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DRESS CODES IN ANCIENT ROME: 
CLOTHING IN A SOCIO-CULTURAL CONTEXT 

 
Bakgrund och syfte 
Projektet, som beviljades finansiering av Vetenskapsrådet 2008, syftar till att undersöka 
klädedräkters utseende och funktion i sin kulturella och sociala kontext i det romerska samhället 
under perioden 50 f.Kr–100 e.Kr. Studien ingår i det större europeiska projektet ”Clothing and 
Identities: New Perspectives on textiles in the Roman Empire” och koncentrerar sig på själva 
staden Rom med närmaste omgivningar. Den omfattar kläder både för vuxna och barn och 
fokuserar på hur klädedräkter fungerat som uttryck för såväl social och kulturell status som 
könsmässig och etnisk identitet under den aktuella perioden. Den valda perioden sammanfaller 
också delvis med en tid när kläder och utseende fick en framskjuten plats i den officiella 
propagandan som uttryck bl.a. för ett accepterat uppförande. Detta gäller inte minst under kejsar 
Augustus tid och hans försök att återupprätta traditionella romerska värderingar. Här kom dräkter 
som den manliga togan och den kvinnliga stolan att spela en central roll i ideologin kring personers 
officiella utseende och moral. 
 Roms funktion under den aktuella perioden som centrum i ett vidsträckt imperium avspeglade 
sig i också i stadens befolkning vars sammansättning bildade ett mångkulturellt spektrum med stor 
variation i både social och ekonomisk status. Samtliga, oberoende av kön, ålder, social status och 
etnisk bakgrund använde dagligen kläder. Dessa varierade dock i utseende beroende på bärarens 
kön, sociala och ekonomiska status liksom de även kunde avspegla en persons etniska tillhörighet. 
Hypotesen som projektet utgår ifrån är att kläder, i enlighet med s.k. appearance-teorier var, och är, 
en viktig del i vårt kommunikativa system som uttrycker olika former av identitet i fråga om kön, 
ålder och etnicitet liksom social och ekonomisk status. Kläderna fungerade då, som nu, som en 
viktig del i det kommunikativa system som människor använder och där man visuellt 
kommunicerar med omgivningen. Genom att individer i sin klädsel bl.a. markerar könstillhörighet 
som i sin tur återspeglar rådande könsstrukturer i ett samhälle är detta ett lämpligt område att 
studera ur genusperspektiv.     
  
Klädedräkt i socio-kulturell kontext 
Studiet av antika textilier innebär alltid vissa metodologiska begränsningar pga. att det primära 
källmaterialet, dvs. själva textilierna, finns bevarade i så liten utsträckning. Som regel är man 
därför ofta hänvisad till annat källmaterial. Äldre forskning kring romersk klädedräkt bygger till 
stor del på antika textkällor och syftet i dessa studier har ofta varit att söka rekonstruera utseendet 
på kläderna utan ambitionen att sätta in dem i någon social kontext. Genom äldre, textbaserade 
studier har man skaffat sig en förhållandevis god kunskap om t.ex. sådant som 
tillverkningsprocesser, textila material som användes och beteckningar på klädesplagg. I vissa 
nyare arbeten av studiet kring antik klädedräkt har ett mer socio-kulturellt perspektiv börjat 
anläggas. Detta gäller dock i högre grad för det grekiska området än för den romerska kulturen men 
några sådana studier som behandlar romersk klädedräkt finns, om än i begränsad omfattning.  
 Det primära källmaterialet för Dress codes-studien utgörs av visuellt material, i första hand av 
skulptur. Utgångspunkt för studien är skulptur föreställande klädda personer, män, kvinnor och 
barn, och med fokus på det civila samhället, inte den militära organisationen. Under den aktuella 
perioden förekom stor produktion av skulptur avsedda för både privata och offentliga miljöer och 
med beställare ur olika sociala skikt. För skulpturer med privatpersoner både som beställare och 



avbildade rörde det sig ofta om gravskulptur eller utsmyckning i privata miljöer. Normalt 
framställdes de avbildade personerna påklädda eftersom kläder och den påklädda kroppen, inte den 
avklädda, utgjorde ett socialt accepterat beteende och norm i det romerska samhället. Kläderna 
utgjorde därmed en viktig del av en skulptur för att visa den avbildades status och identitet. Men 
det är också viktigt att ha i åtanke att det primära syftet med skulpturerna aldrig varit att i detalj 
dokumentera romersk klädedräkt och dessutom saknas numera som regel de färger som 
skulpturerna ursprungligen hade. Trots sådana metodologiska begränsningar är skulpturerna ändå 
en viktig källa till romerska kläders utseende och funktion. I denna undersökning kompletteras 
skulpturen med annat visuellt material, som måleri och  mosaiker som med sina färger blir ett 
viktigt komplement till skulpturen. Även de litterära källorna från perioden är rikhaltiga men 
information från de antika textkällorna måste hämtas från flera olika verk eftersom det inte finns 
några större arbeten kring romerska textilier/dräkter. Men trots att det ofta rör sig om mindre 
textavsnitt t.ex. hos enskilda författare blir de sammantaget viktiga för synen på kläder och deras 
socio-kulutrella funktion. Eftersom information från skriftliga källor härrör från den aktuella 
perioden och måleriet utgörs till största delen av det pompejanska måleriet är båda typer av källor 
samtida med det skulpturala källmaterialet. Just samtidskriteriet  har varit en viktig en anledning till 
den tidsmässiga avgränsningen för Dress codes-studien. 
