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Abstract 

This essay comprises a study of the bridal crowns of Tjust, with respect to thcir national history, 
concept and aspect of mythological symbol. The tradition of hearing the parochial bridal crown is 
closely associated with religious medieval politics, and has also come to include elements of 
superstition and folldorc. Attention is paid to these aspccts dealing with the position of the bridal 
crown within current forms of tradition and culture and the impact on bricles of this day and age. 
As the tradition of Church-owned bridal crowns is intrinsic to this country, and especially in the 
area of which T just is a part, possible solutions to the continued tradition are investigated. 
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Kapitel I 

Formalia 

Hur och varför skriva en uppsats om brudkronor. 

1.1 Inledning 

Under '' åren och sommaren ,·igdes många brudpar i våra kyrkor. Bara en hade lånat kyrkans 
brudkrona. Dårför vill jag berätta au: det finns en bmdkrona till utianing i varje kyrka och i 
Hallingeberg finns det två. 

Ovanstående rader kunde läsas i församlingsblad m 2 2000 gällande Ankarsrum, Blackstad och 

Hallingebergs församlingar i Tjust kontrakt. 1 Författare till uppmaningen var kontraktsprosten Claes

Göran Thorell som på detta sätt slog ett slag för användningen av dessa eminenta kulturskatter som 

faktiskt fungerar än idag i sitt socialhistoriska sammanhang, kärnfullt uttryckt i prostens rubrik: 

"Brudkronan - tecknet på att bruden är drottning för en dag!".2 

Ur detta perspektiv ska brudkronorna i Tjust lyftas fram och studeras, som kulturskatter, 

traditionsbärare och symboliskt laddade tecken inom det geografiskt avgränsade område som utgörs 

av Tjustbygden i nordligaste delen av Kalmar läns kustland. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en studie av samtliga brudkronor som finns att låna i 

kontraktets kyrkor. För att uppnå en djupare förståelse ska hänsyn tas till brudkronorna som 

företeelse, objekt och symboliskt tecken. Undersökningen ska ta ställning till förändringar från 

brudkronans traditionella användning till kulturell nutidsföreteelse. Aspekter som beaktas är följande: 

• Brudkronans koncept - en indikator med religiösa, borgerliga och 

moraliska förtecken 

• Brudkronan som sagoskatt - mytologiskt, psykologiskt och kulturellt 

• Brudkronans funktion - synligt och osynligt 

• Brudkronor i Tjust - dagens verklighet. 

1 Tidi~;.;are indelat i norra och ;ödra delen. 2003-01-01 samm;~.nslager till ett enda JjitSt korttrakt efter beslut av domkapitlet. 
Området är gcografi~kt 11ågot förminskat då ' 'i$Sa grämförsamlingar övcq;ick i andra kontrakt 
: Fiirsan;/t11_~sblad AtJiearsrum, Blad:.rlad och Hallirwbcrg, Nr. 2.2000, s. 5. 
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Brudkronan ingår i ett levande generationsrninne, ofta som ortspecifik företeelse. Kvinnliga 

släktingar kan ha burit samma brudkrona, döpts, konfirmerats, gift sig och begravts i sarruna kyrka. 

Men hur lever denna tradition idag då bygemenskapen bryts upp och släkter skingras? Vad händer 

med en tradition som att bära kyrkans brudkrona i dagens konsumtionssamhälle? Hur ställer sig 

dagens brudar till att bära en "himmclskatt"? Vad ligger bakom uttrycket "drottning för en dag"? 

Vilka känslor framkallar bärandet av kyrkans brudkrona? 

Hur lanseras brudkronorna utåt i samhället, vet de blivande brudarna om deras existens? 

Listan kan göras lång på allt som finns att veta om brudkronorna i Tjust. Hur bär man sig åt för att 

nå svaren på frågorna som dessa gåtfulla skatter tycks ställa? Borde det inte främst röra sig om ett 

musealt perspektiv? D etta är utställning på högsta nivå. Svenska kulturskatter i silver och guld som 

fortfarande används i sitt ursprungliga sammanhang. Men vilket var det? Och hur långt hat 

traditionen brutits ur sitt ursprung? 

Svaren på dessa funderingar och kanske fler ska utredas i följande avhandling. 

1.3 U tgång släg e för metodval 

Brudkronor kan studeras ur flera perspektiv. Det givna tillvägagångssättet är det som används i själva 

dokumentationen av kyrkoskattema, det vill säga .inventarieförteckningarna. Där ses varje föremål ur 

ett konsthistoriskt perspektiv. Kronan blir ett slags musealt ting som kan katalogiseras efter 

tillverkningsår, stil och utformning. Det är ett hantverksalster men också ett konstverk, med 

historiskt värde men även reellt. En brudkrona kan exempelvis vara tillverkad i förgyllt silver, med 

specifik vikt och mätbara dimensioner. Den kan vara dekorerad med hjärtan och änglar och ädla 

stenar. Den har stämpel och inskrift. Den är gjord på beställning och är skapad av en person på en 

verkstad. Den är registrerad och ägd. Men faktiskt också allmän. 

Konstföremål på musewn kan beskådas och möjligen undersökas, men att de skulle finnas till 

utlåning för gemene man ter sig absurt. Rörande de svenska konstföremålen i våra kyrkor som vi 

benänmer brudkronor är sanningen just så fantastisk. Bröllop ska firas, en stor fest i livet. Till den är 

det möjligt att få låna en krona i guld och silver. Om historien bakom dessa unika skatter ska 

uppsatsen försöka utreda. 

Metoden torde följaktligen sträcka sig förbi det rent konsthistoriska. Inte för att den inte är i 

alla avseende väsentlig, tvärtom måste den ingå. Det är frågan om konsthistoriska föremål. Men ur 

ett användarperspektiv måste mera information till. Följaktligen ligger intresset lika mycket på det 

etnologiska planet, som i sig innefattar en sociologisk analys. Men det finns även andra aspekter, som 

kanske bäst kan sammanfattas .inom området visuell kultur. Brudkronorna, deras lansering och 
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användning i nutiden är en del av ett större sammanhang där masskonswntionen också spelar roll. 

Det är utifrån vår tids arena som brudkronorna ändå fortfarande används. Detta är ett helt 

studieområde i sig. 

Det finns också ett andligt perspektiv. Det handlar inte om profana utan sa.luala skatter. Eller 

hur står det till med den saken idag? Av vilken anledning lånas brudkronorna egentligen? 

Kanske måste ändå individen själv stå i centrum. Vad betyder det för bruden att ha gift sig i 

kyrkans krona? Det enda sättet att få reda på det är genom intervjwnetoder. Likadant förhåller det sig 

med andra faktorer rörande dessa geografiskt avgränsade brudkronor. Vilka borde veta mest om det 

generella användandet om inre prästerna? Eller kyrkvärdarna? Då kan man fråga sig om inte 

staristiken visar att det kanske är lika ·viktigt att intervjua de som gått i pension likaväl som dc nu 

verksarruna? Ur sitt erelllitus- perspektiv måste dc ha mera att berätta. Men det fmns andra i trakten 

som mmns. 

Naturligtvis finns det också arkiverat material, i fallet brudkronor har inventeringsmaterial 

samlats på Nordiska museet. Vad har de egentligen i sina gömmor? Och inget kan heller gå upp mot 

besök i verkligheten, där författaren kan ta egna fotografier av brudkronorna i Tjust för att kunna 

tillföra arbetet en visuell upplevelse. 

Men först en blick på det aktuella forskningsläget 
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Forskningsteorier och möjliga metoder 

2.1 Sociologisk metod 

I Pmdti:al Reason förklarar Pierre Bourdieu sin forskningsmetod som relationsorienterad "it is a 

philosophy of science that one could call relational in that it accords primacy to relations"3
. Enligt 

Bourdieu är denna aspekt ofta förbisedd inom området sociologi eftersom den inte är uppenbar utan 

måste påvisas: "captured, constructed and validared through scientific work". Utgångspunkten 

grundar sig på tre fundamentala koncept, som Bourdieu benärrmer habituJ, jiilt och kapitaL 

"Hörnstenen'' är den dubbelsidiga relationen mellan de objektiva strukturer som utgörs av det sociala 

fältet och de inre (införlivade) strukturer som utgörs av babitu.r, ett begrepp som innefattar allt som 

individen upplever som en förlängning av den personliga s fåren och identiteten4
• 

Genom att anta denna ståndpunkt tmdviks mera enkelspåriga metodkonstellationer som 

exempelvis motsatsparen individ/ samhälle, medvetet/ omedvetet, objektivt / subjektivt etcetera. 

Bourdieu menar att hans sociologiska analysmetod är den mest realistiska representationen för 

mänsklig aktivitet och därmed grunden för vetenskapligt kunskapssökande inom sociologin. 

Denna metod synes vara relativt enkel och logiskt relevant för en studie av brudkronor i TJust. 

Bmdkronorna ska sättas i relation till brudarna som bär dem. Denna relation handlar om en social 

kontext (bröllopet som institutionaliserad rit) och den innersta mening som bmclen upplever i 

samband med bärande t av kyrkans krona. Kronan i sig är det (kulturella) kapital som måste ingå,jältet 

kan vara en geografiskt avgränsad yta som består av Tjust kontrakt (men också nutidsperspektivet) 

och babitus innefattar den historiska, sociala och kulturella samhörighetskänslan i denna landsbygd. 

2.2 Museilogisk metod 

Bourdieu har ett sociologiskt forskningssyfte vilket kan vara intressant i avseendet brudkronor. i'vlen 

då är det ett kognitivt skeende som är fokus. En annan variant är att utgå från bmdkronorna som 

kulturarv ("Med kulturarv menas både materiella, andliga och naturmässiga lämningar. Det innebär 

konst, föremål, byggnader, kulturmiljö, natu rmiljö, skriftliga och muntliga minnen samt levande 

traditioner"5
) och därigenom belysa dem ur ett museilogiskt perspektiv. Denna vetenskap med stor 

spännvidd av mångdisciplinär och gränsöverskridande karaktär bildar grunden för att förstå de 

underliggande processer som gör att vissa föremål eller företeelser lyfts fram i nutiden. 

3 Pierre Bourdicu, Practical futuon (Cambridge 1998), i förordet, s. vii. 
4 lbid., s. ,·ii. 
s Lennart Palm q vist & Stcfan Bohman, Aiuseer och k11limmv. Eu mum"veim.<kaplig antoiogi (Stockholm 1997), s. 11. 
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I boken Museer o.·h krdtt1mrv påpekar Stefan Bohman att det är "de lämningar vilka vi ser som 

mest symbolbärande vi kallar för kulrurarv"6
• Kulturarv är ett subjektivt begrepp och får inom 

museilogin ofta karaktären av kvalitetsstämpeL Föremål väljs ut för att sedan ingå i ett musealt 

sarrunanhang som ger statusen kulturarv. I\·fen denna är dubbel i det att i samma s rund som det ställs 

Lit berövas föremålet sitt naturliga sammanhang och därmed sitt "liv'' i ett kulturellt samhälle. Istället 

hamnar der i något som kallas "den ständigt pågående musealiseringsprocessen"7
• 

Enligt Bohman är inte museilogi begränsat enbart till museer uran gäller "nmseiverksamheten i 

samhället i stort"~. Som poängteras av Billy Ehn, är detta en komplicerad verksamhet: "Där avspeglas 

samtiden och där utspelas myterna om historien, det annorlunda och sällsamma." En "museikultur" 

speglar både der förflutna och samtidens betraktare, vilket är dubbelt eftersom nutidsupplevelsen är 

kopplad till känslan av att uppleva främlingsskap inför "andras" föremål, menar Ehn.9 Temat museal 

dubbe!exponeritif. 10 är således fokuserad enligt detta synsätt, dock faller kriteriet levande funktion 

versus utställningsobjekt när det gäller brudkronor. Användningsområdet är ytligt sett detsamrna som 

i ursprungssanlffianhangct i det att kyrkans brudkrona bärs av bruden när hon gifter sig, men i denna 

samtid kan väl också "myterna om historien, det annorlunda och sällsanllna" sägas utspela sig? Det 

beror snarast på måttet av självreflexivirer hos bruden. 

Art se kyrkans brudkronor som ett kulturarv innebär art hänsyn måste tas till den 

museilogiska aspekten. Hur kan då en sådan forskningsmetod te sig? Bohman berör några centrala 

frågeställningar inom forskningsfältet modem museologi eller museivetenskap. De som kan vara 

relevanta för kyrkans brudkronor är följande: 

• Vad är det som på ett övcr&'fipandc plan styr hur kulturarv dcfirucras och anv'.inds, vad 

giiller t. ex. l ... ] föremål [ .. . J ? 
• Vilken roll spelar [ ... ] användandet av kulturarv [ ... ] för skapandet av regional och 

lukal idcncitct? 

• Föremålen> och fört•måbsamlingam as roll i historicskri,·andc och samhällsanalysu 

Gällande första och tredje punkterna ovan kan svaren sökas i den kyrkliga institution som fonnar vår 

svenska kultur under den tidsperiod som fenomenet uppsrån att bära brudkrona. Att det är fråga om 

en tradition som fortfarande äger giltighet har betydelse för nämnda tredje punkt. Den andra frågan 

kan behandlas i och med att den geografiska vinklingen av studien är begränsad till en specifik 

region. 1\-ien fortfarande rör sig frågeställningarna på ett generellt och ganska abstrakt plan för att 

6 Palmqvist & Bohman, s. 11. 
7 l bicl., s. 10. 
s lbld., s. 12. 
" BiUy Ebn, Mum11dtt. Dm m11seofa t'trklighetm (Stockbolm 1986), s. 21. 

10 lbid., ' · l o. 
Il Palmq,·i>t & Bohman, s. 12. 
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kunna innefatta ett mycket brett område. Hur kan det verkliga objektet närmas om mtc genom 

inzoomning av tinget i sig? 

