Paryk eller hue med krus?
1RJOHEHP UNQLQJHURPNYLQGHKRYHGW¡MHURPNULQJnU
Camilla Luise Dahl & Dorothy Jones
Igennem omtrent et års tid har denne lille
artikels forfattere arbejdet sammen omkring et
projekt om krusede kanter i kvindehovedtøjer
i middelalder og tidlig moderne tid1, et projekt
iværksat på Middelaldercentret i Nykøbing.
En gennemgang af krusekanter i 1600-tallets
kvindehuer ledte til nogle højst interessante
opdagelser.
,JHQJLYHOVHUDINYLQGHUIUDIHNVHSLWDÀHU
og andre malede portrætter fra slutningen af
1600-tallet, kan man af og til støde på kvinder
med helt korte, stærkt krøllede parykker. I
dragtlitteraturen omtales de af og til som korte
kvindeparykker, og betragtes ofte som en en
form for hvide, krusede lokker (hvidpudret
paryk).2 Spørgsmålet er om disse “parykker” nu
ig. 1
i virkeligheden også var parykker.
Gravsten over Kirstine Jacobsdatter, d. 1698. Ringsted
Omkring 1670’erne begyndte kvinder at Sct. Bendts kirke. Foto: Dorothy Jones & Erik Fjordside.
tilføje krus til underhuen, måske især for
at tilføje volumen og udfylde “hulrummet”
mellem over- og underhue. Omkring denne tid
synes især påvirkning fra mændenes parykker
at gøre sig gældende. Kvindehovedtøjerne
ÀN GD LNNH EDUH XGVHHQGH IRUP RJ I\OGH VRP
mandsparykkerne, de begynder også at efterabe
parykkernes struktur ved at fremstille huer
med krus, der i den grad lignede mændenes
parykhår. En af de ting der derved blev klart
var at mange af de “parykker” der omtales
rundt om i dragtlitteraturen i virkeligheden
ikke var parykker men en art huer, forsynet
PHGNUXVRJÁ VHUIRUDWLOOXGHUH´KnUµHOOHUL
det mindste tage form efter parykhåret. Følger
man huernes udvikling i perioden fremfor blot
de enkelte gengivelsers hovedsæt, får man et
tydeligt indtryk af deres logiske udvikling fra
linnedhue til parykagtig krusehue.
De tidligste eksempler har gerne nogle få
ig. 2
rækker af tydeligt kruset lærrredsdug. Selve
(SLWD¿XP RYHU .LUVWLQH -DFREVGDWWHU G  RJ
dugen er ofte ugennesigtigt lærred og er dermed Borgmester Mads Lavridssøn. Ringsted, Sct. bendts kirke,
så tydeligt af stof, at de ikke som de senere 1670’erne. Foto: Dorothy Jones & Erik Fjordside.
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Danmarks kirker, bd. 8, s. 384.
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ig. 3
(SLWD¿XPRYHU3U VW
Rasmus Gjortsen Treschow, f.
1654, d.1718 med hustru Mette
Clementsdatter Clementin
f. 1673, d. 1747, og datter.
Foto: Dorothy Jones & Erik
Fjordside.

Rettelse: Præst
Niels Rasmussen
Teilgaard. død
1685, og Thale
Hansdatter Wiborg
død 1699

varianter forveksles med hår. Eksempler på denne type ses omkring begyndelsen af 1670’erne.3
Omkring midten af 1670’erne får både huer og hår en ganske bestemt form – huerne bliver
EUHGHUH IRUQHGHQ HQG RYHQWLO ² RJ RIWH IRUV\QHW PHG O J NUXV Á ser m.m. For større fylde.
+XHUQHEHVWnUW\SLVNDIÁHUHODJRIWHWUH
Grundlæggende kan huerne inddeles i tre typer: 1) hue i lag af glat stof, 2) hue i lag med
kruset stof og 3) hue i lag med anden behandling af stoffet. Til disse bæres af og til en ekstra hue
– en overhue – typisk af sort stof og udstyret med rosetter, sløjfer og andet pynt. Til den første
W\SHVHVDIRJWLOÀQWNQLSOLQJVVWRI
(WHNVHPSHOHUIHNVHWHSLWDÀXPIUD+HUOXIPDJOHNLUNH4 Et andet eksempel er en gravplade
i sten over Kirstine Jacobsdatter fra Ringsted Sct. Bendts kirke. Her ses tydeligt de tre lag
“mønstrede” stof i underhuen, der formodentligt skal illudere knipling og dertil en stor overhue
med rosetter. (Fig. 1) Et eksempel på den tredje type kan ses i f.eks. Ringsted skt. Bendts kirke
over samme Kirstine Jacobsdatter og Borgmester Mads Lavridssøn (Fig. 2) Præcis hvordan dette
udseende er opnået er ikke klart, måske vedrører det en kniplingsdug lag over solidt lærred, eller
PnVNHVWRIV\HWL´VPRFNWHNQLNµ+XHUKYRUVnGDQV\HWRYHUÁDGHHUODYHWPHGVPRFNHOOHUW W
plissering, kendes f.eks. fra Tyskland.5
Den anden type som er mest interessant for denne undersøgelse, er huerne med de mange
tætte krus, der ligner pudrede parykker. Et eksempel på typen kan f.eks. ses i Keldby kirke i
HW HSLWDÀXP IUD FD  RYHU SU VW 5DVPXV *MRUWVHQ 7UHVFKRZ G  , hans hustru Mette
Clementsdatter Clementin og lille datter i Keldby kirke, Møn. Ser man på konen og den lille datter,
så ser det umiddelalbart ud til at begge bærer parykhår. Mette Clemmentsdatter bærer dertil en
baretlignende, sort overhue med store, sorte rosetter. Den lille pige bærer i stedet en mindre
overhue, pyntet langs kanten med en dekoreret bort og dertil en stor rød roset. (Fig. 3)
Kommer man helt tæt på billedet kan man imidlertid se at det slet ikke vedrører parykker,
PHQGHULPRGKYLGHXQGHUKXHUIRUV\QHWPHGDGVNLOOLJHU NNHUDIELWWHVPnÀQHÁ VHUHOOHUNUXV
+XHQVKYLGHVWRIHUQ VWHQWUDQVSDUHQWRJNUXVHQHHOOHUÁ VHUQHRPPDQYLOHUODJWLW WWH
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)HNVHSLWD¿XP6FW.QXGVNLUNH6HVLGHLGHWWHQXPPHU
Se også artikel af Dorothy Jones i dette nummer.