 I det socialt hierarkiska och mångkulturella samhälle som Rom utgjorde under antiken fanns i 
många fall tydliga regler för vilka personer som fick bära vissa typer av klädesplagg. Regler av 
sådant slag var i allmänhet kopplade till en persons kön liksom sociala och juridiska status i 
samhället. Den romerska togan är exempel på hur ett klädesplagg kunde vara fyllt av symbolik och 
genom detaljer och i ett specifikt sammanhang kunde representera olika slags identiteter för olika 
personer och i olika situationer. Togan bars eventuellt  i allra äldsta tid av både män och kvinnor 
men blev senare definitivt ett plagg som fick bäras enbart av män som var romerska medborgare. 
Det var ett plagg med högt statusvärde och representerar bl.a. en romersk medborgare med dennes 
rättigheter och skyldigheter i samhället. Utseendet på togan kunde varieras något efter i vilket 
specifikt sammanhang den förekom, t.ex. för kandidater till ett politiskt ämbeten eller som en slags 
ämbetsdräkt för senatorer med en purpurfärgad bård som symbol för både status och hög rang.  
 Togan blev dessutom en av de populäraste symbolerna för en ny, högre status vid förvärvat 
medborgarskap, t.ex. av frigivna män, som uppnått status om medborgare, och därmed rätten att 
bära toga. För manliga invånare i romerska provinser som tilldelas romerskt medborgarskap blev 
också togan en viktig symbol för denna nya status. Både för frigivna män och för manliga 
provinsbor fungerade således togan som ett viktigt och synligt tecken, för dem själva och för 
omvärlden,  på den förvärvade högre statusen som medborgare.  
 Togan bars också av romerska barn i medborgargrupper, både av pojkar och flickor. Den har då 
varit ett könsneutralt plagg men en markör av ålder och av social klass. När barnet nådde tonåren 
byttes barntogan ut till de vuxna männens och kvinnornas mer könsbundna plagg. För söner i 
medborgarfamiljer skedde detta vid en officiell ceremoni när pojkar iklädde sig den vuxna mannens 
toga, toga virilis, medan kvinnor ur motsvarande sociala grupper som vuxna kunde bära en stola.  
Togan kunde även bäras av vissa kvinnor men enbart av prostituerade och kvinnor som begått 
äktenskapsbrott, dvs. i korthet kvinnor som saknade egentlig status i samhället eller fråntagits sin 
status. Under den tidsperiod som är aktuell för studien betydde togan generellt (hög) status för män 
och motsatsen för kvinnor med en klassisk polarisering av manligt-kvinnligt. Togan är ett exempel 
på hur ett klädesplaggs funktion i en romersk, eller romerskpåverkad, kontext tydligt kunde 
markera och synliggöra aspekter av rang, social status, åldersgrupp och könstillhörighet. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men för flickor tycks inte någon liknande ceremoni ha förekommit utan övergången till den vuxna 
kvinnans kläder skedde troligen ofta i samband med bröllopet, ofta i yngre tonåren då många 
flickor gifte sig. Den gifta kvinnans motsvarighet till togan var en fotsid dräkt, stola, och en tygrik 
sjal, palla, som bars över stolan. I officiella sammanhang drogs en del av sjalen över huvudet 
eftersom gifta kvinnor inte skulle visa sig offentligt utan täckt huvud. Liksom togan signalerade 
kvinnornas dräkt bärarens position i den sociala hierarkin och tillhörande normsystem. Togan, 
Regelverket kring vissa romerska klädesplagg, bl.a. togan, skiljer sig markant från vad vi i ett 
västerländskt samhälle idag är vana vid. Ibland har reglerna styrts av påbud som för romerska 
senatorer och för personer med viss ämbetsklädsel men även i mindre formella sammanhang har 
klädedräkten haft funktion att uttrycka bärarens status, eller ibland brist på sådan. 