2.3 Etnologisk metod 

Nils-.'\.rvid Bringcus skriver om vikten att studera relationen mellan människa och ting med 

utgångspunkten att tingen är "bärare av uttryck eller symboler för mänskliga attityder och 

värderingar". Etnologerna vill uppnå förståelse för människan som "kulturvarelse", vilket innebär att 

istället för att "objektivera" de fysiska föremålen försöker man nå fram till den mentala process som 

ligger bakom konstruktionen. Kontexten är väsentlig för en etnologisk föremålsanalys. 12 

Influerad av psykologen Bruno Bettelheim diskuterar Sten Andersson "tingens psykoanalys"; 

att det finns ett språk nerlagt i tingen, som på ett tyst men ständigt närvarande sätt kommunicerar 

med oss.13 I vår kultur dras en skarp gräns mellan människor och ting, i motsats till andra kulturer 

som har ett flyrande förhållande till tingen. Han ger ett drastiskt exempel på hur det borgerliga 

förhållningssättet som uppstod med industrialismens föremålsexplosion kan ta parti för tinget 

gentemot människan om någon skulle I.U1derstå sig att klia sig i håret med en gaffel. Det blir en 

"nästan hädisk handling" därför att "industrialismen gör tingen heliga".14 Tingen är "fyllda av starka 

värderingar och till synes irrationella krafter". 15 Andersson avläser en sinnesfientlig ideologi hos den 

borgerliga kulturen som har till syfte att "splittra det kollektiva livet och individen".16 Härur drar han 

den något udda tesen att ringen är starkare än människorna. Deras makt över människorna beror på 

socialisationsprocessen, som främst handlar om "att inplantera en detaljerad och komplicerad respekt 

för tingen". 17 Tingens dubbla karaktär- "spaltade i ett ytskikt och ett djupskikt" jämför Andersson 

med det medvetna och det omedvetna skiktet hos människan. Gaffeln har rätt, du har fel, och blir 

"stämplad som galen". 18 

Andersson skriver att det "bör vara en angelägen uppgift för sociologer att tränga in i tingens 

omedverna liv, i deras dunkla krafter". 19 Vi har ett komplicerat förhållande till tingen, och deras 

outtalade krav på hur, var och när de ska användas. I det gamla bondesamhället gällde inte dessa 

restriktioner. l\Ian tog det som fanns till hands och gränserna var flytande mellan människorna och 

föremålen. "I bondesamhället var tingen genomskinliga. De var fyllda av sitt praktiska bruk. Det 

to Nils-Arvid Bringcus i Alf Arvidsson et al., !1'/änniskorochfo'n!mål. Etnologer om malme/l kllltur(Stockholm 1990), s. 19 ff. 
u Sten Andersson et al., j\,fefkm n;ämuikor och ting (Göteborg 1985), s. 80. 
,. lbid., s. 81. 
l 5 !b id.' s. 82. 
' 6 !bid., s. 83. 
11 lbid., s. 85. 
" lbid., s 90. 
t9 Ibid., s. 91. 
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fanns naturligtvis heliga föremål, men man blandade ime det heliga och det praktiska som i vårt 

saniliälle". 20 

Det anmärkningsvärda vad gäller brudkronor är att det tycks vara ett av de få slags föremål 

som inte bara har sitt ursprung i den andra slags kulrur som bondesaniliället utgjorde, utan tack vare 

att den tillhörde det heligas s får, också har bibehållit sin entydiga ställning som vördnadsfyllt föremål, 

med fokus på en disciplinär funktion. 

Men också detta resonemang kan modifieras. D et disciplinära draget är en kvarleva från 

kyrkans makt över folkets moral. Ett kyrkbröllop förpliktigar så långt det nu är möjligt. Den anspelar 

på traditioner i tro och uppförande. Trots detta kan också en "praktisk" funktion spåras till den 

nutida brudkronan - för att knyta an till Anderssons resonemang om att tingen i dagsläget har en 

praktisk och en disciplinär (osynlig) sida. Denna praxis blir i specifik kontext relaterad till den visuella 

upplevelsen av bröllop i nutid, med koppling till forskning om hur modet används. 

Dag 0sterberg skriver att "materiellen" (tingen) är kommunikativa. "De kommtmicerar med 

oss - även om de inte är levande - eftersom det är stelnade betydelseinnehåll som gett dem deras 

form. Vad som uppfatras av materiellens kommunikation beror på mottagarna".21 Brudkronans 

betydelse är beroende av brudens inställning till brudkronan, i sm tur kopplad till 

bröllopsupplevelsen i stort. Som 0sterberg uttrycker saken: "De rituella materiellen måste ha en viss 

fascination för att kunna verka".22 

2.4 Multimetodval 

Ifrån en alltför svepande sociologisk forskningsmetod är det alltså möjligt att närma sig tinget ur den 

etnologiska vetenskapens specialitet, den "folkliga kulruren i dess minsta skiftningar".23 Etnologer 

intresserar sig särskilt för materiell kulrur, dessutom finns en mängd litterarur utifrån bröllopsseder 

under svenska förhållanden. Dessa har ofta en antropologisk och idehistorisk anknytning. Eftersom 

det mestadels är fråga om historiska föremål är det av vikt att knyta an till tidsepokernas 

ideströmningar likaväl som till socioekonomiska förhållanden. Amnesområdena går in i varandra, 

som ju oftast påpekas av etnologerna själva. 

På ett ännu bredare plan ligger moderna kulrurstudier, inte minst mom det snabbt 

expanderande området visuell kultur. Snarare än at t söka efter en förklaringsmodell gäller att 

2° Andcrs:ion et aL, s. 87. 

2! Dag 0stcrberg i Andersson et al., s. 14. 
20 Jbid., >. 18. 
03 Gunilla Kjell man, Varats Oaitdliga Tinglighd. En Jtt!die om flr~mål som kufiJirbiJim~ (Stockholm 1993), s. 15. 
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avgränsa frågeställningen. Här får man ändå kanske i slutändan hålla med Pierre Bourdieu om att det 

handlar om att ha en filosoferande attityd till sitt forskningsområde.24 

De aspekter som bedöms vara intressanta i förhållande till brudkronorna i Tjust tan.gerar 

alltså med ett flertal forskningsområden som ändå innefattas i begreppet visuell kultur. Eftersom det 

rör sig om föremål med en specifik traditionshistoria är idehistorien en bra utgångspunkt. Genom ett 

etnologiskt perspektiv berörs sociologiska förklaringsmodeller till olika historiska skeden. 

Brudkronorna är konsthistoriska föremål och ingår i sådana forskningsprojekt, men som del i 

en levande kulturtradition kan de också anläggas ett museilogiskt perspektiv. Ur användarsynpunkt 

berörs psykologiska och religiösa tankeplan, men även rena kommunikationsmodeller ifråga om hur 

kännedom sprids. Ungdoms- och modeaspekter är givetvis intressanta ur nutidsperspekciv. Och 

fortfarande fmns en hel del skrock förknippad med övergångsriter som bröllop och inte minst 

brudkronan. Egentligen skulle alltihop kunna omfattas av en omsorgsfull ikonologisk analys av 

brudkronans koncept enligt Erwin Panofskys ikonologiska analys-, kompetens- och källschema, 

1939, 1955.25 Denna är ovanlig inom konstvetenskapen såtillvida att metodiken "inkluderar såväl det 

intuitiva sökarbetet som det uppföljande källkritiska förfarandet", anmärker Lenajohannesson.26 

Rörande moderna kulturstudier kan nämnas Thomas Ziehe som tillhör "en annorlunda, mer 

tolkande och förståelseorienterad hermeneutisk-fenomenologisk tradicion".27 Som påpekas av Asa 

Ljungström innefattar nutida forskningsperspektiv alltmera miljö- och samhällssammanhang, 

tillsammans med människors värderingar.28 

De olika doktrinerna får helt enkelt falla in där de passar2'l utifrån ett fåtal centrala 

frågeställningar som kan delas i tre huvudstråk eller kapitel, nämligen brudkronans koncept, 

symbolaspekt och nutida funktion. I varje kapitel kommer olika infallsvinklar att beaktas, som lager 

på lager i hermeneutiska cirklar för att i slutkapitlet kunna uppnå en djupare förståelse av 

brudkronorna i Tjust kontrakt i vår egen kultur. En konsthistorisk genomgång ska också inkluderas. 

Som kronan på verket t.illkotruner bildbilagan där läsaren själv får ta del av en visuell upplevelse av 

Tjustbygdens egna brudkronor. fntervjumetoden förklaras i separat bilaga. i 

För att använda sig av Roland Barthes begrepp; uppsatsen om brudkronor är ett st11dium -

intellektuellt och systematiserande - av tillgängligt forskningsmaterial, men för att sluta den 

~· "l am obl(~td to do ~o. To mi~ c such quc~tions on the very nature of the scientific gazc is an integral part of sciL·ntific 
work." Bourdieu (1998), s. 130. 
2; Atergiven cxcmpch·is i Lena Johannesson, Miirkrum & trausparei/I (Stockholm 2001.), s. 235. 
2<• Johannc:<son (2001), s. 234. 
27 J n han Fornä~, citerad ur förordet till Thomas Ziehe, Kulturaua!Jm: U11gdo111 1(/bildlliug 11/0dtmittt (Stockholm 1994), s. 12. 
2~ A~a Ljungström i .r\n·idsson et al., s. 13. 
~9 Det finns ocbå en metodtradition inom konsthistorien som hävdar art det inte går att hitta någon "universalmctod" 
utan att "varje nytt matetial bjuder ~in spl"cifum mcrodik". Johannesson nämner E.H.Gombrich, liksom hans efterträdare 
Mtchacl .Baxandall, som "tydligast a'' nutida konst:vctarc" dcmomtrcrat vikten av en kombinerad mångfald av mctodet: 
för att uppnå "ullförlitli);,>a undersökningsresultat". J ohanne~son (2001 ), :<. 237 f. 
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hem1.eneutiska cirkeln måste vi uppnå objektets innersta mening, det punctum som är ti11gäng1igt för 

bruden i Tjust när hon bär kyrkans brudkrona. Det mest utmanande är just att försöka fånga den 

"irrationella resten"30 som är en del av mänsklighetens egen gåta. 

3. Tidigare forskning 

En mängd intressant forskning har gjorts om våra svenska bröllopsseder, där bruket av brudkrona i 

brudutstyrseln också nämns. Dessa etnologiska (folklivs-) studier behandiar traditionsursprung och 

ger exempel ur det svenska bondesamhället från norr till söder. Det finns också exempel på 

geografisk avgränsning, närmare bestämt rörande skånska traditioner om livets högtider. Många av 

dessa studier grundar sig på insamlat dokun1.entationsmaterial ur arkiven på främst nordiska museet, 

som också innehar inventarieförteckningar över kyrkornas kulturskatter. Ämnet behandias av Lars 

Bondeson, Nils-Arvid Bringeus och f3:bbe Schön i de referenser som används i denna uppsats. 

Förutsättningarna är goda för an få fram intressant bakgrundsmaterial. Vid arbetet med 

forskningsprojektet Kultm;grånser och klassgränser klargjordes att Sverige har helt andra möjligheter att få 

tillgång till levande historia än den internationella forskningen med sin bas i historiska källor från 

E ngland, Frankrike och Tyskland. Det ä1dre bondesamhället ligger "betydiigt närmare oss i tiden" 

och i våra etnologiska arkiv finns ett rikt material kring livs- och trosmönster i allmogekulturen.31 

I samarbete med nordiska museet har Barbro Hovstadius skrivit en doktorsavhandling om 

brudkronorna i Linköpings stift, som ju Tjust kontrakt tillhör. Dock koncentreras studieområdet till 

förvärv, form och tillverkning av brudkronorna fram till år 1800, och är alltså en historisk 

genomgång över brudkronorna. Hovstadius grundar förståelsen av brudkronans uppkomst till 

medeltidens kyrkliga maktstruktur med influenser från utlandet, och fortsätter med en renodlad 

konsthistorisk expose rörande samtliga detaljer hos de w1.dersökta brudkronorna. Stilhistoriken i 

tillverkningen spåras och jämförs med liknande artefakter från andra länder i norden. Arbetet saknar 

nutidsperspektiv förutom en karta över antal brudkronor i kontraktets kyrkor med beteckningar efter 

de århundraden som kronorna tillverkars i, men inte heller denna har visat sig vara helt aktuell. 

JO Webers citerad i.JohanncsH)Il (2001), s. 244. 
31 Jona~ Fl:)·kman & On·ar Löfgren, Den ku/tiveratk malmirkan (Malmö 1979), s. 13. Boken är en första rapport från 
forskningsprojektet Ku/tJtrgriinser och kiassgrii1zse1·vid Etnologiska institutionen i Lund. 
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Reflexion Formalia 

En stuelie av brudkronorna i Tjust i sin nuvarande kulturella kontext rör sig således över delvis 

outforskade områden och kan förhoppningsvis bidra till en djupare förståelse av ett mycket speciellt 

område i vårt kulturella arv. 
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Kapitel II 

Historia 

Ingen får överglänsa bruden på hennes bröllopsdag. Enligt traditioner världen över kläs hon 
för att vara så vacker som möjligt. Det sköna står i fokus där bruden är medelpunkt. Men 
vad är då detta "sköna'~ och varför år det så viktigt? Historien om brudkronan och dess 
förebild kan börja med en inblick i fokuseringen på skönhet genom tiderna, för att sedan 
fortsätta med den kyrkliga brudkronans specifika roll och upptakt i Sveriges historia. 
Bn1dkronans koncept kan spåras långt bakåt i tid och rum . .. 

Ideal 

4.1 Det sköna 

Hur man betraktat och behandlat den kcopp~liga skönheten genom tiderna är resultatet av kulturella 
och sociala faktorer. Skönhcten är '-'fl kulturprodukt och bakom dc snabba modeförändcin&<a.rna i 
historiL'flS ytskikt döljer sig kulturella konstanter som i stort sett varit desamma sedan antiken. Den 
,~kti/r-'< rc ,_.dess~ undt"rliggondc principer u1ncbiir att >könhersidealen alltid u tgjort projektioner av ett 
socialt grupp- och nonntänkande.>2 

Det handlar i slutändan om ordning och kontroll, skriver Carolina Brown om den kroppsliga 

skönhetens historia. Rådande normer har som funktion att hålla individen pa sin plats i 

samhällsordningen. Det avvikande hotar världsbilden. 

Brown ger en idemässig aspekt på skönhetsidealen genom tiderna med betoning på 1700-

talet, en "avgörande gräns mellan en gammal och en nyare tid".33 Dc gamla samhällsfundamenten 

som dominerades av religionen ersätts med nya tankar i upplysningens och vetenskapens anda. Det 

moderna Sverige börjar ta form. Browns poäng är att dessa historiska förutsättningar kan spåras in i 

våra dagar. 

"Skönheten rymmer en ständig kamp mellan insida och utsida, mellan ideal och verklighet, 

teori och praktik, kropp och själ, mellan liv och död" skriver Brown .... Fåfängan handlar slutgilrigr 

om kampen mellan narurens lag som innebär kroppslig död och den odödliga själens kontakt med en 

aru1an dimension. Bruden i sin jungfrukrona är symbolen för det oförgängliga idealet, en högtid 

utplockad ur tid och rum, en fm sen stillbild lyft ur livets ständiga strävan av vardagliga sysslor och ett 

obevekli!,>t åldrande. 

32 C:uolina Brown, S/eQitht/(111/IUJJk. Ur dm kroppsliga sköiilxkns historia (Stockholm 1994), s. 6. 
3J [bJd., s. 8. 
3

' lbid., "· 12. 
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Brown anmärker att en ökad tidsfixering, och därmed åldersfixering är karaktäristisk för vår 

samtid.:;; l\.fed den industriella revolutionen "uppfums" tiden och inrättar sig i en linjär bana. Varje 

livstid blir individuell och lämnar bondesamhällets årstidsindelade kollektiv. Födelsedagar och andra 

bemärkelsedagar ftras i den konstruerade ålderstrappan med sin upp- och nergång. "Kulturella och 

sociala faktorer omgärdar åldrandet".36 

Samma koppling gör Orvar Löfgren rapporten Den kultiverade människan. 