Nienholdt: 1934.
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ig. 4
Detalje af Mette
Clementsdatter Clementins
hue. Foto: Camilla Luise
Dahl.
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ig. 5
Detalje af datterens hue. Foto:
Camilla Luise Dahl
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ig. 6
(SLWD¿XP
1¡UUH
9HGE\ NLUNH ) UJHPDQG
og skovrider Friedrich
Hardtil og hans hustru
Anna Maria von Wechlen.
Ukendt dødsår. Foto:
Dorothy Jones & Erik
Fjordside
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ig. 7
(SLWD¿XPL/\QJHNLUNH
over Anders Christensen
Schytte til Lynge og Broby,
d. 1716 og hustru Elizabeth
Hieronymusdatter Knopf.
Foto: Dorothy Jones & Erik
Fjordside.
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ODJ3nNRQHQVKXHV\QHVGHÀQHNUXVDWY UHV\HWWLOHQKXHDIÁRVJDUQPHQVGDWWHUHQVHUHQNOHUH
med større krus syet på helt glat stof. (Fig. 4-5)
Et andet eksempel på dette kan ses i Ringsted Sct. Bendts, heller ikke her er der tale om kruset
KnUPHQGHULPRGHQKXHPHGÀQHW WWHNUXV60RGVHVÁHUHYDULDQWHUDIGLVVHQRJOHPnVNH
LNNHNUXVGDQQHWLVWRIPHQVQDUHUHLJDUQPHGXGWUXNNHWOXY²HQDUWOXYKXHHOOHUÁRV,1¡UUH9HGE\
V\QHVKXHQPHGGHPDQJHODJNUXVDWY UHHQÁRVKXHHQGV\HGHNUXV )LJ RJVDPPHVWHGVVHV
en dame med en hovedbeklædning, der kun vanskeligt lader sig afgøre om der er tale om hår eller
garn.73nHWHSLWDÀXPL/\QJHNLUNHSn6M OODQGVHV(OL]DEHWK+LHURQ\PXVGDWWHU.QRSIKXVWUXWLO
Anders Christen Schytte, d. 1716 iført en lignende hue, hvor de løkkeformede tråde tydeligt ses.
+HUHUGHULQJHQWYLYORPDWHSLWDÀHWDIELOGHUHQORGGHQKXHRJLNNHHQKnUSDU\N )LJ 
Tydeligvis er sammenhæng mellem tidens smag for parykker og damernes underhuer. Af
billedkunsten er det ofte svært at skelne mellem hvornår der er tale om parykker og hvornår
GHWHUKXHU0HQPDQJHDIGHKRYHGVW\NNHUGHUWLGOLJHUHHUEOHYHWGHÀQHUHWVRPSDU\NNHUHUL
virkeligheden underhuer undergået en lang udvikling i samspil med parykmoden for at ligne disse
så meget som muligt.
De krusede kvindehovedtøjer lader mange spørgsmål ubesvaret: var parykker med ægte hår
først og fremmest knyttet til mandsdragten og opfandt kvinderne mere økonomisk overkommelige
varianter for at opnå samme udtryk? Var ægtehårsparykkerne knyttet til høj stand i modsætning
til huerne? I hvilket omfang brugte kvinder overhovedet parykker herhjemme og er forestillingen
om de hyppige kvindeparykker baseret på fejltolkninger af samtidige billeder?
At ægtehårsparykkerne var eftertragtede og endda særdeles bekostelige, kan der ikke
være tvivl om. De blev tillige anset for en unødvendig luksus, der var underlagt en særlig skat
- den såkaldte parykskat. I 1710 betalte eksempelvis den velhavende Horsens-købmand, Anders
Sørensen Brestrup (d. 1716) og hans hustru parykskat til byen.8 At man dermed forsøgte at opnå
det eftertragtede paryklook med andre tilrådighedstående midler end ægte hår, er derfor ikke
besynderligt. Skal vi tro billederne kunne nogle af de anvendte midler tydeligvis være allehånde
pibet og kruset lærred, kniplinger i læg og loddent garn.
Endnu mangler det skriftlige materiale at blive gennemgået grundigt, heraf kan måske en del
PHUHYLGHQRPGHVSHFLHOOHKXHUÀQGHV(UQD/RUHQW]HQKDUJMRUWHWVWRUWDUEHMGHLDWJHQQHPJn
skifter og testamenter fra Århus området, og her synes kvindeparykker ikke at optræde i noget
omfang, derimod optræder de til mænd. Hos kvinderne optræder i stedet mange forskellige huer,
bl.a. af hvidt lærred (linhuer) og overhuer af sort stof, ofte silke.9 En kobling mellem skriftligt
NLOGHPDWHULDOHRJHSLWDÀHUQHRJVnSn6M OODQGNXQQHVnOHGHVY UH¡QVNY UGLJW
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