
Draktskikk - mote på Hedmarken 
i et halvt årtusen

Det foreligger lite skriftlig materiale om draktskikker på Østlandet og landet for øvrig 
fra 1300-tallet og utover mot 1700-1750. Grunnlagsmaterialet for denne artikkelen er 
hentet fra europeisk drakthistorie, norgeshistorie generelt med studier av diverse bil-
ledmateriale og bygdebøker fra området.. Det har vært mest materiale knyttet til kvin-
ners klesdrakt slik at dette har dominans her.  Bygdebøker gir noe innblikk i menns 
moter og er viet noe plass.

For øvrig er det blitt foretatt noen kvalifiserte gjetninger da det har vært vanskelig 
å finne historisk skriftlig materiale.

Fra 1750-årene har vi imidlertid godt materiale på området draktskikk for kvinner 
både gjennom bygdebøker og forskningsprosjekt foretatt av hedemarkskvinner med 1. 
amanuensis Kjersti Prestkvern som leder.  

Draktbegrepet vil til enhver tid være skiftende. Motedrakta spredte seg som rin-
ger i vann ut over Europa fra vikingtida. Når ei motedrakt nådde landsbygda for å bli 
kopiert og brukt her, måtte man bruke tilgjengelig materiale.  Dette var hjemmevevde 
og hjemmespunnede ullstoffer eller det man hadde fått gjennom byttehandel.  Snit-
tet ble også tilpasset funksjon og gjeldende drakttradisjon. Slik smeltet folkedraktene 
sammen med motene utenfra.

Mjøsområdet hadde god kontakt med omverdenen.  Innsjøen var en hovedferd-
selsåre, og storbønder med god økonomi drev også handelsvirksomhet både oppover 
mot Gudbrandsdalen og sørover mot Viken-området med samferdsel og handel mot 
Europa.

Kirken og kirkebakken var bygdas sosiale arena. Her kom også klesmoten til syne, 
og en kunne få kjennskap til siste nyheter. 

Det er interessant å registrere at skiftemateriale fra Ringsaker etter avdøde koner 
både fra husmannsplasser og storgarder viser at disse kvinnene brukte nøyaktig samme 
typer plagg. Forskjellen mellom dem ligger i mengden av klesplagg og materialene 
plaggene var sydd av.   
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Pesten startet  i Bergen og på Vestlandet, men allerede i august 1349 spredte den seg 
fra Oslo og nordover til Hedemarken.

Byborgerne fikk loppesmitten fra sjøfolkene som kom fra utlandet.  Gjennom byt-
tehandel med varer som smør, kjøtt, korn og jernvarer mot blant annet finere tøyer, 
bredte smitten seg raskt. 

Bøndene betalte landsskylda, jordleia, oppunder jul 1349.  Man gikk til fots dit 
ombudsmennene bodde, traff andre, drakk øl i et vertshus – og overnattet kanskje 
sammen med andre i ei løe.  Noen lopper ble med hjem…

Mange hadde dagsarbeid på store garder, fikk nærkontakt med andre – og slik 
spredte sykdommen seg. Omtrent halvparten av befolkningen var sopt bort i løpet av 
siste halvdel av 1300-tallet.

Flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag kom noe heldigere fra tragedien enn 
resten av landet.  Tilflytting kom også raskest i gang her.

Det var for øvrig flere omganger med sott og pest.  Siste gang pesten herjet på Øst-
landet var i 1654.  Tidsepoken fra 1350 til 1650 blir i historisk sammenheng kalt ”pest-
tiden”.  Dette var en periode med mindre forskjell på fattig og rik enn før.  Dette viste 
seg også på klesmoten. Kjøpmenn fra utlandet og spesielt tyske håndverkere fikk nær-

kontakt med by og bygd og brakte med seg nye redskaper, teknikker, 
næringsveier og trosformer.  De konservative norske bygdene mot-
satte seg nok forandringenes vind.  Likevel snek det seg inn i tanker, 
ord og gjerninger – og mote.

”Kvinderne i Norden lod sig vejlede af franske og italienske 
moder, men der var små afvigelser”, skriver Mila Contini i sin bok 
”Moden gennem Tiderne” om moten på 1300-tallet. 