Tidsmedvetenheten inträder med den tekniska samhällsutvecklingen. "En kulturs tidsuppfattning 

säger oss mycket om människornas sätt att leva och tänka, den ger oss en av nycklarna till förståelsen 

av själva den kulturella grundstrukturen i samhället''37 Gradvis förändrades tiderna, men också 

förhållningssättet till livets olika skeden. Löfgren talar om ett "kulturmöte mellan två 

tidsuppfattningar", där industrialiserings nya, standardiserade tidsuppfattning kolliderar mot 

bondesamhällets rykliska tidsbegrepp. Istället för att uppleva livet som ett växelvis skeende delas 

tiden nu in i olika steg mot en planerad framtid. 

Löfgren poängterar att den ekonomiska förändringen som byggs upp under 1800-talet skapar 

gränser mellan "produktion och icke-produktion, mellan arbete och fritid".38 Än idag ligger denna 

växelverkan mellan arbete (produktion) och fritid (konsumtion) till grund för 

verklighetsuppfattningen. Och det som konsumeras berör i sin tur en längtan efter det sköna, det 

ev;ga ... 

Antikens sökan efter det sköna var likaledes en sökan efter det eviga. "Man har önskat bevisa 

och odödligförklara skönheten genom försök att förandliga den, upphöja den till säkrare sflirer 

obundna av det jordiska, förgängliga kretsloppet'' skriver Brown. Den krönta bruden är en hyllning 

till själens rena odödlighet, en strävan efter högre sfärer. "Det är den påstådda odödligheten som ger 

själen dess överlägsna position och gudomliga status".:;9 

Under antiken ansågs inspiration vara av gudomlig härkomst, skapandet sökte efterlikna den 

"kosmiska v.irldssjälens skönhet".~0 Iden om bilden av perfekt harmoni utvecklades under 

renässansen till en konstnärlig strävan efter balans, symmetri och proportion som skulle avspegla den 

universella skönheten, vars geometriska och logiska uträkning gällde för såväl människa som 

universum, mikro- och makrokosmos. "Konstnärens idebild blir li.l.-tydig med en gudomlig urbild".41 

35 Brown, ~ . 20. 
J (, Jbid., s. 22. 
37 Om1r l.öfgrcn i F' rykman & Löfgrcn, s. 21. 
JS !bid., S. 22 ff. 
39 Brown, s . 29. 
"' Tbid., s. 34. 
" !bid., s. 33. 
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Denna idealbild som alltså vilar på filosofiska tankar från antikens greker återspeglas i vår egen bild 

av idealbruden i sin ärek:rona. Bruden tar del av det evigas värden. 

4.2 Ordningen 

Vid den tid d å brudkronorna förs t togs i bruk fanns en rigid ordning i vårt samhällssystem som i 

grunden hade att göra med ett "universellt behov att klassificera, ordna och systematisera, ett sätt att 

besvärja tillvarons kaos" skriver Brown. Det blev skillnad på folk och folk.42 

Ståndsväsendecs adel, präster, borgare och bönder hade sina rötwr i meddtid<..-ns trcståndslära, tre 
huvudgrupper besrående av politia, det vill säga den världsliga styrelsen, eccksia, den andliga styrelsen, 
och oeconomia, husbållsstyrclsen. Gud ansågs ha instiftat denna instimtion och därmed upphöjdes den 
som orubblig och odiskutabcl4 3 

Detta teokratiska system gav alltså de fyra stånden ett till synes gudomligt ursprung, lagen om 

ordning byggde på fastställda privilegier och skyldigheter där var och en visste sin plats. "Skulle 

ordningen störas förmodades hela människans existens vara hotad, samhällets grundvalar skulle 

rämna och kaos vara ett faktum" skriver Brown.+~ 

I ståndssamhället gällde att se ståndsmässig ut; varje stånd "representerades av en 

schablonbild, en specifik karaktärstyp med därtill hörande utseende och uttryck". För att förtydliga 

sin ställning i de högre stånden lades stor möda vid att signalera sin maktställning. Symbolspråket 

som användes var lyxbetonad klädsel, smink och smycken. Det var ett sätt att uttrycka 

gruppgemenskap och att hedra sitt stånd men framförallt ett sätt att avskilja sig från de "obildade" 

lägre stånden. ~5 

Så småningom förändrades samhällshierarkin med den gamla ståndsläran och lyxattributen 

spreds till en framvä.....-:ande medelklass. lvfen modet kunde fortfarande kopplas till ett dygdebegrepp 

där det gällde att efterhärma ett "högre" ideal, även om ekonomiska och individualistiska värden 

började ersätta de abstrakt "själsliga". När ekonomin stärktes för ett ökat antal i och med 

borgarklassens framväxt spreds ett modebegrepp vidare ut i samhället. Brown ger exempel p å 

•~ "Genom att gmppera och congordna männi~kor byggde man upp ett ramverk för 1·ad som generellt skulle betraktas 
som bättre od1 vad som skulle betrakras som sämre och denna indelning som styrde idcalbild<..'11 frammanades utifrån dc 
påstådda sjiilsliga, inre bcskaffcnhctcma hos människor. Att därtill hävda Gud och vctL-nskapcn som idcernas upphov 
gjorde att indelningen kunde stadg-ds till lag och ordning med seglivad 1·araktighet. Ståndssamhällct upplösres formellt 
1866-67" ... Brown, ~. 45. 
n Ibid., s. 45. 
'" Ibid., s. 45 f. 
~5 Ibid., s. 73. 
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brudens vita klädsel, där "[fjörfranskningen styrdes från samhällets topp"<~' D en rena bruden i vitt 

och krönt i himladrottningens krona var en konstruerad bild som var efterst rävansvärd att sprida 

bland folket. Och varför? Brown förklarar dygdebegreppet: 

Hibehållandct av ordningen, där ståndshierarki och ståndskaraktäristik kunde fortleva på inhemska 
medel och med traditionella uttryckssätt, kränlc en fostran a\' fn lksjäb1. Genom dygdcbcgrL-ppct 
utfom>adcs dL'll mL>rlborgerliga plikten. Dygden blev dc styralldes npcn för att upprätthålla kontroll." 

"Dygd betydde inte bara anständighet och värdighet, utan blev det fundamentala begreppet för allt 

som fordrades av en god samhällsmedborgare. Dygd blev att ftnna sin rätta roll i den sociala 

ordningen. För dc lägre stånden innebar dygd nyttighet och lydnad".48 Brown skriver att dygden 

fran1ställdes som den sanna skönheten, allmänheten manades till flit och sparsamhet. Detta var ett 

medel för att inte folket skulle få lust till att få sådana laster som "rikedom, ära och vällust", vilket ju 

skulle i slutändan vända upp och ner på den föreskrivna samhällsordningen. Kronan framställdes 

som en slags belöning för dygd och oskuld. Bruden blev drottning för en dag. 

Ur idehistoriskt perspektiv kan således brudkronan ses som ett lockbete som bejakades av 

överheten som en viktig länk i samhällsordningens hierarkiska uppbyggnad. Denna ordning vilade till 

största del på den världsbild som importerats från kontinenten via kyrkan. 

•• Brc"vn, s. 83. 
• l Ibid., s. 86. 
•a lbid., s. 86. 
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Kyrkan 

5.1 Kyrkans makt 

För att förstå brudkronans funktion i en 1-.-yrklig rit måste kyrkans makt över folket begrundas. Under 

tusen år har människorna i vårt nordliga land präglats av denna överhet. 

När Svea Rike kristnades handlade det till lika stor del om politisk makt som andlig 

omvändelse. Kyrkan fanns som "en kraft och övergripande ide frän toppen" skriver Erik Petren. 

Kyrkans makt bcfåstes på alla nivåer.~9 I och med att landet kristnades p::trallellt med att ett svenskt 

rike vä..xte fram kunde det folkliga medvetandet formas på alla plan. Den kyrka som fick fåste i 

vikingarnas land på 1000-talct var sedan århundraden "en av de bärande krafterna i det samhälle och 

den kultur som redan formade en europeisk tradition".50 Man kan gott tala om ett första "Sverige 

möter E uropa". 

Det smidigaste sättet att få med de nordiska länderna i det dåvarande makepolitiska spelet var 

oftast att införliva redan existerande traditioner med kyrkliga ceremonier, där betydelsen ändrades i 

g-<~mla former. 

Så ,;måningom bö rjade all! fler a\' de ledande m~noC11 fundera på om inte när allt kom omkring 'Vite 

K•i>t' \'af väl så m;ikcig som dc gamla gu daroa [ ... ) Knnske kunde Kristus och Guds moder duga lika 
bra till sådant som Tor och Frö. Ju mer man såg sig om i världen, desto mer talade fiir det. 51 

MajaHagerman påpekar att de kvinnor som hade samröre med samhällets maktpositioner säkerligen 

ivrade för kristendomen av ett mera angeläget skäl än de ledande männen eftersom frälsningen i 

paradiser gällde alla oberoende av kön. "Kvinnorna hade förut bara haft Hel, den mörka 

dödsgudinnan, att vänta på eftersom de varit utestängda från krigamas Valhall. Nu fick de veta att 

porten till himlen stod öppen för dem, och att ett liv i evig lycksalighet skulle bli deras om bara de 

skötte sig".52 Detsamma måste ha gällt större delen av befolkningen, de utan ställning som fria män, 

som ju också nu fick möjligheten tilllycka bortom döden. 

Petren förklarar att religionsbytet främst gällde den offentliga kulten. Offerkällor och heliga 

lundar bibehöll sin betydelse, men nu med en kyrkobyggnad där mässa firades. Dock levde gammal 

49 Det var kejsar Konscanlin (ca 280-337) som först lyckades för"nu stat och kyrka i ett g~"llialiskt drag som var "den enda 
rik$omfattandc, folkligt förankrade organisationen på det territorium, där Komtalllin ville åtemppriitta starens 
aukiOritct". Erik Pctrcn, J.0•1-ka och makt. Bilder ur stotl/J k kJ•rlwht!loria (Uppsala 1990), s. 1 O. 
!"l Pctren, s. 9 ff. 
51 lbid., ;.. 13. 
5~ Maja Hagerman, Spåren av fumgtiiJ 111åi1. Om 11är Svmge b/tv tJI leriiUt tikt i skiftet mellan viletitgatid och medeltid (Stockholm 
1996), s. 299. 
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tro och seder kvar under de kristna ritualerna. Härmed förankrades kristendomen i ett väl utvecklat 

kraftnät som härstammade från asatiden. Traditioner och lagar från sYear och götar levde länge kvar i 

olika landsdelar, och självstyTet var ännu i praktiken verksamt. Riket kunde betraktas närmast som ett 

förbund av landskap, där grundstommen i samhället utgjordes av ätten. ·varje ätt ägde sin jord och 

bevakade sina rättigheter gentemot andra ätter. Beslut och förhandlingar utfördes av vuxna män som 

kom till tinget på samma vis som i forna tider. Ledarna för de rikaste ätterna hade givetvis stort 

anseende och inflytande. DäraY följde att giftermål mellan olika ätter utgjorde ett viktigt led i 

maktpositionerna. 53 

Kyrkan hade "många synpunkter på giftermål, arv och familjerätt i övrigt som inte gick in i 

ättsamhällets struktur" skriver Petren. Exempelvis var det angeläget att det lagliga äktenskapet skulle 

knytas till den kyrkliga vigseln. l praktiken lyckades detta först via det lutherska prästerskapet så sent 

som 1736. Det blev istället begreppet trolovning som ingick i en kyrklig ritual, till viss del rättsligt 

bindande. 54 

En viktig skillnad för nordens folk som Petren uppmärksanunar var att krismandet innebar 

"den definitiva övergången till skriftkultur". Vikingarnas användning av "trollrunor" eller "Odens 

hemlighet" var till för magiska ändatnål av utvalda folk såsom "skalder, hövdingar och trollkunniga". 

Avtal rörande så praktiska ting som giftermål eller köp slöts muntligen i vittnens närvaro. Att med 

skriftliga dokument befästa sociala avtal tillhörde en helt annan kultur.55 

5.2 Brudkronans föregångare 

Ringformade huvudprydnader har varit kända sedan forntiden som den narorliga prydnaden på det 
fritt hängande håret. De har funnits i nästan alla kulrurcr, först ~om prydnad och ~edan med ctr mer 
bestämt symboliskt innchåll.5<• 

I Norden bars sedan forntiden ett pannband med invävda guldtrådar, benämnd lad, huvud/ad, eller 

guld/ad. Hovstadius skriver att det ur detta pannband utvecklats olika slags metallprydnader via 

inflytande från kontinenten. Det kallades huvudguld eller huvNdsi/ver, under medeltiden ersatt av tyskans 

kmns. Detta huvudsmycke bars vid medeltidens fester av alla, oberoende av kön eller samhällsklass. 

Genom det tyska inflytandet kom kransen att så småningom övergå till att vara brudens 

jungfruteckcn, menar Hovstadius. Brudkronan av metall är känt i "alla nordiska länder samt delar av 

; 3 Petren, ~. 14. 
54 lbid., s. 24. 
ss Ibid., s. 37. 
5(, Barbro Hovstadiu~, Endkronor i Linköpsiw stift. Foi~·iiro,ftrm och ti//JJ!Jrkfling intill år 1800 (Stockholm 1976), s. 13. 
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Tyskland".57 Hovstadius tillägger att det medeltida förhållandet mellan krans och krona är oklart i 

fråga om funktion och utformning. 58 

Både den monarkiska tanken och kronornas former kommer från Orienten via Bysans, som 

utövade ett starkt inflytande på Europa under hela medeltiden.59 Ordet krona härstammar från 

grekiskans korone och det latinska corona av betydelse både krans och ringw I Norden finns 

avbildningar av kungar med krona på mynt och sigill från 1000-talet (Danmark och Norge) och 

1100-talet i Sverige. Den första svenska kungakröningen anses ha skett år 1210, skriver Hovstadius.61 

Men kungarna kw1de också äga flera enklare varianter för personligt bruk.62 Fram till 1600-talets 

senare del användes också kungliga begravningskronor av särskilt slag.6
:; Under medeltiden var det 

vanligt med furstekronorr..~ som rangtecken, därmed användes de självklart vid bröllopet som 

brudkrona.65 Dock påpekar Hovstadius att det inre är möjligt att gå närmare in på utbredningen av 

bruket av furstliga brudkronor utan mera omfattande efterforskningar. 

5.3 Tidiga bröllopsritualer 

r den skandinaviska norden under hednatiden voro formerna för b:s fLCande nob>a be~tämda av lag och 

sedvänja. [ ... J Scdan brudgummen i vittn<..~ls närvaro erlagt den vid trolovningL"O fastställda 

brudki)p~~umman, ga\" giftomannen f ... ) dc tU tillsammans genom alt lägga brudt."OS hand i 
brudgummem (giftermål). Den högtidliga akten kallades vanl.iga~t 'handfästning' på grund av den 
åtföljande seden, arr, när paret givits samman, först fadem lade sin högra hand över deras, sedan alla 
de närvarande. -Efter denna ceremoni vidtog gii~tabudet. Under bröllopsmåltiden druckos skålar och 
nedkallades gudarnas \"älsignelse, ~ärskilt Vars, trohetslöftenas gudinna. l alla~ närvaro besteg p aret den 
äkm sängen. l\-!an hade $å ett gL"Oom vittnen giltigt intyg om äktenskapet.< inb>åcndc. 