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Som underlag för studien kommer visuellt källmaterial, främst skulptur, att användas i kombination 
med samtida textkällor.  
 
Områdesöversikt 
Äldre forskning kring romerska textilier bygger till stor del på antika textkällor, liksom även  vissa nyare arbeten (ex. 
Potthoff 1992). Syftet i äldre studier har ofta varit att söka rekonstruera utseendet på kläderna (Wilson 1924; 1938), 
utan att sätta in dem i någon större social kontext. Genom äldre, textbaserade studier har man skaffat sig en bitvis god 
kunskap om t.ex. sådant som tillverkningsprocesser, textila material (ex. Forbes 1956) och beteckningar på klädesplagg 
(Bonfante Warren 1973). Information från antika texter kan sedan jämföras med den information som de arkeologiska 
textilfynden ger. Textilier har blivit en allt större specialisering inom arkeologin under de senaste dryga 15 åren och har 
bl.a. använts för att nå kunskap om textila material, produkter, färger och aspekter på textilteknologi. En pionjärinsats 
inom detta område utgörs av arbeten av John Peter Wild som under flera decennier arbetat med textila fynd från det 
romerska imperiet (Wild 1970; 1988 m.fl.) liksom även med textbaserade studier aspekter på dräkter, textilproduktion 
och teknologi. Generellt har bildmässiga framställningar hittills utnyttjats i betydligt mindre omfattning för kunskap 
om antika textilier och främst som illustrationer till information från antika texter, även om visuellt material 
förekommer i något större utsträckning i moderna verk (Croom 2000). En del specialstudier har gjorts kring dräkter 
med en helt eller delvis konsthistorisk inriktning (Goette 1989; Scholz, 1992) dock utan några genomgripande försök 
att placera klädedräkten i sitt sociala sammanhang.  
 I studiet av antika kläder har i vissa nyare arbeten ett mer socio-kulturellt perspektiv börjat 
anläggas, speciellt för det antika grekiska området (ex. L. Lewellyn-Jones 2002; 2003) men större 
studier som behandlar romersk klädedräkt på detta sätt saknas fortfarande och litteratur av direkt 
relevans för projektet är därför begränsad men återfinns i arbeten av Mary Harlow, med fokus 
främst på senantiken (Harlow 2005). Vissa aspekter, i synnerhet kring togan, har dock diskuterats i 
nyare litteratur, främst av engelskspråkiga forskare (ex. Stone 1994; Vout 1996; Olsen 2002; 
Davies 2005).  Mest konsekvent har ämnet behandlats av Judith Lynn Sebesta i flera artiklar 
(Sebesta 1994 a och b; 1998, 2005) och den planerade studien ansluter till denna typ av 
dräktstudier med den skillnaden att här är det visuella materialet som är grunden för studien.  
 En forskningsinriktning som är relaterad till antik klädedräkt är den som behandlar den 
mänskliga kroppen och kroppsuppfattningar under antiken vilket varit föremål för flera 
vetenskapliga studier det senaste dryga två decennierna, med början runt 1990 (ex. Wyke 1988). 
Vissa av dessa studier har sin utgångspunkt i antik skulptur, där bl.a. ”the nude” är ett begrepp som 
har studerats baserat till stor del på just skulptur (ex. Bonfante 1989, 2000; Hallett 2005). Relativt 
få studier har dock tagit fasta på den klädda kroppen som norm, men några undantag finns (ex. 
Cleson et.al. 2005) Till forskningsområdet hör även studiet av ”appearance” som diskuterats av 
Marie-Louise Stig-Sørensen, speciellt med fokus på europeisk bronsålder (Stig Sørensen 1997) 
men också som en generell teoribildning inom arkeologin (Stig Sørensen 2000). 