Man brukte for eksempel en overtrekkskjortel uten ermer og 
med ermeåpninger som nådde helt til livet.  Denne skulle skape en 
fargekontrast mot underkjolen som var av ledig snitt med kiler slik 
at det ble stor vidde i skjørtet nede. Kjolen hadde avrundet, mode-
rat halsringning, ermene gikk ned til håndleddet og kunne være rette 
eller smalnede med knapper fra nedenfor albuen.  Materialet var stort 
sett ull.

Det var vanlig med hodeplagg – såkalt hodelin som også kunne 
bindes under haken, eller man kunne bruke hårnett i sprangteknikk.

Pelsmoten kom imidlertid fra Norden og bredte seg sørover med 
korstogene. Bjørn, sobel og mår var svært kostbart og bare for de 
rikeste, så lam, rev, hare, katt og til og med hundeskinn ble brukt.  
Pelsmoten var for både kvinner og menn. Man brukte også pelsverk 
som besetning i halslinning og på kraver og ved ermekanter.

”Det kom 
et skip til 
Bjørgvin 

i 1349”
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På 1400-tallet har Norge gått inn 
i den ”400-årige natten”, vår forening 
med Danmark fra 1380 til 1814. Moten 
ble sterkt påvirket av Danmark som igjen 
var nær de øvrige europeiske motepå-
virkninger. Dronning Margrethe ble en 
frontfigur også for kvinners påkledning.

Nå ble det større forskjell mellom 
livstykke og skjørt enn tidligere. Livet satt 
høyt for å understreke brystets skjønnhet.  
Halsutringningen ble større enn på 1300-
tallet, den var firkantet og med et innfelt 
bryststykke som var rynket eller plissert. 
Dette viser vei mot senere perlebroderte 
bryststykker i folkedraktene, jf. Hardan-
ger- og Fanabunadene. Ermene kunne 
være i et annet stoff enn selve kjolen, 
trange nedenfor albuen, og av og til som 
en slags skinkeerm fra skulder til albue.

Hodeplagget kunne fremdeles være 
hodelin, men nå kom også hattemoten 
med høyst forskjellige former, - og kyser og hetter. Hetten var oftest en fold i kappen 
som ble lagt over hodet – en mote kvinnene bifalt, ifølge Mila Contini.

Dette var tiden hvor håndverkslaugene befestet sin stilling ute i Europa, og menns 
klesdrakt – og særlig hatten – fortalte hvilket laug man tilhørte. Også fargene kunne for-
telle noe om tilhørighet: De mest strålende fargene var forbeholdt kvinner av høy rang, 
mens arbeiderbefolkningen brukte blått klede, munkene hvitt, klerkene mørkegrønt og 
ridderne brunt. Herover ble fargebrukene noe dempet, og kontrastene var mindre.

 
Det ulmet blant bøndene over danske lensherrers harde styre, og mange var i opposi-
sjon til den nye religionen som de følte ble tvunget på dem av herskerfolket. Men litt 
etter litt vendte folk seg til den ”nye” tro. Handelen blomstret etter hvert, og byenes 
vekst førte til at mange håndverkere fikk gode kår. Bøndene på Østlandet solgte tøm-
mer til kjøpmennene i byene, og noen tjente også godt med penger. Disse kunne igjen 
bli investert i gard og grunn. 

Påvirkningen i motebildet var mer moderat i denne perioden. Det var en nøysom-
het blant befolkningen som også gjorde endringer moderate. Reformasjonen med krav 
om sømmelighet og tilknappethet gjorde også sitt. Men visse særtrekk går igjen og er 
forskjellig fra tidligere perioder.

I kvinnenes kjoler kan vi se at livet senkes og blir smalt, mens hoftepartiet gjøres 
bredt ved å legge en pull rundt livet. Dette skulle få livvidden til å synes enda mindre 

1400-tallet

1500-tallet
reformasjonens 

århundre
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samt at stakken skulle få volum.  Mye stoff gikk med til 
disse skjørtene. Dette var en liten protest i forhold til 
nøysomhet og sømmelighet – og også en måte å vise 
at man fulgte med på moten. Den firskårne utringnin-
gen holdt seg fra tidligere, men i ærbarhetens navn 
ble den ”fylt” med et annet tynnere stoff, en slags 
bluse, slik at man ikke viste så mye hud.  