Så författade dåvarande intendenten för Nordiska museet, fil. dr N. E. Hammarstedt, för Nordisk 

familjeboks tredje upplaga om bröllop. Efter krismandet i Sverige tillkom nya seder. Vid 

bröllopsfesten, där "alla fränder till och med tredje släktled" var inbjudna, skulle brudgummens 

närmaste släkting be brudens giftoman uttala "giftasorden" enligt svensk lag: J ag gifter dig till heder och 

57 Hm·Hadius, s. H f. 
58 lhid., s. 16. 
59 l b id., s. 17. lfo,·~tadius skm·er all den för:;ta konungakröningen gällde fmnkemas Pipptit dm Iii/t, år 751. 
60 lbid., s. 17. 
61 llovstadius torde ~yfta på Erik Knutsson (son~on till Erik den helige) . Enligt Nordisk jami/jebok är E rik Knutsson "den 
först<: S\"Cnskc konung, 001 ,•iJkcn man säkert vet, att han låtit kröna sig". Artikelförfattare L. Dalgrcn, i Nordiskjami(jtbok, 
3:e upplagan (Stockholm 1927), 6:c bandet, s. 968. 
G~ Nationella regalier tillkom först vid medeltidens slut när "dc europeiska kungarikenas framviixtpeciod" var över. 
Ho'"$tadius, s. 19. 
63 Tbid., s. 19. 
6 ' J>A kontinenten fiirckom ett "rikligt kron bruk" ,·id hoven under medeltiden, h ögärrade k,·innor kunde äga flera styck~.,. 
Dessa ,·ar modebundna tillutseend et, liksom övriga smyckcsaccessoarer. Hovstadius, s. 24. 
'•5 Ibid., s. 24 f. 
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h11![m, till halv säng, till lås oth I!JCklar och till var tm!Je pwniug I iigm och äga fån i lösöreu. Under kalaset 

föreslog värden skålar, den sista dracks till den heliga jungfruns ära.66 Maria hade således intagit 

asagudinnans plats i det nordiska bröllops firandet. 

Dc äldsta lagarna vi har nedtecknade är dels den Aldn: Västgötafagen, från 1220-talet, och från 

cirka 1300 Östgiitafagen. Bondeson skriver att äktenskapet enligt den Äldre Västgötalagen fortfarande 

ingicks enligt de "gammalgermanska, hedniska formerna", där rättsaktema trolovning, giftermål och 

sän.gledning sköttes av den så kallade giftomannen.67 Ordet vigsel nämns inte alls. Glappet var 

fortfarande stort till att se äktenskapet som ett heligt sakrament och den kyrkliga vigseln som den 

enda giltiga ingången därtill. 

I Östgötalagens giftennålsbalk står däremot att läsa: 

Scdan dc äro vigda och de gå båda uppenbarligen i säng samman, \'are sig 1,<iftermål har skett eller ej, då 
har hon kommit till alla rättigheter hos honom, och han har att både sv-ara och söka för h~·tme.68 

Här har det nya blandats in i ursprungsritualen. Lars Bondeson påpekar att i denna lagtext krävs 

"såväl vigsel som sängledning för att kvinnan skall få del av mannens tillgångar och för att han skall 

bli sin hustrus målsman". Dessutom visar texten på allmogens envetna fasthållning vid sina egna 

ritualer. Man gick med på vigsel, men villkoret var sängledningen.69 

Hovstadius förklarar de "tre moment" angående äktenskapets ingående som innefattades i de 

svenska landskapslagarna; nä.mligen.fostningm, giftermålet och sängefedtJingen. 

Fästningen konsti tuerades genom gåvor och handslag i vittnens närvaro. Därpå följde giftermålet då 
bruden överlämnades till brudgummen. Det skulle äga rum högst två år senare. Brud!,'llmmcn red då 
med sitt följe, dår bl a brudsäran ingick, till brudens hem, där htnncs överlämnande ägde rum, diket 
var höjdpunkten i hela bröllopsccrcmoniclct. Därefter återvände brudgummen med bruden till sitt 
hem och denna ritt kaUac.lcs brudlopp, diimv ordet bröllop. J brudgummens gård skedde 
siinglcdningcn.70 

Bondeson anmärker att dc första kristna missionärerna var i regel kloka män som förstod vikten av 

att skynda långsamt och undan för undan fylla de gamla hedniska sedvänjorna med kristet innehåll. 

Kvar av sängledningsritualen återstår nu en välsignelseakt.; t 

Go Nordisi' famifjebok, tredje upplagen, 4:c bandet (Stockholm 1925), s. 152 f. 
07 [ äldre nordiska rättskällor betecknar gffionJalt den bli,·andc brudens manlige frände, som ägde rätt att "giva henne åt 
någon till hustru" aUtså förrätta giftermål. Nordiskfamifjebok, tredje upplagan, 8:e bandet (Stockholm 1928), s. 656. 
&g Lars Bondeson, Seder~n·h bruk vid bliil/ap (Stockholm 1988), ,;. 27. 
69 lbid., s. '27 . 
70 1-Iovstadius. s. 35. 
7l Bondeson, s. 27. 
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5.4 Gustav Vasa och de försvunna brudkronorna 

Brudkronor av ädelmetall har använts i Sverige sedan åtminstone ett halvt årtusende tillbaka.n Det 

man vet om brudkronans användning från skriftliga källor kommer dels ur Olaus Magnus slcildringar 

av 1500-talets första hälft och dels ur dc protokoll som fördes över Gustav Vasas konfiskationer av 

kyrkans silverskatter.73 Mängder av kronor försvann därvid ur våra kyrkor.74 Dock utfärdades 

bestämmelser om att "en eller ett par brudkronor skulle lämnas kvar i varje härad eftersom det vm· sed att 

snrycka bmdar !Jied krolltl', skriver Nils-Arvid Bringeus [min kursivering]. Sockenborna fick också rätt 

att behålla brudkronorna i sina kyrkor om de kunde inlösa dem med annat silver.75 

Den officiella anledningen till att kräva en "silverskatt" av kyrkor och kloster var förutom 

rena försvarskostnader ett penningbehov till att täcka krigsskulden till Liibeck. Kungen lämnade 

kvitto och lovade återbetalning. Men det utgjorde också ett led i en medveten kyrkopolitik från 

Gustav Vasas sida för att ta ifrån "biskoparna och andra prelater" makten på den politiska arenan i 

Sverige, skriver Petren.76 

Som påpekas av Bondeson var visserligen urholkandet av kyrkans politiska makt en 

konsekvens av Gustav Vasas konfiskationer och indragningar men lika viktigt att minnas är att "de 

kyrkliga tillgångar som Gustav med 1527 års terminologi bedömde som 'överflödiga' bekostade 

också större delen av det kulturliv som fanns i Sverige och som helt enkelt bara försvann".77 I och 

med att kyrkliga ritualer hade ersatt de gamla hedniska riterna återstod bara den dagliga 

överlevnadskampen för allmogen. A tt värna om ånninstone en silverkrona i varje kyrka visar på 

dennes symboliska betydelse för bröllopet som en unik och mäktig händelse i en människas liv. 

5.5 Den krönta Mariabilden 

Mariamystiken kulmin.erade under 1400-talet då madonnan tillbads som den rena jungfrun och som 

himladrottning. De framställningar av henne som n ådde allmogen i Sverige var oftast genom 

bemålade träfigurer, med tillhörande krona. Men hur uppstod iden om att framställa Maria med 

krona? 

70 H ovsmdius, s. 9. 
n Tbid., s. 32. 
' ' Hm·sradiu> t>llar om "ett stort antal notiser om kronor av förgyll r sikcr' ' i rcdukrionspro tokollcn. f-Iovsradius, s. 26. 
75 Nils-f\ rvid Bringcus, Livets bOgtider (Srockbolm 1987), s. 112. Bondcwn, s. 90. 
i6 PctrLn, s. 71. 
'' Bondeson, s. l 02. 
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I Ch1istia11 lt'OIJograpf[y skriver Andre Grabar att bilden av den krönta Maria uppstod i den 

bysantinska konsten där heligheter kunde markeras med krona eller annan form av lumina.7M Det rör 

sig alltså om ett vedertaget bildspråk med gamla anor. Grabar ser de tidiga kristna bilderna som en 

direkt fortsättning på senantikens framställning av kungar och kejsare, ett bildspråk som användes 

allmänt i länderna kring l'vledelhavet och som sedan behållits i krisren ikonografi.79 Ett väl utvecklat 

symbolspråk har utvecklats rörande kristna bilder och Mariabilder i synnerhet. 

I nationalmuseums utställ.ningskatalog om Mariabilder skriver Britta Birnbaum om vikten av 

att närma sig symbolspråket i Mariabilderna via "gångna tiders bildmässiga sätt att uppfatta 

tillvaron"l<O Hon citerar Tomas av Aquinos uttalande om symboler som 'materiella metaforer för 

andliga ting', och poängterar att "allt hade en gudomlig likhet".81 Den krönta Maria symboliserar 

hennes status som himladrottning i och med upptagandet till himmelen. Birnbaum poängterar att i 

den bysantinska konsten med sitt säte i öst behåller Maria sin enkla huvudduk; maphotion. Kronan, 

enligt Birnbaum martyrernas segertecken, gjorde istället sitt inträde i väst, då i 700-talets Rom där 

bruket infördes att kröna Maria-skulpturerna. 82 Hovstadins skriver att den äldsta avbildningen av 

Maria med krona härrör från 900-talet, och då enbart som drottningtecken. Som jungfru prisades 

hon i lviarialyriken förs t vid 1100-talets slut.M3 

Hursomhelst kan vi konstatera att bilden av den krönta Maria var känd i Sverige på 

medeltiden, då träskulpturer av Maria med krona på huvudet köptes in. På grund av att v; förskonats 

från krig och plundring inom rikets gränser, men också tack vare att våra kyrkor i motsats till de på 

kontinenten inte ansåg sig ha råd att byta ut inredningen, kan de flesta av figurernail-l beskådas i 

kyrkorna än idag. Denna rikedom på kyrkliga konstskatter från medeltiden är något unikt för Sverige. 

Görel Cavalli-Björkman skriver att Mariakulten är lika gammal som kyrkan och att 

"[m]adonnans politiska kraft kan knappast överskattas".85 Om konstens lviariabilder klargör hon att 

den "tronande majestätiska Maria är en bildtyp som utvecklades i den bysantinska konsten och som 

76 " The pcogrcs~ of this cult in Constantinople in the following centurics should pcrhaps be connccted with the fact that, 
in tl1c seeond half of the sixth cenmry and att the be1,>inning of the scvcnth, a doser rclatiomh.ip had been cstablishcd 
t here bctween the sacred images of the cm perors and the images of Christ. I t is t hen, I tlunk, t hat tl1e mo re exacting and 
religious cult, traditionally enjoycd by official porteairs of tl1c monarcb, was transferred to images of Christ as sovericgn 
and, by way of thcsc images, to all portraits of saints." Andre Grabar, Christian lrollograpi?J. A Stut!J• oflts Onj,ins (Princeton 
1980), s. 86. 
''' ;\,· Grabar omtalat som "tl1e Greco-Latin iconogrnphic language". Grabar, s. xiv. 
~'' Britta Hirnbaum i Görd Cavalli-Björkman et al.. Mariabtldtr. Nationalmusei ut~tällningskaralog nr 512 (Stockholm 
1989), s. 7 . 
•• lbid., $. 7. 
H! fbid., s. 42. 
"-' Hovstadius. s. 20. 
•• "l sin allm tidigaste form på 900- och 1000-talet ,·ar dessa skulpturer klädda med !,'tlld eller silverskrud. Under mitten 
av 1000-talct bt.~nåladc man träslmlpturcrna. Dc som har bc,·arats till dra dag-dr är från 11 00-talcc''. Cavalli-Björkman et 
al., s. 50. 
•s Görel Ca valli-Björkman i Cuvalli-Björkman et al., s. 46 f. 
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har levt kvar såväl i det ryska ikonmåleriet som i italiensk och nordeumpisk konst" medan den 

"italienska i'vfaesta-madonnarJ. är en himmelsdrottning omgiven av ett hov av änglar och helgon".86 

Kopplingen till Maria som brud fyller ett strategiskt syfte inom kyrkan. Under medeltiden 

kom tolkningar av I-löga Visan i Gamla Testamentet att starkt influera konst och diktning. 

Grundtanken var "människans mystiska förening med Gud" skriver Cavalli-Björkman. Kyrkans lärde 

såg Jesus som den gudomlige brudgummen och bruden som en symbol för Maria, i sin tur en 

sinnebild av kyrkan. Dessa tankar har sedan 800-ta.let ingått i de liturgiska texterna vid kyrkans 

M ariehögtider. 87 

Också Olaus Magnus beskriver brudens bärande av krona som kopplat till "den Heliga 

jungfrun".118 Varför var då jungfrustatusen så eftertraktad? Ulf Cederlöf skriver att "[j]ungfrudom har 

i alla tider och kulturer uppfattats som en symbol för att vara lätt mottaglig för det gudomliga"H9
. Det 

är väl snarare så att det gäller de kulturer som skiljde på "kropp och själ". 

Här skulle man också kwma argumentera ur ett genusperspektiv att kyrkans organisation. var 

ett led i det patriarkaliska samhällsystem som ju härskade redan i antikens Grekland, vars 

övergripande struktur har lagt grunden för vårt eget produktionssarnhälle. Enligt antikens ideal står 

kropp och själ i ett diametralt motsatsförhållande. Denna aspekt är nog så relevant i fråga om 

brudkronor, ett manssamhälle gynnas av ideal såsom "den kyska bruden". Det kan tilläggas att vår 

senaste bibelöversättning (Bibel 2000) betonar i sitt förord till Höga Visan att det är fråga om olika 

tolkningstraditioner där Höga Visan lika gärna kan ses som en beskrivning av kärleken mellan man 

och hustru som Kristus och kyrkan.91
' 

Men för att återgå till folket och bilden av den krönta Maria. Kronan, slöjan och 

brudbuketten är alla tecken på att "bruden är drottning för en. dag". Det är, som Bringeus påpekar, 

inte en världslig drotmingkrona som "kronbruden" övertar utan Marias, himladrottningens. 