 I min tidigare forskning har jag genom mitt avhandlingsämne i någon mån har jag berört kläders 
funktion som statussymboler (Larsson Lovén 2002) men uppgiften där var inte att utveckla detta närmare. Det nu 
planerade projektet kan därför sägas vara en ny uppgift även om ämnet har tangerats tidigare. Sedan flera år tillbaka 
ingår jag i den s.k. Mons Claudianus Textile Group som arbetar med textilfynd från utgrävningarna av Mons 
Claudianus, ett romerskt stenbrott och fort i östra Egypten. Platsen grävdes ut under början av 1990-talet och har 



resulterat en ovanligt stor mängd textila fynd (kläder, inredningstextilier m.m.). Forskningsgruppen har en 
internationell sammansättning och leds av professor Lise Bender-Jørgensen vid Universitetet i Trondheim. Min uppgift 
inom gruppen utgörs av att  fokusera den könsrelaterade ideologi som omgav romersk textilproduktion liksom på 
kläder för grupper med låg status i det romerska samhället. Genom textilfynden från Mons Claudianus har man kunnat 
dokumentera både slitage och lagningar som i sin tur tyder på en flitig återanvändning av textilierna. Sådana aspekter 
av romerska textilier är hittills föga uppmärksammade men behandlas i det ena av mina bidrag för den publikation  som 
planeras utkomma 2008 (Larsson Lovén prel. 2008). För grupper med låg status var trasiga och lappade kläder ett av 
de främsta tecknen på fattigdom och brist på social status. Även om målgruppen i denna studie är en annan än dem 
man möter i skulpturerna så tangerar problemställningen den som ska användas i Dress codes-studien, om kläders 
funktion som status- och identitetsskapande.  
 
 
Projektbeskrivning 
Rom var under antiken en storstad även med moderna mått, och huvudstad i det romerska imperiet. 
Funktionen som centrum i ett vidsträckt imperium avspeglade sig i också i stadens befolkning vars 
sammansättning bildade ett brett socialt och mångkulturellt spektrum. Invånarna i Rom bestod av 
slavar med varierande etnisk bakgrund, av både fria romerska medborgare och frigivna personer 
(f.d. slavar) med stor variation i både social och ekonomisk status, och av fria personer som 
härstammade från många olika delar av det romerska imperiet. Samtliga, oberoende av kön, ålder, 
social status och etnisk bakgrund använde dagligen kläder. Hos antika författare, bl.a. Sallustius 
och Tacitus, diskuteras vad som hörde till livets nödvändigheter och det framgår att dit räknades 
kläder. Dessa varierade dock i utseende beroende på bärarens sociala och ekonomiska status liksom 
de även kunde avspegla en persons etniska tillhörighet. Kläderna fungerade då, som nu, som en del 
i det kommunikativa system som människor använder.  
 Metoden som tillämpas för Dress codes-studien innebär att det primära källmaterialet utgörs av 
visuellt material, i första hand av skulptur. Utgångspunkt för studien är skulptur föreställande 
klädda personer, män, kvinnor och barn, med fokus på staden Rom, under perioden 50 f.Kr.-100 
e.Kr. Undersökningen kommer att begränsas till civila kläder och omfattar inte militära 
kläder/uniformer. Dessa användes enbart av män och utgör i sig ett stort undersökningsområde där 
soldaternas kläder speglade deras ställning inom armén men för att kunna inkludera kläder även för 
kvinnor och barn fokuserar Dress codes-studien på det civila samhället, utanför den militära 
organisationen. Under den aktuella perioden förekom stor produktion av skulptur avsedda för både 
privata och offentliga miljöer och med beställare ur olika sociala skikt. För de skulpturer som hade 
privatpersoner som beställare och som också avbildade privatpersoner rörde det sig ofta om 
gravskulptur eller utsmyckning i privata miljöer och normalt framställdes de avbildade personerna 
påklädda. Kläder och den klädda kroppen utgjorde ett socialt accepterat beteende och 
representerade för både antika greker och romare civilisation i allmänhet. Nakenheten däremot, 
med undantag av den gudomliga eller heroiska nakenheten som förekommer regelbundet som 
motiv i skulptur, associerades till dess motsats; till ett ociviliserat uppförande, dvs. till ”barbari”. 
Trots att den klädda kroppen, inte den avklädda, var norm i det romerska samhället har kläder i ett 
socio-kulturellt perspektiv tidigare endast behandlats i liten omfattning i tidigare forskning. 
