
innehåll.  
 
Manuskriptbilder och avbildningar 
Maciejowskij-bibeln c.1250 http://www.medievaltymes.com  
Kommentar: Fantastiskt manuskript som skildrar bibeln med hundratals bilder av1250-
talssnitt.  
 
Codex Manesse 1310-1330  http://www.ub.uni-heidelberg.de  
Kommentar: Mycket känt och färggrant manuskript med många bilder. 
 
Franska Nationalbibliotekets samlingar: http://gallica.bnf.fr/themes/ImaMA2.htm 
Kommentar: Länkar till massor med medeltida manuskript från olika perioder.  
 
Francais MS 122. ca 1340  http://gallica.bnf.fr/scripts/Notice.php?O=08100225
Kommentar: En klar favorit med stor variation av kläder och rustningar 
 
Romance of Alexander ca.1345 
http://www.diuminnezit.de/share/Handschriften/Romance%20of%20Alexander/
http://home.adelphi.edu/sbloch/ma/tents/pictures/Alexander/ 
Kommentar: Spännande bilder med mycket lägerorienterade bilder.  
 
Luttrelpsaltaren 1330-1340:  
http://www.diu-minnezit.de/share/Handschriften/Luttrell%20Psalter/ 
Kommentar: Roligt manuskript med mycket bönder.  
 
MS Bodleian 264, ca 1344 
http://image.ox.ac.uk/show?collection=bodleian&manuscript=msbodl264
Kommentar: Engelsk manuskript med mycket mycket stora bilder.  
 
Roman de la Rose ca 1340 http://rose.mse.jhu.edu/pages/intro_frameset.htm 
Kommentar: Ett antal bra bilder men som kräver login. 
 
The Cantigas de Santa Maria c.1275 http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/images/ 
Kommentar: För dig som är intresserad av musikinstrument och fina bilder. 
 
Blandad medeltida konst http://www.gothiceye.com/index.asp
 
Web art Gallery: http://www.wga.hu/index1.html 
 
Otryckta källor 
Kongshirdens kompenium(2000). Levande middelalder, Et kompendium for kongshirden 
1308-Akershus. www.kongshirden1308.no
Kommentar: Jag vill att alla läser detta kompendium som komplement till detta!  Det finns 
många bra tips och bra sömnadsbeskrivningar och mönster.  
 
Kongshirdens kvinnodräktskompendium (2005). Kvinnedrakt i 1308. 
www.kongshirden1308.no  
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Carlsson, Marc. Some Clothing of the Middle Ages Historical Clothing from Archaeological 
Finds  http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/cloth/bockhome.html
Kommentar: Principskisser och mönster på arkeologiska fynd. Möjlighet att använda samma 
skärning som originalplagg. Rekommenderas starkt!  
 
Historiska museets Dräktssida. http://www.historiska.se/histvarld/drakt.htm
Kommentar: Här finnes bra beskrivning på en del dräkter och en del mönster.  
 
Historiska Världars forum. http://www.historiska.se/histvarld/forum.htm
Kommentar: Här kan du frottera dig med andra medeltidsintresserade, diskutera, fråga och 
få tips. Är nyckeln till reenactment i Sverige.  
 
Historiska världars länksamling till konstsamlingar: 
http://www.historiska.se/histvarld/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1339 
 
Tryckta källor: 
Andersson, Eva I (2006). Kläderna och människan i medeltidens Sverige och Norge. 
Göteborg, Historiska institutionen, Göteborgs universitet.  
Kommentar: Sprillans ny doktorsavhandling. Kommer bli ny dräktbibel för nordisk medeltid.  
 
Bartlett, Robert (2001). Medieval Panorama. London, Thames & Hudson  
Kommentar:  Trevligt bildverk på över 400 sidor medeltida bilder med kommentarer. 
 
Gutarp, Else Marie (2000). Hurusom man sig klädde- En bok om medeltida dräkt. Visby, 
Gotlands fornsal 
 
Hansen, Henny Harald (1955). Klädedräktens Kavalkad. Stockholm, Almqvist & Wiksell. 
 
Hemmets handarbetslexikon Band 3, 4, 13, 18, 19(1989). Malmö, Fogtdals bibliotek 
 
Mandel, Gabriel (1964). Romanskt och gotiskt bokmåleri. Stockholm, Rabén & Sjögren. 
 
Toman, Rolf (2000). Gotik -Arkitektur Skulptur, Måleri. Oldenburg, Könemann 
 
Thursfield, Sarah (2001). The Medieval tailor´s assistant- making common garments 1200-
1500. Hollywood, Costume & fashion Press.   
Kommentar: Ett grundbult i varje reenactares bibliotek.  
 
Wessnert, Gudrun(2004). Riket- boken om 1300-talet. Stockholm, Bonnier Carlsen  
 
 
Övriga inköpslänkar 
 
Handelsgillet. Svensk reenactmentförsäljare som har det mesta, från mönster och tyg till 
spännen och matknivar.  www.handelsgillet.se  
 
Korps Handelsbod: Svensk försäljare främst inriktad på lajv men har mycket ylletyger till bra 
priser. www.korps.se
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Quiet press: Amerikansk sida med billiga och till mestadels korrekta spännen. Var noggrann 
med tidsperiod och vad som står. Allt är inte korrekt. www.quietpress.com
 
Medieval design: Italiensk sida med massa roliga saker. Har det mesta av medeltida 
reenactment inklusive medeltida kirurgset. http://www.medievaldesign.com/indexengl.html
 
Historic enterprises: Utländsk sida liknande ovanstående italienska. Ta inspiration och kolla 
på bilderna. Har också färdiga kläder men var noggrann med att kläderna stämmer överens 
med detta kompendium angående modell och material. http://www.historicenterprises.com/ 
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