Senmedeltidens uppfattning var att Mariakronan var en symbol för jungfrulighet. Det lär till och med 

finnas exempel på att Mariabildens krona i kyrkan lånats ut till kyska brudar.91 

För brudens vidkommande var för~ tås d~-n gyllene kronan den kanske viktigaste detaljen i utstyrseln. 
varje fall var den nog den mest iögonfallande. Bruden va.r liksom drottning för en dag, och kronan var 
d<.:t viktigaste \'ittnesbördet om hennes renhet och dygd och blev därför m symbol för hela bröllopet.9~ 

""Ca valli-Björkman et al, s. 49. 
87 lbid., s. 78. 
88 Hovstadius, s. 32. 
8'l Ulf Cederlöf i "Per Bjurström et al., i\'[yter (red.: Ra),'flar von Holten) Nationalmusci utställningskatalog nr 470 
(Srockholm 1983), s. 155. 
90 Bibe/2000 (Srockholm 1999), s. 685. 
·ll Br:ingeus, s. 11 2. Bomicson, s. 90. 
" Bondeson, s. 90. 
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Genom l\.fariakulten upphöjdes alltså kronan till den viktigaste detaljen i brudens utsmyckning och 

kom att uppfattas som en jungfrulighetens symbol. Men som ståndstecken existerade den redan förut 

bland "förnäma damer",93 ett bruk som var gängse på medelriden bland furstefamiljer på 

kontincnten.94 Hovstadius inkluderar i sin avhandling en diskussion angående brudkronans förebild i 

furstesmycket. Den dominerande uppfattningen hos forskare är ändå att det är Mariakulten som haft 

den största influensen på brudkronan.9
; 

5.6 Kvardröjande Mariatraditioner 

Så starkt har traditionen inlemmats att se brudkronan som antingen kyskhetstecken eller "drottning 

för en dag", alltså en del av brudutstyrseln att det kanske inte längre är alldeles självklart med 

associationen till den heliga jungfrun. Men en annan koppling till Maria är fortfarande verksamt vid 

kyrkbröllop, och det är skälet till att bruden alltid tågar fram mot altaret på brudgummens vänster 

sida och tillbaka under u tgångsmarschen vid hans högra. Bo Swenson förklarar att Mariabilden 

placerades allrid på den norra sidan, den som traditionellt räknas som kvinnosidan.% 

Logiken häri kan säkerligen också hänföras till den mansdominerade religionsuppbyggnaden. 

Koret är vänt åt öster, där Guds Son en gång ska återvända i sin härlighet, då blir den högra sidan av 

kyrkan männens och den vänstra kvinnans, enligt rådande västerländska ideal där höger är " rätt" 

(dominant) och vänster "fel" (passivt). Men detta måste betraktas som en utvikning från ämnet. 

9~ Bondeson, :<. 90. 
?• llo,·sradius, s. 24. 
••s lbid .. s. 26. 
'16 Bo S\\·~·nson, Frår. vag~~,an til!_~rcrt~ll. Skånsku rradiriontr om lit~ tf hiigritkr (Dcgcbcrga 1999), s. 164. 
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Bröllop 

6.1 Bröllopstraditionens kulturhistorik 

Prästen och historikern Lars Bondesons bok om seder och bruk vid bröllop, vill "skildra giftermålet i 

dess kulturhistoriska sammanhang".97 Anledningen till att så många bröllopstraditioner lever kvar 

menar han, är att bröllop fortfarande har en speciell status som livsavgörande händelse i en 

människas liv. Man kan tillstå att en eventuell användning av kyrkans brudkrona gäller vid det första 

bröllopet, än idag. Men när började bröllopet anta den form som vi fortfarande kan känna igen? 

Bringeus skrive.r att livshögtiderna " nyttjades som belöningstillfällen" och att bröllopsdagen 

var brudparets "hedersdag".9s Detta stämmer väl överens med Browns diskussion om dygdemönster. 

Just den dagen skulle man få njuta "det ljuva livet". Bringeus förklarar sedernas betydelse som 

"sociala gränsmärken" i 1600-talets Sverige. Dessa spreds som ett mode med förebild från 

koneinemens furstehov. Successivt tog svenskarna efter, "från adel till borgare och rikare bönder".99 

Okade kulturkontakter med övriga Europa från 1500-talet och framåt medförde en allt snabbare 

modepåverkan, med början i de högsta samhällsskikten. Bringeus pekar på dc "goda konjekturerna" 

och "festander" som möjliggjordes i dess spåx. Den kontinentala sedvänjan fortsatte i allt högre grad 

under 1600-talet med påtagliga ryskkulturella influenser för att kulminera i 1700-talets överdådiga 

festyra på upp till åtta dagar. 100 Ordet kronbröllop härstammar från dessa ståtliga 1700-talsbröllop där 

" bruden bar krona och full brudskrud".101 

För allmogens del blev känslan av fest och glam kopplat till den av livets högrider som 

enklast kunde betrakras som en glädjens högtid; nämligen bröllopet. 

Dc kyrklige förankrade Ji,·shögtidcma har firats i vårt land i ntnt ra] omkring rusen år. Dc har va.r:it fast 
förankrade i samhäU:<sy:<temet eller om man så vi ll i den västerländska kultun'tl. t~~ 

Ur den aspekten är det inte underligt att bröllopstraditionerna tillhör de mest seglivade. Inte förrän 

kyrkans makt över samhällsstrukturen brutits kan dessa sägas ha luckrats upp på allvar. 

91 Bondeson, s. 7. 
9~ Rringeus, s. 276 f. 
9') Jbid., s. 276. 
W ) Jbid., S. 282 f. 
101 Hovsc~dius. :.. 79. 
"'-' Bringcu>, :.. 281. 
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6.2 Lagen och bröllopet 

Trolovning med g:h·or och i ,·ittnens närvaro, efterföljd av sängalag, räknas som gill och rätt inför Gud. 

Så stod att läsa i 1571 år kyrkoordning. Trolovning efter dessa regler var alltså rättsligt bindande 

oavsett om den efterföljdes av en kyrklig vigsel eller inte.10
ö Det skulle dröja ända fram till 173410

'
1 

innan kyrkan vann den svenska maktkampen över den lagliga formen för ingående av äktenskapet.105 

Kyrklig vigsel blev obligatorisk, dessutom skulle den föregås av lysning.106 

6.3 Brudkronan 1500-tal 

Kunskapen om kyrkans brudkronor på 1500-talet är som redan framhållits främst känt genom 

reduktionsprotokollet'07 som fördes under visitationen till Gustav Vasas konfiskering av kyrksilver. 108 

Enligt Olle Källström förtecknadesiRP 1540 ur 152 östgötakyrkor inte mindre än 101 kronorul9, 33 

silverbesatta kransar eller kransbesättningar samt 19 silverbesatta lad. u o Detta betyder menar 

.K.~llström, att vid denna tid var kronan, kransen och lader1
tl ännu "första rangens integritetstecken" i 

Ostergötland, även om kronan räknades som det mest förnäma. 112 Det bör tilläggas att nämnda 

östgötaprotokol1 113 inte är relevant för nuvarande Tjust kontrakt i Linköpings stift, då inga av de 

tillhörande kyrkorna finns med i förteckningen. Upplysningen kan ändå ses som besläktad bakgrund, 

eftersom de äldsta brudkronorna i Tjust kontrakt är från 1600-talet. 

Det kan vara intressant att veta att inte alla brudar fick tillgång till kyrkans krona ens på 1500-

talet. Bringeus skriver att en det "inskärptes" vid en stiftssynod i Strängnäs året 1584 att "endast 

kyska brudar fick bära krona och krans". Brudkronan blev ett hjälpmedel i kyrkotukten, skriver han, 

men även för att skaffa inkomster till kyrkan. Dels kunde den lånas ut mot betalning och dels kunde 

10~ Bringeus, s. 79. 
to• Den katolska kyrkan hade uppnått detta mål ,.;d Tridentkonciliet redan år 1563. Bondeson, s. 35. 
Hl5 Bringcus, s. 88. Swenson, s. 145. 
lOG Swcnsun, s. 145. 
to7 =RP. 
ll>ll Det sammanlagda ant~et kronor omnämnda i RP ~:.>"ällande hela riket iir 250 st. (1-lovsradius :tngcr Kälisttöm som 
källa.) H.ovstadius, s. 32. 
'''J fiörutom de '~d andra tillf.'illc.11 konfiskerade. 
l lO O. Källström, Mtdtltido k,)•rk.rilvtr fråll ÖIIt!J,biland. F'iirlorot gmom Glislav V lUlU nduletio11 år 1540 (Stockholm 1935), s. 30. 
111 Kranr. Hu,·udprydnad för brud. Ett antal ornerade plattor eller "kranse-bulor" tillverkade av sih-erbleck (of~ förgyllt) 
och fastsydda på en tygklädd ringstomme a,· näver. L.ad: En hinnlig lnl\·udprydnad som bestod av ett tygunderlag med 
påsydda silvcrpaljcttcr, pärlor och mångf.irgade stenar, b,ukades sannolikt både för sig och tillsammans med krans eller 
krona. Källström, s. 33. 
m Källström, s. 32. 
I l l Protokollen från (htcrgötland är enligt 1-lovstadius dc mest detaljerade. Ho,·stadius, s. 26. 
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den "inbringa en extra slant om den behövde 'putsas' efter att ha brukats av brudar som var 

obehöriga att bära kronan". 1 ~<~ 

6.4 Kyrkvigsel och hemmavigsel 

Den gamla ordningen med flistni.ng och giftermål i vittnens närvaro skedde i regel i brudens hem. När 
kyrkan lyckats genomdri,·a den kyrkliga vigseln som obligatorisk akt, ägde inte hela vigselceremonien 
rum inne i kyrkan, utan det rättsliga momentet genomfördes antingen framför kyrkdörren, i 
vapenhuset eller i sakristian och först den s k brudmässan tog plats i koret. 115 

1600- och 1700-talen var de "klassiska bondbröllopens tid" skriver Bondeson. Vigseln förrättades i 

sockenkyrkan där alla samlades om söndagarna. Själva vigselakten ägde rum före gudstjänstens 

början och efter predikan och nattvardsgång sjöngs brudmässan. Denna sed fortgick in på 1800-talet, 

då kyrkvigslarna började avta. Istället blev det hemmavigslama som dominerade enligt ett mönster 

som sattes av överklassen, menar Bondeson. På landet vigdes bönderna också hemma medan enkelt 

folk fick gå till prästgården. Väl upprättad vändes trenden åter mot kyrkvigsel, nu som en mer 

storslagen högtid, obunden till den allmänna gudstjänsten. 116 

Hovsradius framför att adeln inte brukade kyrkvigsel före 1800-talet.117 Rörande folk i 

allmänhet skt1ver Swenson an "välmående personer" fick vigas framför altaret medan fattiga fick " j 

bästa fall nöja sig med en plats innanför kyrkdörrarna". Ankor och änkemän fick inte alls vigas i 

kyrkan. 118 

6.5 Varianter på brudkronor 

Under perioden av hemmavigslar inom de högre samhällsskikten var inte kyrkans krona aktuell. 

Istället spreds bruket av myrtenkrona. Denna blev vanlig under 1800-talet. Säkerligen bidrog den 

urgamla seden att bära blomsterkrans vid sommarens fester (en ännu levande tradition på svensk 

midsommar) till att övergången kunde växla så smidigt mellan metallkrona och exempelvis 

myrtenkrona. Möjligen fanns spåren kvar av 1700-talets franska våg av rokokons pastorala ideal i det 

efterföljande modet. 