  
 Genom den omfattande produktionen av skulptur, både fristående skulptur och reliefer, är 
tillgången på källmaterial för detta projekt mycket god. Kläderna utgjorde en viktig del av 
skulpturen för att visa den avbildades identitet men det är också av betydelse att ha i åtanke att det 
primära syftet med skulpturerna aldrig varit att i detalj dokumentera romersk klädedräkt och de 
ursprungliga färger som skulpturerna hade finns idag sällan kvar. Trots sådana metodologiska 
begränsningar är skulpturerna ändå en viktig källa till romerska kläders utseende och funktion 
eftersom de är de bäst bevarade framställningar vi har att tillgå idag. I denna undersökning ska 
detta material kompletteras med information från annat visuellt material och antika textkällor för att 
göra bilden mer fullständig. Information från annat visuellt material utgörs främst av romerskt 
måleri. Här rör det sig i första hand om storskaligt väggmåleriet från privata miljöer i framför allt 



Pompeji eftersom måleri från själva Rom endast finns bevarat i liten omfattning. Det pompejanska 
måleriet är omfattande och sammanfaller väl i tid med den period som är aktuell för studien. Detta 
måleri är figurativt från de sista decennierna f.Kr. och blir med sina färger ett viktigt komplement 
till skulpturen. Då staden Pompeji förstördes år 79 e.Kr. gäller även samtidskriteriet i hög grad för 
målningarna härifrån. 
 Även de litterära källorna från perioden är rikhaltiga men information från de antika textkällorna måste 
denna hämtas från flera olika författare eftersom det inte finns några större arbeten kring romerska textilier/dräkter. 
Men trots att det ofta rör sig om mindre textavsnitt hos varje enskild författare blir de sammantaget viktiga för synen på 
kläder och deras sociala funktion i det romerska samhället. Tillgången på skriftliga källor samtida med det visuella 
materialet är viktig en anledning till avgränsningen i tid för studien. Författare aktuella i sammanhanget är bl.a. Livius, 
Vergilius, Ovidius, och med Tacitus, Juvenalis och möjligen Suetonius (verksam ca 100 e.Kr.) som en slags ”bortre 
gräns” för samtidskriteriet.  Den valda perioden sammanfaller också delvis med en tid när kläder och utseende, 
”appearance”, fick en framskjuten plats i den officiella propagandan som uttryck bl.a. för ett accepterat och 
uppförande. Inte minst gäller detta under kejsar Augustus tid (30 f.Kr-14 e.Kr) och hans försök att återupprätta 
respekten för traditionella romerska värderingar. Här kom dräkter som den manliga togan och den kvinnliga stolan att 
spela en central roll. 
 Hypotesen som projektet utgår ifrån är att klädedräkten var, och är, en viktig del i vårt 
kommunikativa system som uttrycker olika former av identitet i fråga om kön, ålder och etnicitet 
liksom social och ekonomisk status. Vidare att kläder både utgör en del av och bidrar till skapandet 
av en tidsanda med vissa normer och värderingar. De teorier kring appearance som diskuterats av 
framför allt Stig-Sørensen och som bygger på klädernas funktion i ett visst samhälle kommer att 
tillämpas i undersökningen med det övergripande syftet:  
att undersöka hur romersk klädedräkt har fungerat som kommunikativt system kring såväl 
social och kulturell som könsmässig och etnisk status och  identitet.  
 Den praktiska arbetsmetoden för undersökningen utgår från tillgängliga publikationer med romersk 
skulptur i kombination med egna materialstudier i museisamlingar. Det finns en riklig litteratur, både i form av äldre 
och nyare publikationer (ex. Goette 1989; Stewart 2003; Hallet 2005), kring såväl romersk skulptur som pompejanskt 
måleri att använda sig av. Genom tillgången på publikationer får åtkomligheten på källmaterialet anses vara mycket 
god men bör ändå kompletteras med vissa egna specialstudier på plats. Eftersom undersökningen fokuserar på material 
från staden Rom blir det i första hand museisamlingar där som är aktuella att besöka främst Museo Nazionale Romano, 
Palazzo Altemps, Vatikanmuseerna samt Capitolinska samlingarna.  
 
Genusforskning 
Inom den internationella antikforskningen finns sedan ca 35 år en aktiv forskning med 
kvinnohistoriskt- resp. genusperspektiv vilket resulterat i en omfattande forskningslitteratur. 
Mycket av denna bygger på antika textkällor medan en mindre del har utnyttjat det visuella 
källmaterialet för genusstudier. Likaså har kläders roll som uttryck för könsstrukturer inte 
diskuterats speciellt ingående inom detta forskningsområde.  
 Även i äldre kulturer hade textilier en central roll i människors liv och i det socialt hierarkiska 
och mångkulturella samhälle som Rom utgjorde under den aktuella perioden fanns i många fall 
tydliga regler för vilka personer som fick bära vissa typer av klädesplagg. Regler av sådant slag var 
i allmänhet kopplade till en persons kön liksom sociala och juridiska status i samhället. Det för 
eftervärlden mest kända romerska klädesplagget är troligen togan, det romerska ”nationalplagget”. 