Forklær kom på moten hos bøndene, de var smale 
og i en kontrastfarge til selve kjolen. Forkleet var like 
gjerne til pynt som til nytte - jfr. bunadene våre.

Hodelinet var enkelt og dekket håret der flettene 
ble lagt rundt hodet.   

 
 
På 1600-tallet gikk krinolinen sin seiersgang over 
Spania, Frankrike, Italia og England, men i Nord-Eu-
ropa ble ikke kvinnene berørt av denne mote i større 
grad, men fortsatte  med å bruke nasjonale draktvari-
anter som var bedre egnet til klima og levevis. 

Pipekragene ble ”in” i sør, mens denne moten aldri 
slo igjennom i Norden, - kun som en del av preste-
nes ”uniform”.

Volumet på skjørtene økte imidlertid, stak-
kene ble voluminøse og rynket rundt livet. Ofte fikk 
de legg av stoffet nederst, eller man sydde inn et 
kontraststoff til pynt. Stakk og liv var som tidligere 
oftest i hjemmevevd ull. Fargene ble holdt i dem-
pete nyanser, man skulle ikke stikke seg fram. 
Beskjedenhet og dyd var sammenfallende verdier 
og skulle også synes i klesdrakten..  

Kjolene var nå oftest todelte. Overdelen ble 
som en jakke med tett knapping i front, formsydd, 
tett i halsen og med såkalte skinkeermer. Jakken 
kunne ha legg eller folder rundt midjen, og her ser 
vi tydelig forløperen til bunadformene våre.

Forkleet fortsatte å være dekor, ofte i lin eller 
kattun.

1600-tallet
barokkens stil-

periode
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I Furnes bygdebok fortelles det at karfolka brukte nye skinnklær fra 1600-tallet og 
fram gjennom 1700-åra, men mer sjeldent etter 1800, og da mest bare til yttertøy som 
pels, kappe og frakk.

Til trøyer og bukser ble det benyttet mest elg. Etter at vesten blir nevnt første gang 
i 1708, hører vi om vester av elghud og bukkeskinn. Ellers ble skinn brukt til luer og 
hansker.

Vadmelsklær ble også mye brukt, og de som hadde råd til det, skaffet seg klær av 
klede. Kjoler (jakker med lange skjøtet) ble brukt utover 16- og 1700-tallet. Da gikk den 
stutte trøya over til å bli vest.

Skjorter var et heller sjeldent plagg. På våre trakter nevnes ikke disse før utpå 
1700-tallet. Disse var av lerret og hampelerret. Den grove striskjorta var nok ikke noe 
godt plagg å ha på kroppen når den var ny. ”Je grøss gett, når je såg dom dro a på 
seg”!

Hoser hører vi også om i dette tidsrommet. I begynnelsen var de av lær, senere 
vadmel og til slutt ble de strikket. Hoseband i gilde farger hørte med, og kunne være ei 
gave ei jente ga til gutten sin.

Hatten hørte med til mannsdrakta 
på 1600-tallet og senere, men det blir 
også nevnt luer. Da de fornemme her-
rer tok til å bruke parykk på 1600-tal-
let, fi kk de bruk for nattlue.

På slutten av 1700-tallet ble det 
gode økonomiske kår for mange på 
Hedemarken. Dette ga seg naturlig 
utslag også i draktmoten. Det er funnet 
mange plagg i kostbare kjøpestoffer fra 
denne tiden. Nicolai Christian Lassen 
skrev i 1778 om ringsaksokningen:

De ere præktige i klæder. Formu-
ende bønderkoner bære sine knip-

linger og klæder af kostbart silketøj, og 
rike bønder besatte med guld og sølv.  
I deres gilder gåer det til på kjøbstadsvis 
med mad og drikke. Caffe, thee og puns 
bruges hos formuende bønder, når de 
besøge hinanden.
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Mennenes  
draktskikker 

på 16- og 1700-
tallet



Kjersti Prestkvern og medarbeidere sier i sin prosjektbeskrivelse ”Moderne og søm-
melig”: ”Det som særpreger draktene fra Ringsaker, er det store mangfoldet i stoff-
kvalitet, fra den mest kostbare silke som bare adelen i England brukte, til det enkleste 
hjemmegjorte kjoletøy. Dette avspeiler bl.a. samfunnsforholdene som var preget av 
store forskjeller i levekår og økonomi og standsforskjeller, og dessuten et samfunn 
som gjennomgikk store endringer i løpet av 1800-tallet.