11~ Bcingcus, s. 112 f. 
1 1~ Bondeson, ~- 99. 
116 Ibid., ::. l 00. 
111 Jlm·::radius, s. 32. 
~~~ Swcnson, s. 176. 
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Bland allmogen blev det miissin1,.,;kronor, konstgjorda blommor och pynt som ersatte det äkta 
materialet- Brudkronorna utsirades med spiror, blombuketter och brokiga blad. De gjordes a\· 
brudkläderskan med hjälp av glanspapper, halmstrån och annat från växtriket, sidenband, silvcrspiror, 
allt uppsatt kring en liren merallkrona som inte fick synM. Hela härlighctL'1l hölls samman på en stadig 
rygvalk, som i sin tur fLxcradcs a\· b.rudens långa hår och mängder av mässingsnålar. Dessa kronor 
ktu1de, genom sitt \·äldiga omfång, göra ett märkligt intryck. Uppgifter från 1800-ralcts första hälft 
,-isar att dc kunde vara mellan 30-45 cm högall~ 

Swenson skriver att kransm var från början ett inslag i brudpigornas festdräkt. Den ärbara bruden bar 

krans tillsarrunans med krona. Kransen sattes ihop med blommor, antingen riktiga eller av papper. 

Den kunde också tillverkas av bm-:bom, lingonris eller myrten. 120 Vid 1700-talets slut blev det allt 

vanligare med myrtenkrona, främst inom dc högre stånden. Så populärt blev de alternativa kronorna 

under perioden av hemmavigslar att även de privatägda brudkronorna av silver gick ur bruk. 121 

Myrtenkronan blev vanlig i alla samhällsklasser omkring 1800-talets mitt. Successivt hade de 

tunga brudkronorna av metall blivit omoderna. Swenson skriver att myrtenplantan stod "till reds i 

fönsterkannen" i hem med döttrar. Nytt var också seden att sätta in vita knoppar av 

apelsinblommor122 i myrtenkronan. "Myrten symboliserade kyskhet, medan orangeblomman stod för 

fruktbarhet''. 123 Detta var romantikens och symbolismens tidevarv, då medeltidsmystiken njöt en 

uppsving i exempelvis "blomsterspråket"124
. 

Bruket av myrten i bröllopssammanhang sträcker sig tydligen långt tillbaka i tiden och har så 

småningom utvecklats som kärleksattribut. I upplysningens Frankrike skrev exempelvis Voltaire om 

"kärleksmyrten"12
; i Henriaden och i en romersk kärleksdikt från omkring år 250 benämnd Nattvakan 

for Fenus beskriver den okände författaren hur vårens drottning reser sig "en skuggig lövsal, klädd 

med gröna myrtenskott"126
• Temat är också välkänt hos Botticelli, där myrtenkvistar kan beskådas i 

diverse målningar som hyllar Y enus och kärleken. Ursprungligen tycks myrtenväxtens särskilda 

ställning kunna spåras i den grekiska antikens bildverk. Gösta Säflund har undersökt det främsta 

"ikonografiska komplexet" som innefattar biet-oJ gamos- det rituella bröllopet. 127 r brudsmyckningens 

- koJIJmi.r- bilder ingår påsättning av myrtenkransen och brudkrona. 128 Säflund skriver att myrten är 

ett viktigt ikonografiskt inslag, vid bröllop som begravning. Detta hade att göra med föreställningen 

om samvaron i Hades efter döden som en evig bröllopsfest bland släkt och vänner. 129 

11" Bondeson, s. 93. 
110 S\vcnson, s. 164. 
121 Hovstadius, ~. 34. 
120 Gjorda av \'ax. Lars Bondeson & Cecilia von M den, F:i-a brollop fo·rr & nu (Stockholm 1996), s. 111. 
1 ~3 Swcnson, s. 165. 
12 ' Blomsterspråket har sina rötter i Östcrland. Bondeson & ' 'on Mden, s. 113. 
•~5 rrancois de Voltaire i Marie r redriksson Karvdas, Dm tim ruan (Stockhohn 1995), s. 176. 
l2(, Fredriksson Kan•das, s. 82. 
m Gösta Säflund,Atr (ydaA11tika Bildverk (Göteborg 1984), s. 42. 
l2ll Säflund, s. 43. Bildex. på brudkrona återfinns i Säflund, s. 78, 79 och 133. Bmdkrans s. 134 och 135. 
129 (Undersökningen gäller för senklassisk period i gravmålnin1:,>ar.) Säflund, s. 54 f. 
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För att återgå till samhällsförändringarna under 1800-talets tidsperiod finns fler faktorer att 

beakta. Det var först på 1800-talet som industrialiseringen slutgiltigt tog över det svenska 

bondesamhället. Allmogens ättestruktur slogs i spillror med massflyttning till städeroas 

arbetstillfallen, där reklambilder anspelade på en romantiserad längtan tillbaka till naturen. Fjärran 

från att ra på sig en mäktig brudkrona i stelnad betydelseform föll det sig kanske mer narurligt att 

själv ha personlig del i pysslandet med en hemgjord brudkrona. Kyrkans urgamla auktoritet var inte 

lika självklar i de expanderande städerna där mode spreds med en helt ny fart. 

Men det som blir vanligt hos allmogen måste svänga för att markera statusskillnader. I och 

med kyrkbröllopens återkomst togs traditionen med silverkrona till heders igen, men nu oftast med 

"nytillverkade brudkronor i smäckrare form", skänkta av syföreningar eller liknande. En brudkrona 

kunde också doneras i samband med ett societetsbröllop, skriver Bringeus.130 

6.6 Regionala skillnader 

Eftersom inventarieförteckningar förts om brudkronorna i svenska kyrkor runt år 1830, är det 

möjligt att kartlägga regionala variationer i förekomst skriver Bringeus. Det visar sig att dessa är 

"mycket betydande". Det mest högfrekventa området är faktiskt området kring Vadstena i 

Linköpings stift, medan alla de gamla danska landskapen (Skåne, Blekinge, Halland, BohusHin och 

Gotland) saknar nästan helt brudkronor, liksom Dalsland, Värmland, Dalarna och Norrland norr om 

Hälsingland. Rörande grannländerna är det Norge och f'inland som längst behållit bruket av 

brudkronor, men dessa har mestadels behållits i privat ägo. 131 

6.7 Ärbar brud 

Mot torsililn ing utlånades denna Himladrotrningcns och d~-n jungfruliga renheLens symbol åt traktens 
brudar. Förutsättningen \'ar kyskhet. Endast orörda brudar tilläts bära den. m 

Det var ert led i kyrkans kamp mot osedligheten, skriver Swenson. 133 Prästerskapets 

överenskommelse i Örebro år 1617 föreskrev 1 daler i böter och offentliggörande av "kronobrott" 

(orättmätigt bruk av krona) från predikstolen. 13~ Denna överenskommelse innebar ett "officiellt 

1:1<, Bringcus, s. 114 f. 
131 l Norge ägdes kronorna a,· storbönder, prä~ter och guldsmeder, i Finland av ståndspersoner och professionella 
hrudkHiderskor. "Bringeus, s. 113. 
DZ Swenson, s. 164. 
1:>3 Jbid., s. 164. 
Il" l Io,-stadms, s. 38. 
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fastläggande av brudkronans funktion", menar Hovstadius,135 som även skriver att det under 1600-

talet vanligtvis var dubbelt så stora böter för kronabrott som för "otidigt sängelag"136 (två respektive 

en daler silvermynt). 137 Senare tillkom 1686 års kyrkolag, som slog fast att "kvinna som gått till sängs 

med sin fästman och likväl brukade 'kyska brudars skrud', skulle böta två daler till kyrkan". Om en 

brud som burit krona fick barn för tidigt efter bröllopet måste den putsas noga innan någon annan 

kunde använda den igen, skriver Bondeson. 138 

Men förordningar hade börjat uppträda redan på 1500-talet rörande lr:Jska bmdars skmd, 

kronobrvtt och otidigt sängalag. Böter som "kyrkligt straff' var ett katolskt påfund, som tidvis alltså 

tillämpats också i Sverige. Hovstadlus påpekar dock att "bestraffningen av orättmätigt bruk av en 

jungfrusymbol" var en fortsättning av en medeltida icke-kyrklig tradition.139 Enligt Kristoffers 

landslag 1442 "stadgades böter för den som före vigseln hävdat sin fåstekvinna", och i tillägget från 

1570-talet till densamma fastslogs att "fåsteman som lägrat fästekvinna som sedan vigdes med krans 

eller krona skulle böta 40 mark till kyrkan, konungen och häradet" .1.
1° Kyrkan anknöt således till 

"gällande världslig lag och pra."is", skriver Hovstadius.141 Den långa traditionen med kyrkliga 

brudkronor är väl förbunden med kyrkans krav på vigselakten som helig istället för världslig akt. 

6.8 Kronobrott och kronolega 

Bötessumman för kronabrott varierade i olika tider och i olika församlingar, skriver Hovstadius. 

Under senare delen av 1600-talet ökade dock kronabrotten i antal och böterna var tydligen svåra att 

indriva. Det tycks som att bärandet av brudkrona var så åtråvärt att det ofta ansågs värt att behöva 

böta, bara bruden fick tillfållet att vigas i den hedrande kronan. Hovstadius påpekar att "[o]rättmätigt 

begagnande var belagt med straff, men inre förbjuder" .142 Avgiften för lånet av kyrkans brudkrona 

kallades för k1vno/ega, och var "vanligen hälften så stor för sockenbor som för utsocknes". 

Hovstaclius har också en uppgift om 1600-talets kronolega, nämligen 16 eller 24 öre inom socknen 

och 1 daler kopparmynt utom. 

Hovstadius anmärker att den ekonomiska aspekten som berörs av kyrkotukten i form av 

böter, och uthyrningen av "olika tillbehör till de kyrkliga ceremonierna" inte varit tillräcklig som skäl 

135 Hontadius, s. 34. 
l:llo = "lägersmål mellan 01,>ifta ~om följs av äktenskap". !·Iovstadius, s. 38. 
m Hovstadius, s. 71. 
l :Il< Bondcwn, s. 90 f. 
D'! T-lovstadius, s. 39. 
1'"1 Ibid., s. 38. 

''
1 Ibid., s. 38 f. 

••: fbid., s. 71 . 
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till att i andra länder bevara traditionen av kyrklig brudkrona. Därför, menar hon, bör det "även i 

Sverige ha vat1t av sekLUldär betydelse". 1 ~3 

6.9 Brudsäta 

Eftersom brudkronorna tillhörde kyrkan anlitades ofta prästfrun som brudkläderska vilket kunde ge 

hem1e en liten extraförtjänst. 1"" Detta "prestigeladdade uppdrag" kunde också tillfalla klockar frun, i 

vilket fall som helst var der alltid en äldre, ansedd kvinna, som hedrades med att sitta till bords vid 

bröllopsmåltiden på brudens högra sida, därav namnet bmdsäta. 1~5 Brudsätan, eller brudfränunan, 

som hon också kallades 1'
16 hade ibland också egna brudkronor till utlåning. w 

Att prästfrun även tog sig an brudklädsel kunde vara extra lämpligt ur kyrkans synpunkt, 

eftersom hon lättare kunde uppmärksamma brudens evenrueila tillstånd, menar Bondeson. Genom 

att "informera sin make" kunde det undvikas att kyrkans krona blev "vanhelgad".148 

Det var lite ömrlligt der där med kyrkkronor. Bmden måste helst vara oskuld, annars var det risk för 

att kronan svartnade efter utlåningen[ ... ).140 

Ansvaret för hedervän bära.ndet av brudkronan delades av brudkläderskan, som i fall av orätt bruk 

fick också böta.1311 

6.10 Okysk brud 

Den kyrkliga strängheten uppmjukades så småningom såtillvida att de brudar som inte var "ärbara" 

kunde också få bära krona, men av enklare material, exempelvis jämbleck, skriver Bondeson.151 

Kyrkans brudkrona kunde fortsätta njuta helig status. 

Så småningom försvann "kronobrottssrraffet", då den gamla giftermålsbalken 1915 ersattes 

med ny lag angående äktenskapet, men faktiskt avskaffades lagparagrafen om "otidigt sängdag och 

böter" därvid först året 1948. 152 

14:; 1-lo\'Stadius, s. 185. 
" 4 Swcmon, s. 165. Bcingcus, s. 113 f. 
HS Bondeson, ~- 86 f. 
1"'' llo,·stadius, s. 70. 
'"7 Ibid., s. 34. 
148 Bondeson, s. 91. 
149 Ur L-n uppteckning från \'ä~tmanland, lbid., ;._ 90 f. 
15<• J Jo,·sradius, s. 71 . 
151 Bondeson, s. 93. 
n: J lovsradius, s. 39. 
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Swenson skriver att det ännu under 1950-talet ansågs "opassande" för en gravid brud att bära 

brudkrona. Istället blev ett blomsterdiadem vanlig som ersättning, vilket "kan anses vara en 

efterföljare till de uråldriga kransama".m I våra dagar är det nästan mera vanligt med blommor i 

håret än utan, och brudkronans funktion kanske "kronan på verket" mer än något annat? I vilket fall 

som helst har begreppet "ärbar brud" gått ur tiden i det svenska samhället. "Möjligen lever 

konnotationen ändå kvar. Det f1nns anledning att återkomma till ämnet i senare kapitel om nuläget 

rörande brudkronorna i Tjust. Men först ett annat vedertaget begrepp, nämligen "bruden i vitt''. 

6.11 Brud i vitt 

Gamla folkliga bröllopstraditioner uppV1sar en brudklädsel i praktfulla festfårger.154 Förr var 

framställningsprocessen för flirger komplicerad och pigmenten oftast dyrbara. Vardagsklädseln var 

grådaskig, inte bara på grund av svårigheter med färgäktheten enligt de vanligaste infärgningssätten 

utan också för att kläderna användes länge mellan byken. Det finaste som kunde uppbringas 

användes vid bröllopshögtiden. 

De tidigaste exemplen på vit bröllopsklädsel i Sverige bars av högättade brudar på 1600- och 

1700-talet.1
;; En förklaring till uppdykandet av bruden i vitt återfinns säkerligen på kontinenten, där 

renässansens ideal återupplivade de mytologiska gudinnorna. Under Gustav III:s tid spelade 

rokokons förkärlek för ljusa fårger också in, men den avgörande modeförändringen och spridningen 

kom först med det industrialiserade 1800-talet, som ju också var bildspridningens och 

masstryckeriets tid. 

Det dåvarande rådande modet uppvisade också ett intresse för klassiska ideal, nu med de 

franskinspirerade vita empireklänningarna. Här finns de egentliga förlagorna till den vitklädda 

bruden, möjligen med influens också från den franska konfirmanddräkten. 156 Empireklänningens 

figurnära snitt växlade ikapp med modet, liksom brudslöjans omfång, som mot slutet av 1800-talet 

blev till en hel "sky av tyll" som räckte ända ner till fötterna. 157 

Den vitklädda bruden hade alltså varit populär bland "modemedvetna högrcs tåndsdamer" 

sedan början av 1800-talet. En idealbild skapades och spreds som fortfarande är norm vid 

kyrkbröllop. Vid 1800-talets mitt blev det istället svart som var modefårgen vid högtider. Detta 

ISl $wcnson, s. 164. 
1;;. l den $kåmka allmog~'tls bruddräkt ingick exempelvis ett högciiu midjcbälrc med påsydda silverbeslag ($wcnson, s. 
161 ff). !l!ots,·ardndc upp!,>ifr om tjustbygdcn$ brudar har ej funnits att tiUg.i. 
155 Bringeus. $. 115. Bonde$on, $ . 94. 
156 Ibid., $. 115. lbid., s. 94. 
157 lbid., s. 115. lbid., $. 94. 
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avspeglades både i konfirmationsdräkt och i brudklädseL Fram emot sekelskiftet skiftades smaken 

tillbaka till vit brudklädsel hos de adliga och högborgerliga kretsarna. 158 

I de lägre samhällsskikten hade bruden i vitt aldrig slagit igenom. En svart högtidsklänning 

hade vida större användningsområde för en fattig brud. En vit slöja kunde bäras därtill, ifrån början 

helt kort som "ett arv frän borgarmodet".1
'

9 En vanlig, enkel brudklädsel under senare delen av 1800-

ralet bestod av en hellång svart klänning, kort vit slöja samt en myrtenkrona. 160 Drömmen om bruden 

i vitt insvept 1 ett moln av tyll var således ett kapitallsmens skötebarn. Det skulle dröja ett stycke in på 

1900-talet innan bruden i vitt slog igenom på alla nivåer161
• 

6.12 1900-tal 

På 1900-tnlet började mnn åter använda brudkronor av sikcr, ofta förgyllda, men nu i en smäckrare 
fonn. Sådana kronor finns i de flesta kyrkor idag. Dc utlånas på beg'Aran, men vanligast torde vara att 
bruden numera vigs u tan någon krona.1 6~ 

1900-talets brudklädsel präglades i allt högre grad av modets växlingar. I de fall då brudkrona ingick 