Det kan fungera som exempel på hur ett klädesplagg kunde vara fyllt av symbolik och genom 
detaljer och i ett specifikt sammanhang kunde representera olika slags identiteter som, ålder, kön 
och status för olika personer och i olika situationer. Togan bars möjligen i allra äldsta tid av både 
män och kvinnor men blev senare ett plagg som fick bäras enbart av män som var romerska 
medborgare. Det innebar att det fanns många män som levde i det romerska samhället men som 
inte hade tillåtelse att bära toga eftersom de inte uppfyllde kriteriet på medborgarskap, t.ex. slavar 
och provinsbor. Togan var ett plagg med högt statusvärde då den också blev en symbol för 
romanitas, som representerar inte bara en romersk medborgare med dennes rättigheter och 
skyldigheter i samhället utan det var också en symbol för en romersk livsstil med tillhörande 
normer och värdesystem. Utseendet på togan kunde varieras något efter i vilket specifikt 



sammanhang den förekom. T.ex. så bar män som kandiderade för ett politiskt ämbete i Rom en 
kritvit toga, s.k. toga candidatus, vilken markerade för omvärlden att man var just kandidat till ett 
ämbete. Det i sin tur betydde som regel också att man tillhörde de övre sociala skikten eftersom det 
var enbart män, och i praktiken bara män ur de välbärgade grupperna, som kunde komma ifråga för 
politiska uppdrag eftersom dessa var oavlönade. Efter avslutad politisk karriär kunde man inväljas i 
den romerska senaten. De män som satt i senaten hade togan som en slags ämbetsdräkt. På den 
fanns en purpurfärgad bård, s.k. augusticlavus, som ett tecken på funktionen som senator och den 
höga status som automatiskt följde med denna position. Att det just var en purpurfärgad bård på 
senatorernas toga var ingen tillfällighet eftersom purpur var det mest exklusiva färgämnet under 
antiken och som redan i romersk tid hade en lång tradition som symbol för både status och hög 
rang.  
 Togan blev dessutom en av de populäraste symbolerna för en ny, högre status vid förvärvat 
medborgarskap. Den användes t.ex. av frigivna män, som frigivits ur slaveri, och som uppnått 
status om medborgare, och därmed rätten att bära toga. De lät gärna avbilda sig t.ex. på sina 
gravmonument klädda i toga. Manliga invånare i romerska provinser kunde ibland tilldelas 
romerskt medborgarskap och då blev togan en viktig symbol för denna nya status. Både för frigivna 
män och för manliga provinsbor fungerade således togan som ett viktigt och synligt tecken på den 
nya, högre statusen som medborgare.  
 Togan bars också av romerska barn, både pojkar och flickor, och har då haft funktion som ett 
könsneutralt barnplagg. När barnet nådde tonåren byttes barntogan ut till de vuxna männens och 
kvinnornas mer könsbundna plagg, som en markering att man lämnat barndomen bakom sig. För 
söner i medborgarfamiljer skedde detta vid en officiell ceremoni när pojkarna iklädde sig den 
vuxna mannens toga, toga virilis. Men för flickor tycks inte någon liknande ceremoni ha 
förekommit utan övergången till den vuxna kvinnans kläder skedde troligen ofta i samband med 
bröllopet, ofta i yngre tonåren då många flickor gifte sig. Den gifta kvinnans motsvarighet till togan 
var en fotsid dräkt, stola, och en tygrik sjal, palla, som bars över stolan. I officiella sammanhang 
drogs en del av sjalen över huvudet eftersom gifta kvinnor inte skulle visa sig offentligt utan täckt 
huvud. Liksom togan signalerade kvinnornas dräkt bärarens position i den sociala hierarkin och 
tillhörande normsystem. Togan, det plagg som för männen som regel var ett uttryck för den vuxna 
mannens status hade motsatt betydelse för kvinnor. Togan också kunde bäras av vissa kvinnor men 
enbart av prostituerade och kvinnor som begått äktenskapsbrott, dvs. i korthet kvinnor som saknade 
eller fråntagits sin status. Under den tidsperiod som är aktuell för studien betydde togan generellt 
status för män och motsatsen för kvinnor: låg eller ingen status. Togan är ett exempel på romerska 
kläders funktion i en romersk, eller romerskpåverkad, kontext att tydligt markera och synliggöra 
sådant som rang, social status, åldersgrupp och könstillhörighet. Regelverket kring vissa romerska 
klädesplagg, bl.a. togan, skiljer sig markant från vad vi i ett västerländskt samhälle idag är vana 
vid. Ibland har reglerna styrts av påbud som för romerska senatorer och för personer med viss 
ämbetsklädsel men även i mindre formella sammanhang har klädedräkten haft funktion att uttrycka 
bärarens status, eller ibland brist på sådan.  