Her er alt fra snøreliv i kallemank fra 1700-tallet, chemisekjoler i tynn, hvit bomull, 
empirekjoler i kostbar silke, biedermeierkjoler med skinkeermer i tidsriktig sirts, 
mange nyrokokkokjoler med trange, spisse liv, tournurekjoler fra 1880-åra til elegant 
jugendstilkjoler i hjemmevevet tøy.” 

Motene på 1800-tallet gikk gjennom mange stilperioder og skifter. Man skiftet fra 
naturalhusholdning til pengehusholdning, og etter at jernbanen ble åpnet til Eidsvoll i 
1850-årene, ble forbindelsen til Kristiania lettere. Slik fikk ringsaksokningene større 
påvirkning fra omverdenen også i klesveien. Blant det som ble kjøpt med hjem var luk-
susvarer som silke, kattun, damask, silketørklær og kniplinger. 

 
De forskjellige stilperiodene hadde sine spesielle kjennetegn:

 
Empire – 1809-1820/25
Livlinjen var tett oppunder bysten, stor halsringning og små puffer-
mer.  Dette var en mote som passet svært dårlig for østlandsklima.

Biedermeier – 1825-1840
Livlinjen gled nedover og kom på plass i midjen. Korsettet ble tatt i 
bruk.  Store skinkeermer ble moderne (igjen).

Ny-rokokko 1840-1870
Stor skjørtevidde, kjolens livstykke gikk ned i en spiss foran med 
trompetermer eller pagodeermer. I 1856 ble krinolinestativet opp-
funnet.  Nå kunne skjørtevidden virke enorm.

Historismen 1870-1890 
Vidden på skjørtet gled bakover, og køen kom på mote. Skjørtene ble 
glatte foran og i siden.

Jugendstil 1890-1900
Den slanke stil kom på mote, smal foran og i sidene med folder og 
slep bak. Overdådige puffermer ble mye brukt.

På hele 1800-tallet ble dekorative luer, halstørklær, skuldertørklær, 
hodetørklær og store sjal brukt for å komplettere motebildet.
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mangfold i 

stilarter



Nasjonale strømninger, søken etter identitet, 
mistillit til industrisamfunnets uro med sterke 
impulser utenfra og raske endringer - og poli-
tiske selvstendighetstanker rundt 1900 bidro 
sterkt til å romantisere det nasjonale og slik også 
ta opp i seg det bonderomantiske i klesdrakt.

Hulda Garborg og Klara Semb var fore-
gangskvinner for framveksten av bunaden som 
festplagg.

Bunad og folkedraktrådet har satt opp 5 
kategorier for festdrakter basert på  våre gamle 
folkedrakter og kaller alle bunad.

Slik går Tokstadbunaden inn under kategori 
5 med drakter som er fritt komponerte og som 
har bunadpreg i stil.     

Bunaden er i helhet skapt av Clara Inge-
borg Platou. Mannsdrakta komponerte hun til 
sønnen Fridtjof da han skulle gifte seg i 1983. 
Det var altfor lang bestillingstid på bunad, så 
hun bestemt seg for selv å sette i gang. Hun 
vevde en rød vest med striper, sydde hvit skjorte 
med lilla heklekanter og sydd knapp på ermet. 
Det ble laget eget sølv formet som en T til å 
lukke skjorta i halsen og T på hektene i vesten.