skulle den anpassas efter helhetsbilden av det visuella intrycket. Vid seklets början gällde hellång vit 

klänning, slöja och krona, även om svart klänning förekom hos de mindre bemedlade fram till 1920-

talet enligt Swenson, som påpekar att också den vita brudklänningen kunde då återanvändas, nu som 

liksvepning, ibland i sällskap med den sparade myrtenkronan ner i kistan. 163 Minnen skulle sparas, där 

bröllopet var ett av de mest betydande, vilket inte minst bröllopsfotografierna vittnar om, under den 

första delen av 1900-ta!ct alltid på en framträdande plats i hemmet. 

Fram till mitten av 1950-ralet var brudklänningarna vid kyrkbröllop alltid hellån~, med eller 

ut.atl släp. Den tillhörande tyllslöjan kunde vara lång eller korr. Under en period blev klänningarna 

sedan ankellånga och slöjan kort. Förgyllda brudkronor kom tillbaka på 50-talet, men "nu små nätta, 

som vanligtvis inköpts till kyrkan av någon husmoder- eller syförening" skriver Swenson.1
6-1 

Brudklännin~rnas mest extrema fas återfinns i 60-talets mode med kort-kort. Här förekom enligt 

Bringeus en tillfållig vurm för virkade eller knypplade brudkronor i vitt garn eller metalltråd, inre 

sällan tillverkad av an ringen en släkting eller av själve brudgummen.165 

1511 Swenson, s. 161 . 
159 lbid., $ . l 63 f. 
160 Ibid., s. 176. 
161 B,ingcus, s. 115. Bondeson, s. 94. 
H~~ Bondc....;on, s. 94. 
16; Swcnson, s. 176. 
'"' lbid., s. 166. 
1 6.~ Bringeus, ~- 115. 
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Men den korta brudklänningen blev också kortlivad, på något sätt levde den sagolika 

brudbilden kvar, och den hellånga vita brudklänningen, slöjan och brudkrona har stått sig som ett 

ideal för kyrkbröllop. Borgerlig vigsel har däremot helt brutit mot traditionerna.166 

6.13 Vigselformer 

Den kyrkliga brudkronan har alltså överlevt i vårt land fram till modern tid, något unikt167 i 

världshistorien. Men samhällsförändringen medförde ett annat hot mot dess användning, genom att 

själva vigselformen inte längre kopplades till kyrkan eller kristendomen. Ar 1908 blev borgerlig vigsel 

t.illgänglig för alla (som "nödfallsåtgird" hade den varit möjlig sedan 1863) och "rådhuset blev snabbt 

en populär vigselplats för brudpar i omständigheter" skriver Swenson168
• 1951 fick frikyrkopastorerna 

rätt att viga. 

Vigsel inom Svenska kyrkan är fortfarande den vanligaste formen. Efter några årtionden med 

sjunkande vigselsiffror kan en uppgång märkas. Bondeson hänvisar till sociologiska studier av dagens 

svenska samhälle som pekar mot en tendens till återgäng till "äldre seder, norrner och högtider" som 

exempelvis större kyrkbröllop med brud i "full utstyrsel", det vill säga "lång vit klänning, slöja, krona 

eller diadem och brudbukett". 11
'"' En förklaring är att den gängse kulturella bilden av hur det "bör" 

vara utgör en stark dragningskraft som svarar mot en längtan av att gifta sig "på riktigt" i ett samhälle 

som länge präglats av normlöshet. 

166 Bondeson, ~. 97. 
167 Hovstadiu~, s. 35. 
168 Swcnson, ~. 176 f. 
1i>r, Bondeson, s. 134 ff. 
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Reflexion Historia 

Brudkronans koncept har en lång och gedigen historisk bakgrund. För att greppa dess kontextuella 

budskap har samhällets uppbyg_!Sflad, lagar och normer följts inte minst ur aspekten atr kyrkan var en 

betydande maktfaktor i detta land. 1\·fycket handlar om sociala seder, såsom de framträder på ytan. 

Följande kapitel ska istället koncentrera sig på det mer svåråtkomligt subjektiva; som berör brudens 

egna förhållningssätt till sin krona. Annorlunda uttryckt- ht1r bmdkrona11 påverkar sin brud. 
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Kapitel III 

sagoskatt 

Allt iir inte vad det ser ut att vara ... Om brudkronans märkliga kraft och inverkan. 

7 Skrock och folktro 

Folklivsforskaren Ebbe Schön har i en rad böcker lyft fram olika aspekter av den magiska 

föreställ.nlngsvärld som förr var självklar för folket. Hur de fornnordiska riterna tedde sig i hednisk 

tid är svårt att komma åt, på grund av bristande källmaterial. 

För forskru:en är det ofta omöjligt att tränga igenom den bastanta barriär a\' katolsk tro och senantik 
magi från meddha,·sområdet som kom in j vår kultur med den kristna missionen. Den står som ett 
massivt hinder i \·ägt.'ll när vi \'ill bedöma vad som verkligen är rester av nordisk hedendom i senare 
folkuonn 

Det som vi upplever som gammalt skrock är alltså en salig blandning av urtida tro m ed influenser 

från olika kulturer. Dessutom är det mesta präglat av den tidiga kyrkans läror. 

Schön poängterar att magi berörde livets alla skeden, dock var dc magiska knepen flest när 

det gällde de "stora, livsavgörande ögonblicken". För alhnogen existerade "ert mäktigt system av 

nedärvda trosförestälhungar kring frieri, lysning och bröllop". Allt som. skedde nmtomk.ring 

upplevdes som varsel på kommande händelser. 171 Det handlade om att försöka beveka makterna till 

framgång och fruktbarhet, förutom hälsa och lycka. Vid ingången till äktenskapet var det därför 

mycket noga att brud och brudgum följde de "magiska regler" som gällde. "Med sådant fick man 

varken slarva eller skämta", sicriver Schön. 172 Det bör också hållas i mirme att barnalstringen var 

väsentlig för släktens välmåga och fortlevnad i det gamla bondesamhället. 

Beläggen är så många och så entydiga att det inte kan råda något som hd st tvivel om att en rikt 
utvecklad magi, med målet att trygga fntktbarhcten, har tillämpats långt fram i tiden, ä\·cn in på det 
n m·arandc sckletl73 

170 Ebbe Schön, FolktiVIIS år. Gann11ali skrock kni1g årsfester. märkesdagar och fruktbarhet (Srockholm 1989), s. 11. 
171 Ebbe Schiin, AIIko,~ms magi Folktro om kärlek och lusta (Stockholm 1996), s. 47. 
172 Ibid., s. 47. 
m Sehön (1989), s. 11. 
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Ebbe Schön ger många exempel på lokala avvikelser rörande tecken som måste b eaktas. Vädret är ett 

tydligt sådant, tolkningen varierar kraftigt i landet.174 Det som kan avläsas är just att det hade 

betydelse, liksom månen, som genomgående bör stå i ny. 

D et svenska folkminnesarkivet innehåller rikligt med källmaterial angående spådomar från 

cirka 1850 och framåt. Speciellt intressant var det att tolka ovanliga eller oväntade händelser. Schön 

berärtar om speciella tolkningsscheman - !J'dor - som gick i arv o ch följde "traditionella spår och 

mönster". Principen i stort var att "lika ger lika". Ifall brudens kängsnören lossnade skulle mannen 

vara otrogen,175 storm på bröllopsdagen förebådade ett stormigt äktenskap och så vidare. Ödestron176 

var helt dominerande. 177 Det var en rest av den medeltida sp ådomskonst som togs på stort allvar av 

både "de kyrkliga och världsliga myndigheterna". Schön anmärker an tron på ödet i vårt land har 

alltid existerat parallellt med kristendomen och "blandats med denna p å ett svåröverskådligt sätt".178 

Senare tiders skrock har småningom blivit uppblandad med en stor portion humor där riterna har 

blivit "ett slags lek" som pendlar mellan skätnt och allvar, anmärker Schön.179 

De stora livsh ögtiderna omges alla av skrock och folktro, kanske mest uppenbart i fråga om 

brö llopet som egentligen inte har någon obeveklig funktion på samma sän som ritualerna kring 

födsel och död. I motsats till de i äldre tider obligatoriska dop- och konfirmationshögtiderna var (och 

är) det inte ens säkert att man alls "blev gift". En ansamling skrock satte extra piff på föreställningen, 

som var ett tacksamt samtalsänme för hela byn. 

Skrockfulla åtgärder omfattade det mesta som kunde tänkas ut, en del av vilket vi kan känna 

igen än idag. Bondeson återger en beskrivning av brudparets normala klädsel från en uppteckning 

från Dalhems socken i Tjust vid slutet av 1800-talet där brudens klädsel beskrivs som följer: 

Vit underkjol mcd volanger och spetsar. s ,·art klänning med vit i$ättning av tyll, $iden eller spetsar, vi tt 
krås kring hals och ärmar. Svarta resårkängor m<.-d hög klack. Brudkrona och kram av myrren eller 
socknens guldkrona. Slöja a,· ,·it tyll, vita handskar, ,;tt sidenband om dL'!l lilla brudbuketten. För att få 
tur och lycka i iikccn::kapct skulle bruden ha tre ring i sin klädsel, det var: li te fornt (L~1 !,'1l111tnal r ing, 
armband eller brosch), lite blått (en blå tråd syddes in i kläderna), lite lånat (brudkronan eller slö jan).'•o 

Something old, somethitJg neJJJ, somethillg borrowed, somethi11g blue skaldar den engelska traditionen. Man kan 

undr:1 hur långt bort i tid och rum denna sed sträcker sig. I 1800-talsbeskrivningcn ovan finns inget 

174 Schön (1996), s. 54. 
175 Bcskt~\'S ocks:l i Bondeson & von lvlclen, s. 1.1 O. 
t7G En "urgammal och synnerligen scgli,·ad före>tällning om att all t som sker i tillvaron är bestämt i förväg av ödet". 
Fiircstiillningar om ödet spelade en framträdande roll i fom nordisk tro. Ebbe Schön, Folktro om ridet o.-h (yckan (Stockholm 
2002), s. 13. 
m Schön (1996), s. 82 ff. 
17" Schön (2002), $. 14. 
179 Schön (1996), s. 86. 
•s<• Bondcwn, s. 97. Bondeson & \"On 1\fclL'Il, s. 100. 
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nämnt om något nytt, annars lyder ramsan numera likadan på svenska: Något gammalt, något fått, något 

nytt ocb något blått. Logiken ligger i rimmet, som dock glömts bort på håll för att istället rymrna ordet 

"lånat". Eftersom det inte rimmar på blått kan man anta att det är ett senare påfund, kanske 

direktöversatt från engelskan? I vilket fall som helst är det intressant att seden som berättas i Dalhem 

istället lägger tonvikt på det heliga tretalet, en välkänd komponent inom sagornas och myternas värld. 

Djupt nerbäddat i det mänskliga psyket som format och formats av en sedan urminnes tider 

mlmtlig tradition av berättande, är tretalet en del av vårt kulturella arv. I en tid när trolldom och rit 

räknades som reell kraft spelade också nantren stor roll, egentligen är det fråga om kulturens 

uppkomst; med Lena Johannessons ord "det vidunderliga samspel mellan människa och natur som 

kallas kultur". 181 Att beveka makterna är en del av det ytterst sett mänskliga b eteendet, där symbolen 

(i form av rit eller föremål) medlar med det ogripbara. 

Seder och bruk lever vidare i kulturen, ofta just i form av ramsor som upprepar betydelser 

vars ursprw1g sedan länge gått förlorad. Så har exempelvis det blåa som bruden bär en gammal 

anknytning till folktron där blått spådde barn, och skyddade mot onda krafter.182 

Flera av de gamla magiska komponenterna ingår i bröllopsskrocken. Månens kraft skulle 

naturligtvis tas största hänsyn till. För att försäkra sig om "både välmåga och rikedom" skulle lysning 

och bröllop "ske i ny",1H
3 en sedvänja som går tillbaka till "föreställningen om månens inverkan på 

fruktsamheten" skriver Bringeus. 1 ~>~ En annan sed som fortfarande kan observeras som 

fruktbarhetsrit är bruket att kasta risgryn på brudparet. Denna är dock relativt ny. Det började i 

finare kretsar i slutet av 1800-talet för att långt senare bli allmän. Troligen fanns ett tidigare bruk med 

inhemska sädeskorn. 185 

Tidpunkt och väderlek kunde också fungera som en slags besvärjelse att beveka gynnsan1ma 

makter. Exempelvis nämner Swenson att de äktenskap som ingicks på "en fredag eller söndag under 

nytändning" blev "särskilt lyckliga" .1u (Iviånne det går att spåra ursprunget till dessa specifika 

veckodagar? Söndagen är given som kyrkdag = helig i kristen mening, men fredagen kanske inte är 

ett helt lyckat val eftersom det var Jesu dödsdag. Om man istället följer det hedniska spåret med 

månen i ny blir valet mera självklart; fredag är ju Frejas dag, asarnas fruktbarhetsgudinna. Det är 

alltså ännu ett e.'<:empel på hur trosuppfattningar upptas och sammansmälter i det folkliga 

medvetandet.) Om väderleken skriver Swenson att regn i slöjan betydde i olika landsdelar antingen 

1a1 Johannesson (2001), s. 176. 
J$2 Bondeson & von M elen, s. 110. 
18:1 S\VC11S011, s. 151. 
18< Bringcus, s. 91. 
1~' Swcmon, s. 177. Bonde~on, ~- 141. Ebbe Schön ger exempel på att risgryn eller ärter kunde symbolisera rikedom. 
Schön (1996), s. 56. 
t8<, Swcn~on, s. 152. 
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tårar eller pengar, medan hetta och sol kunde anses skada familjens framrida ekonomiska ställn.ing. 1
1S7 

(För säkerhets skull ktll1de bruden lägga en silverslant i skon, då skulle pengar aldrig fattas. 1~ Schön 

framhåller att stormigt bröllopsväder varslade om stormigt äktenskap medan vackert väder gav hopp 

om fredlig samvaro. En lyckotecken för bruden var om hon på bröllopsdagen fick syn på 

brudgummen innan han såg henne. 1
B? 

Det Yar också av största vikt att ge akt på själva utförandet av vigselritualen med alla dess 

moment . .Allt måste vara precis "rätt", och ve den som gjorde bort sig! Församlingen följde nogsamt 

alla tecken som kunde tolkas. Försökte någon av de unga tu se sig om under vigseln skulle hon eller 

han snart hitta en annan. 190 Den som först satte ner foten på kyrkgolvet eller den som högst svarade 

"ja", gav tydliga bevis på vem som skulle bestämma i äktenskapet. Mera ödesdigert var tecknen på 

vem som skulle överleva den andra; i vissa trakter kunde det Yara den som först föll på knä vid 

altaret, på andra håll var det farligt att vända sig bort under akten eller när prästen skulle läsa 

välsignelsen. Vid ceremonins slut skulle man vända sig inåt istället för utåt, och den som tappade 

ringen låg verkligt illa till, skriver Schön.191 Den stackaren skulle snart dö och den äkta hälften 

skyndsamt gifta om sig.192 

A terigen finns variationer på temat. Enligt Swenson förebådade den tappade eller glömda 

vigselringen "oenighet i äktenskapet"193 och att det var allmänt känt att "den flicka som av oförstånd 

provade brudkronan aldrig skulle bli gift".194 Schön anmärker att brudkronan "ägnades särskild 

uppmärksarnl1et" . Satt kronan snett Yar det förstått att bruden snart skulle dö, och verkade den tung 

att bära skulle hon strax bli änka.195 Tappade bruden sin krona var det fråga om ett verkligt dåligt 

förebud. 196 

Aven här kan ett syfte spåras på det omedvetna planet. Ett vårdslöst handhavande av heliga 

ring/vördnadsfyllda föremäl skulle förminska den nödvändiga respekten som krävs för att 

upprätthålla en symbolisk betydelse i det kulturella medvetandet. 

Skrocken vävdes också in i själva brudkronans skick och uppenbarelse. Om kronan 

"glimmade vackert" blev äktenskapet lyckligt, skriver Bondeson & von Meten, medan en matt krona 

gav ett glädjelöst äktenskap. Däremot gällde motsatsen för m yrtenkronan, som säkerligen inre var lätt 

att hålla fräsch från tillverkningens stund till bröllopsdagen. D et hette att om myrtenkronan 