 Kläder fungerade för romarna, och fungerar fortfarande, som ett medel där bäraren visuellt 
kommunicerar med omgivningen. Genom att individer i sin klädsel bl.a. markerar könstillhörighet 
som i sin tur återspeglar rådande könsstrukturer i ett samhälle lämpar sig detta material väl för 
studier med genusperspektiv. Som nämnts ovan kommer i diskussionen teorier kring ”appearance” 
att tillämpas vilka hittills inte applicerats i någon större utsträckning på romersk klädedräkt.  
 
Betydelse och preliminära resultat 
Att studera textilier från antiken innebär generellt att källmaterialet i form av själva textilierna 
sällan finns bevarade i någon större utsträckning. Forskning om romerska textilier är ett område 
som på olika sätt kommit mer i fokus under senare år, och med delvis andra inriktningar än i äldre 
forskning. Oavsett inriktning är det som regel nödvändigt att informationen baseras även på andra 



källor än själva textilierna, för att göra bilden av äldre textilier och deras funktion mer komplett. 
Dress codes-studien använder visuellt källmaterial som utgångspunkt i syfte att studera kläders 
socio-kulturella betydelse.  
 Forskningsuppgiften presenterades vid en internationell workshop i Mannheim i december 2006, 
som ett led i arbetet inom ett internationellt projekt (se nedan). Dress codes-projektet ansågs då väl 
passa in i det större projektet eftersom min uppgift ska fokusera på material från framför allt från 
själva Rom och i projektet även ingår ett par studier som ska behandla kläders funktion i vissa 
romerska provinser (bl.a. Britannien och Donauområdet) och dessa olika delprojekt kompletterar 
varandra väl. Hela projektet inklusive Dress codes-studien ska vara avslutad 2012. 
 I tidigare forskning har romerska klädedräkters symboliska betydelse diskuterats i vissa mindre 
studier i nyare litteratur och den planerade studien ansluter till denna typ av dräktstudier med den 
skillnaden att här står det visuella materialet i fokus för undersökningen. Det visuella källmaterialet 
är underutnyttjat för socialhistoriska studier och en metodisk användning av detta kan därför 
förväntas leda till utvidgad kunskap kring de aktuella problemställningarna men också visa på 
materialets potential inom flera områden. Trots en livaktig genusforskning inom det internationella 
antikstudiet har inte kläders betydelse diskuterats i någon större utsträckning men att studera 
klädedräkt kan ge kompletterande information om rådande genusstrukturer.  
Det specifika värdet av en studie om kläder i sin socio-kulturella miljö i det antika Rom och baserat 
på visuellt material förväntas kunna visa på: 
- den potential som det visuella källmaterialet rent allmänt har,  
- ge ökad kunskap om klädedräktens betydelse och funktion i det antika romerska samhället, dels 
för enskilda individer, dels som en spegling av rådande normer i samhället,  
-  tydligare belysa könsstrukturer och genusideologier i det romerska samhället.   
Utöver de resultat som är direkt förankrade i det antika romerska samhället kan det förväntade 
specifika värdet av studien även ge mer generellt giltiga resultat kring kläders funktion i sitt sociala 
sammanhang. Klädseln utgör en vital av del en individs ’appearance’ och är allmänt en viktig del i 
människors sätt att kommunicera med sin omvärld som ett sätt markera status, identitet och rang 
för en individ men också som en återspegling av värderingar och normer i ett samhälle/under en 
tidsperiod. Detta gäller inte enbart för det antika Rom och äldre kulturer utan kan appliceras på 
andra perioder och samhällssystem, inklusive nutid.  Klädsel är vidare ett av de främsta medlen att 
synliggöra könsstrukturer i ett samhälle. Att mer ingående studera kläder ur detta perspektiv kan 
inte enbart lyfta fram antika romerska genuskonstruktioner utan också visa på att då förhärskande 
ideologier kring genus har en slående likhet med vad som varit rådande långt efter att det romerska 
samhällssystemet upphört att existera. Kläder har i förfluten tid varit och är i nutid en del i ett 
synliggörande och upprätthållande av en könsmaktsordning och kontinuiteten i detta förväntas 
tydligt framgå av undersökningen. Genom den utställning som är planerad till 2010 kring kläder 
och identitet (se nedan)  kommer resultaten att kunna presenteras för en bred publik. 