Kvinnedrakta laget Clara Ingeborg i 1989. Hun var da på reise i China med sin mann 
og lå og fikk ikke sove etter å ha sett mye elendighet. Hun måtte tenke på noe godt og 
vakkert, og slik fikk hun idéen om en bunad til en konfirmant. Den skulle være rød og 
med rød cape. Som tenkt, så gjort ...  
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1900-tallet
bunaden som 

festplagg

Kilder: Bygdebøker for Furnes
Norsk bunadleksikon
Mila Contini:  ”Moden gennem tiderne”
Karsten Alnæs: ” Historien om Norge”
Kjersti Prestkvern m. fl.:  ”Moderne og sømmelig”
Internett
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Kvinnen bak 
Tokstadbunaden

3 mnd frist

Ingeborg Platou er mester for gårdsdrakten. Mor Tokstad, som hun kalles, tar vennlig 
imot hjemme på gården like ved Furu Steinerskole. Bunaden hun selv har skapt henger 
klar til bruk, men det er til en annen anledning enn bunadopptoget på Hamar. Hun skal i 
barnedåp til sitt yngste oldebarn og må sende en av fem døtre og to barnebarn i samme 
finstas når festen starter på Hamar.

 
 
Jeg er meget rørt over at de vil ha den med, sier 85-åringen som egentlig ikke hadde 
noen planer om å lage sin egen bunad. Men det var helt til sønnen Fridthjof Platou 
skulle gifte seg for 23 år siden. – Svigerdatteren min ville så gjerne gifte seg i bunad og 
spurte om det fates en herrebunad fra Hedmark. Det fantes ikke. Da hørte jeg om en 
herredrakt fra Oppland, og tenkte det var en mulighet siden mine foreldre kom derfra. 
Men den var heller ikke kommet på markedet. Det var tre måneder igjen til bryllupet og 
jeg begynte å veve en vest, forteller Ingeborg som også hadde fått en skredder til å sy 
da stoffet var ferdig.

Da den intetanende bruden så sin tilkommende i historiens første Tokstadbunad, 
var overraskelsen hennes lønn nok for strevet. Det var absolutt et eventyr.

Så vellykket var herredrakten at døtrene straks etterlyste Tokstadbunader hele 
gjengen. Det gikk noen år før løsningen dukket opp.

 

Tekst: Torunn Henriksen, 
Ringsaker Blad  

Mor Tokstad vever stoffet til 
Tokstadbunadene.
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”Ideen til bunaden fikk jeg en natt i Kina. Mannen min og jeg hadde vært på den kine-
siske mur og sett så mye vondt av nød og elendighet langs muren, at jeg ikke fikk sove 
om natten. Jeg måtte prøve og tenke på noe annet. Da datt det ned i meg at jeg skulle 
veve stoffet. Hvis jeg skulle brodert hadde jeg aldre blitt ferdig!”

I dag er det 17 år siden og med seks barn, 18 barnebarn og 10 oldebarn er det 
mange av dem som kan smykke seg med den spesielle bunaden.

Det selvkomponerte stoffet er vevet med ullinnslag, bomull og lin. En nydelig varm og 
klar rødfarge er draktens bunnfarge.

”Stripene er inspirert av snorene i den gamle blåtøysbunaden fra Hedmark, ellers 
er det fri fantasi”, forteller Ingeborg. Sølvsmykker og hekter fikk hun sølvsmia i Bru-
munddal til å lage, med forbokstaven i gårdsnavnet som motiv.

Bunadskjorta er laget av en type strykefri bomull, og har en karakteristisk lilla 
heklet bård på kragen. ”Jeg er litt lat innstilt, linskjorter blir jo en krøll med en gang. 
Med bården fikk jeg også med den vakre lillafargen”, sier Ingeborg som ikke lenger 
sitter ved vevstolen selv. Flere i familien har meldt sin interesse for veving og om noen 
andre vil kopiere bunaden er det helt i orden for Mor Tokstad.

Idé fra Kina

Inspirert av 
snorer

Mor Tokstad og barnebarnet Anette

Veving av Tokstadbunad er fulgt opp av 
barn og barnebarn. Ranveig vevde til sin 
søster Tonje vinteren 2001/2002. Hilde 
Marie til sine to døtre – Anette i 2007 (se 
bilde) og Christine i 2008.



Den første Tokstadbunaden for 
dame ble laget til barnebarnet 
Marthes konfirmasjon høsten 
1989 og den første herrebunaden 
til sønnen Fridthjofs bryllup 
våren 1983.
Foto: Kari Hanne Hodne Platou
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