 
Internationellt samarbete 
Dress codes-studien har som den enda från Sverige inbjudits att delta i det större europeiska projektet ”Clothing and 
Identities: New Perspectives on Textiles from the Roman Empire” (CLIP) med bas vid Reiss-Engelhorn Museen i 
Mannheim, Tyskland och under ledning av Dr. Annette Schieck och Dr. Michael Tellenbach. Det projektet omfattar ett 
stort antal aspekter av romerska kläders identitetsskapande funktion och är det största moderna projekt som planerats 
kring romerskt dräktskick, med specialkompetens inom flera områden. Projektet beräknas pågå i närmare fem år 
(2008-2012) med ca 40 deltagare från 12 europeiska länder. Det praktiska arbetet kommer att bedrivas i mindre 
tematiska arbetsgrupper. För den fortlöpande kontakten mellan alla deltagarna planeras årliga ”general meetings” och 
till detta kommer tätare möten eller workshops för de mindre, tematiska arbetsgrupperna.  
 Forskningsstrategin för min studie är att med den ovan beskrivna metoden i övrigt följa det 
övergripande projektets planering vilket innebär beräknad start 2008 med en första fas som ska 
pågå till 2011. Då planeras invigning av den vandringsutställning kring ”Roman clothes and 
identity” som är ett av delmålen för projektet. Till denna ska produceras en utställningskatalog med 



text som ska vara klar 2010. Invigning av utställningen är planerad till 2011, troligen i Mannheim. 
Nästa fas av projektet pågår fram till hösten 2012 med färdigställandet av en större vetenskaplig 
publikation (i en eller flera delar) och en avslutande konferens.  
 Deltagande i projektet innebär tillgång till ett brett internationellt kontaktnät med kompetens 
inom flera områden som filologi, konstvetenskap, antikhistoria, arkeologi, och textilteknologi och 
regelbundna internationella kontakter. I projektgruppen ingår flera av de sedan länge ledande 
textilforskarna (t.ex. J-P Wild, K. Tidow, A. Böhme, A-M Stauffer) och även yngre forskare.   
 För delar av projektet har beviljats forskningsmedel (2.4 miljoner euro) inom EU:s sjunde 
ramprogram. Anslaget omfattar personer med anställning och vars institution har fungerat som 
ekonomisk garant för projektet. Min studie ingår inte i denna ansökan eftersom jag saknar 
anställning menjag är ”associated scholar” i projektet  med finansiering som måste ske på annat 
sätt. Med tanke på projektets omfattning och projektgruppens breda kompetens har projektet goda 
chanser att bli av stor betydelse för framtida forskning och kan leda till ökad kunskap om äldre 
dräkt- och textilhistoria, textilteknologi, kläders funktion och betydelse som identitetsskapare 
liksom om genusstrukturer i det romerska samhället, både i det italiska kärnområdet och i romerska 
provinser. Genom den planerade vandringsutställningen kommer resultaten att presenteras för en 
betydligt bredare publik än enbart forskarvärlden, och i flera länder.  
 Utöver deltagarna i CLIP har jag även fortlöpande kontakt med andra forskare som arbetar med 
textilier både generellt under antiken/förhistorisk tid och med specialisering i romersk tid. De utgörs av forskare vid 
Centre for Textile Research i Köpenhamn,  professor Lise Bender-Jørgensen vid Universitetet i Trondheim och andra 
medlemmar i Mons Claudianus Textile Group, professor Beate Wagner-Hasel vid Universität Hannover, dr. Mary 
Harlow vid University of Birmingham. Jämte textilforskare har jag också ett internationellt kontaktnät av 
genusforskare bestående av bl.a. professor Natalie B. Kampen vid Columbia University, New York, dr. Janet 
Huskinson vid the Open University, UK, dr. Suzanne Dixon, Australien, professor Judith Evans Grubbs vid University 
of St.Louis, Wisconsin, och till dessa kan även räknas både Mary Harlow och Wagner-Hasel. Med Harlow har jag 
sedan flera år fortlöpande kontakt kring bl.a. textilier och genusforskning och med Wagner-Hasel sedan ca ett år 
tillbaka. Hon hör till de mest framstående genusforskarna i det tyskspråkiga området. I juli i år arrangerade hon en 
konferens i Hannover kring antika textilier, Die Welt der Textilien in der Antike, dit jag var inbjuden. 
 