187 Swenson, s. 152. 
t!l1! Bondeson & von Mclcn, $. 110. 
tH9 Schön (2002}, s. 65. 
1'"' Bondeson & \·on Mclcn, s. 139. 
t 9t Schön {2002), s. 66. 
19: Schön {1 996), s. 56. 
t9.i Swenson, s. 152. 
t?• Ibid., s. 164. 
!95 Schön (2002), s. 66. 
l% Bondeson & von M elen, s. 112. 
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blomstrade, vissnade bruden, men om den torkade, var det bruden som skulle blomstra.197 På så vis 

undveks en del tidspress med myrtenkronan bland alla andra förberedelser, en välputsad metallkrona 

bevarade ju sin glans längre. 

Swenson beskriver sedvänjan att framåt småtimmarna på bröllopsfesten "dansa kronan av 

bruden". Då bildade flickorna en ring runt bruden som med förbundna ögon provade kransen på 

dem alla tills hon hittat den som kransen passade, det var hon som stod på tut att bli gift.1
'
18 Schön 

har en uppgift om att när kronan så småningom föll av under "kvällens allt vildare dans" och 

hamnade nära en ogift mö, var det hennes tur att nästa gång stå brud. Dessutom var det ett gott 

tecken ju mera sönderriven slöjan blev i dansen.199 

Så långt de dokumenterade uppfattningarna om skrock och folktro vid bröllop. Som Schön 

observerar intar trosföreställningar av olika slag "även nu en betydande plats i människors sinnen, 

trots att vi sägs leva i en sekulariserad tidsepok".2()(1 Så kan man exempelvis läsa i en "modem bok om 

guld och glitter" från Informationsförlaget år 2000 att "pärlor betyder tårar" 

bröllopssanunanhang. 2fll 

I en nyligen genomförd undersökning om svenskars livsåskådning av teologiska institutionen 

vid Uppsala universitet framgår att nästan hälften tror på en "bakomliggande ordning'' som är 

ogripbar för intellektets förmåga. I svaren blandas "officiella, kristet fårgade föreställningar" med 

allsköns former av folktro, som ligger som en "vilande, latent kunskap som man tar fram vid 

särskilda tillf..-illen" som "viktiga skiften i livet".202 Det mest amnärkningsvärda sammanfattas som: 

( ... ] dc>tt tidlöshet som präglar folktron om ödet och lyckan. Vi rör oss här inom ett omr.:idc som 
sannolikt alltid kommer att fascinera oss människor. För hur skulle de stora existentiella frågorna 
någonsin kunna försvinna ur vår tankevärld?203 

Hur tecknen tyds i Tjust ska ställas i förhållande till det undersökta källmaterialet. 

197 Bondeson & von Mclcn, s. 112 f. 
t9H Swcnson, s. 165 och 171. 
1'J9 Schön (1996), s. 59. 
Z"<l Schön (2002), s. 151. 
2Ut Cecilia Michanck, Sn!)'CketJ. En modem bok om guld och glifler (Stockholm 2000), s. 103. 
zuz Cad Reinhold Bråkcnhidm (red.), VärkiJbild oth mming: en tmpitilk Jtudie av livJå.sktidllillg i dagettJ Svmge (Nara 2001), s. 
151 ff. 
2u.1 Ibid., ~. 154. 
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8 Arketyper och symboler 

För att förstå vidden av begreppet "drottning för en dag" måste en djupdykning ske i det mänskliga 

psyket via vårt kulturella arv såsom det förmedlas genom vad Carl Gustav Jt.mg benämnde 

arketyper.104 Den danska psykoanalytikern Pia Skogemann har intresserat sig för Jt.mgs ideer om 

symboler och arketyper. Hon skriver att symbolerna är uttrycksformen för den inre värld av 

"arketypisk struktur" som ingår i ett "dynamiskt mönster" som uttrycks genom kulruren. 205 D etta 

kulturella mönster är sammansatt av alla individers psykiska energi och på så vis genererar 

symbolerna ständigt "nya aktiviteter" inom den kulturella sfåren. Jung förklarade kultHren som "en 

apparat där energins naturliga gradient omsätts i arbete genom symboltransformacionen". 

Symbolerna i det här fallet kan vara abstrakta, som iden om det goda, eller i "handlingsform" som 

ritualer och ceremonier.206 

Enligt detta tankesätt vidgas konceptet om brudkronan till att innefatta en resonans ur 

individens psyke. Kronans konkreta utformning ör förvisso en symbol, men i sig själv fungerar den 

inte utan den djupare symbolik som fl.nns i arketypen, och likaledes i den ritual som betraktas som 

helig i den kultur som format den. 

För vad är kultur om inte "en konsekvens av det sätt på vilket de levande arterna organiserar 

sig på"?:lf" Skogemann citerar @osofen och sociologen Edgar Morin, som gör följande reflektion om 

människan som art: 

Varje djur, ~om \"ar utrustat med sådana brister, skulle troligen obönhörligt ha utrotats genom den 
darwinistiska selektionen. För biolo~,<ismcn och antropologismen är der inte tänkbart au ert djur som 
ägnar så mycket kraft åt att njuta och berusa sig, som spiller så mycket tid på att begrava sina döda och 
utföra riter, dansa och pryda sig, och som är så dåligt anpassad till omgivningen och sig sjäh-, inte bara 
har kunnat överleva utan också- i ett fientligt universum o ch under ist.idens kö ld- har kunnat s tå fö r 
avgörande tekniska, i.ntdlcktuella och sociala framsteg. Mot dt1111a bakgnmd tvi11gas ma11 all tro all homo 
sapims långt ifron all ha blint ha11dikappad av dtt imagi11ärrJJ framväxt, av dtt r'!)'tologtika ()(h magiJ!ea nt>uklingm, 
av Jllbjtktititttti/J }O"nirri11g, av d t mångdubbla miJStagm och tk11 ö"kadt oordllingtll, tvärlom bar dwa li11g all tacka 
for artms .foivi"./Jalltk litverk/i ng. 20' 

Arketypernas psykiska innehåll använder symbolen som transformator för att kunna "omsättas i 

kulturellt beteende med därtill hörande teknologi, nrer och ceremonier'', klargör Skogemann.20'' 

JU< ";\rkctypcr är typiska former för beteende som när dc blir medvetna naturligtvis presenterar sig >om iditr och bilder 
liksom allt am.at som blir innehåll i medveD111det." skriver J ung citerad i Pia Skogeman, A rke!Jjm: PJ)•kologiska möiuttr i m 
I!J viiridsbild (Stockholm t 988), s. 38. 
~o; Skogeman, s. 23. 
2tl6 lbid., s. 51. 
~1'7 lbid., s. 52. 
J(llj Ed!,>:u: Morin i Skogcmann, s. 98 f. 
20'> Skogemant1, s. tOO f. 
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Kulturen utgör den "stabila fasthållande kraften" eller ramverket för de inre processer som äger rum 

hos den enskilda individen i sin egen miljö.210 Det handlar om tankens flykt i fantasin, men som 

Skogemann påpekar ingår varje individ i ett "komplicerat nätverk av sociala och biologiska och 

psykologiska kollektiva faktorer" och därför ska arketyperna uppfattas som dynamiska "led i den 

historiska processen", med funktionen att ko111pcnsera för det som fattas i vardagens verklighet.211 

Skogemann menar att de "arketypiska skikten" i det mänskliga psyket aktiveras vid 

"historiska brytpunkter", och att kulturell aktivitet ökar under perioder av tilltagande spänningar i 

yttre eller inre system.212 Samma sak torde gälla vid en för människan så viktig övergångsrit som 

bröllopet var under den tid som fenomenet brudkrona uppstod. Den mentala inställningen som 

pågått inför den stora levnadsförändring som giftermålet innebar, förberedelserna inför 

bröllopsfestens sociala händelse, bävan inför att vara huvudperson i en helig rit och det klädd i fmare 

kläder än någonsin annars i livet, dessutom krönt med himladrottningkrona, allt bidrog till att locka 

fram känslan av utvaldhet; en arketypisk drottningfor en dag, hos den blivande bruden. Brudkronan 

fyller sin plats i ett "existerande, levande psykiskt rum" där traditioner och nya skeenden blandas i 

det som vi kallar kultur.213 

Arketyper, myter och religion hämtar sin näring ifrån samma inspirationskälla som intuition 

och drömmar. Denna "själsliga" aspekt är oberoende av sin materialistiska omvärld, med paradoxen 

att det är den senare som formar de symboler varmed vi försöker ständigt bryta igenom gränserna 

mellan hiir och bortom. 

Alltefter vad vi söker uttrycka tar sig "språket'' olika form. Görcl Cavalli-Björkman följer 

Robert Graves tankegång om att det existerar två språk; det intuitivt poetiska som vi använder för att 

nå bortom ordens och intellektets begränsning, och det rationella prosaspråket som farrmar 

konstruerade områden som vetenskap, filosofi och statistik. "I dagens rationella värld, där prosan 

dominerar, finns ringa förståelse för myternas värld" skriver Cavalli-Björkman.214 

Der intuitiva, poetiska språk som använder sig av symboler är förknippat med det kvinnliga, 

de ursprungliga kulturer som hyllade modergudinnan, innan patriarkatets rationella språkvälde tog 

vid. Därför är det också logiskt att just bruden - kvinnan, vars livalstrande kropp är skapelsens 

ursprung - är den som bär den mytologiska drottningkronan. Detta bekräftas för övrigt av Erich 

210 Skogemann, ~. 114. 
2!1 lbid., s. 115 f. 
m lbid., ;. 117. 
m lbid., s. 129. 
Z t• Ca,·alli-Björk.man t Bjurstriim et al., s. 37. 
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Fromm som framför Det g!öll!da språket att brudens överlägsenhet är en rest av en forntida 

matriarkalisk makt.m 

Carl-Martin Edsman skriver att den religiösa myten är "ett ordagrant eller symboliskt uttryck 

för den högsta verkligheten", och mera poetiskt uttryckt: "Myten är drömmarnas broder, som 

återspeglar och ger uttryck åt människosjälens kollektivt undctm edvetna djup".2t
1
' Den myt som närs 

av att bära drottningkronan över alla andra, himladrottni11gells kro11a, är myren om den stora 

modergudinnan, alltings ursprung. 

" Kulten av en gudomlig moder är urgammal i västerländsk tradition" skriver Cavalli

Björkman.217 Myternas stora moder är inte bara livalstrande, hon har också makt att övervinna döden.218 

Brudkronan konnoterar klart magiska egenskaper i sin uråldriga hyllning till den kvinnokraft som 

samhället utåt förnekade. Urmoder, jungfru, drottning och mångudinna2
t
9

• Alla de gamla paradoxala 

föreställning-.trna om mytisk kvinnokraft överfördes via kyrkan till kristna begrepp. Brudkronans 

dragningskraft är starkt förankrad i folkets kultur. 

215 Erich Fromm, Dtt ,~liimda !pråktt (Swckholm 1998 (1951)), s. 170. Tc~cn om att det ursprungliga religionssystemet 
hade gudinnor som de högsta gudomligheter har framförts av J. J. Bachofen (1861) i M.utterruht. lbid., s. 168 f. 
2l6 Carl-Martin Ed~onan i Bjurström et al., s. 15 ff. 
m Ca,•alli-Björkman i Bjursrröm er al., s. 52. 
m lbid., s. 61. 
21 ~ Enligt senantika föreställningaramågs den feminina månens strålar ~ga livgi,·ande haft. Ca valli-Björkman i B jurström 
et a.l., s. 78. 

41 



9 Guld och silver 

När människan fö,· förs ta gången lärde sig att utvinna metaller, innebar det en revolutionerande 

förändring a\' hennes kvuadrbttillgtLrer [ ... ]Man måste förstå att den lilla yrkeskategori, smederna, som 
besatt hemligheterna bakom tillverkningsprocesserna närmast betraktades som trollkarlar. Deras 
produkter var också få och dyrbard, endast kungar och en mycket liten rik överklass hade .r1d med 
dctn.2:!1' 

Lika ofattbart som det måste upplevts för en vanlig "brudpiga" att bära en krona när hon skulle 

vigas, var det att tänka sig att denna tunga krona verkligen var gjord av guld och silver, precis som en 

riktig drottningkrona. Hovstadius skriver att de kungliga kronornas utförande i "dyrbara material 

som guld och ädla stenar" var tecken på höghet och makt.221 Detta hade att göra med en sedan länge 

förhärskande ikonografisk föreställning om att det ädla materialet återspeglade himmelens glans, som 

ju konungarna hade del av enligt den gamla ordningen. I vardagslivet utanför kyrkan sågs knappast 

dylika blanka och dyrbara föremål av allmogen. Silver var värdefullt betalningsmedel, och guld var 

sällsynt. 

Aven på våra breddgrader hade ädla metallers glans en särskild innebörd. Historiskt sett hade 

nordmännen under vikingatid roffat eller byn till sig silver i utbyte mot pälsverk och järn. Dock var 

deras förhållningssätt till silvret annorlw1da än det nu rådande. Det fanns en ansenlig mängd 

"främmande silvermynt" i norden under det första årtusendet, men dessa var av magisk, snarare än 

penningekonomisk betydelse, skriver Maja Hagcnnan. 

Den materiella rikedomen, guld och glitter, ,·ar för nordbor förbunden med en mer abstrakt form av 

wcial rikedom som ära och fram~,>åi,g. Guld och silver hade i deras ögon en magisk, helig kraft r ... ]. 
De ädla metallerna matcrialiserade sin ägares välgång och goda lycka, som de såg det. 

222 

I det blivande Sverige fungerade handeln också utan silver. Skatterna användes istället som tecken på 

vördnad och vänskap i gåvoform. Krigsbyte i form av mynt och föremål kunde klippas i bitar, 

smältas ner och göras om till exempelvis hängsmycken eller armringar som visade hög starus i den 

sociala ordningen. Det var den lyxbetonade egenskapen som så småningom kunde övergå till ren 

pengatransakrion. Men som lyckobringande material kunde vikingarna lika gärna gräva ner sina 

skatter under husgrunden för att blidka makterna, skriver Hagennan. "Så länge skatten låg ostörd r ... J 

bevarade den inom sig sin ägares väl."m Likadant förhöll det sig med de första nordiska silvermynten 

2211 Ulf Cederlöf i Bjur,;tröm et al., s. 159. 
021 Hovsradius, s. 16. 
220 Hagcmtan, s. 39. 
20:i l bi d., s. 3 7 f f. 
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som präglades omkring år 1000. Vid arkeologiska undersökningar har ingenting funnits som tyder på 

att dessa mynt cirkulerade i penningekonomisk mening. Funktionen låg på det symboliska planet, där 

den ädla metallen med sin synliga prägling av kunglig hälsning och gudomlig välsignelse, via 

korstecknet och ktmgabilden skapade en speciell relation mellan givare och mottagare, menar 

Hagcnnan.12~ De tidiga myntmästarna var guldsmeder som även sysslade med annat hantverk i 

ädelmetall, såsom vapen och smycken.12
' 

Silvret som fanns i omlopp längs Östeuropas floder kom ursprungligen från arabiska gruvor 

och så småningom kom man också att idka handel direkt med Främre Orienten. I Sverige bröts inte 

koppar och silver i någon större omfattning förrän under 1400- och 1500-talen, och då med statligt 

monopo.l.121
' Det första svenska guldmyntet slogs mellan 1568 och 1573 och gick under beteckningen 

guldgyllen eller ungersk l!Jiflen. Dess vikt var 4,21 gram. Efter det kom dukaten,221 som var dels ett 

guldmynt med vikten 3,41 gram, och dels en viktenhet för guld. I det senare faller gällde en dukat 

guld för 3,48 gram.228 

De äldsta brudkronorna som ingår i arkiverat material består av förgyllt silver. Förr användes 

en "brännförgyllningsreknik" med kvicksilver och guldamalgam.229 Vid temperaturhöjningen 

förångades kvicksilvret varvid guldet satt kvar. Enligt uppgift från 1600-ralet framgår arr det gick en 

dryg dukat guld per 10 lod silver~.\0 (1 lod231 >13 gram). Den största brudkronan som nämns i 

förteckningarna från Linköpings stift fanns i Västervik och vägde 163 lod, alltså mer än två kilo (!),232 

men detta får anses höra till undantagen. Medelvikten på de brudkronor som fanns i trakterna vid 

medeltidens slut låg på 80-100 lod,233 så åtminstone ett kilo fick man räkna med arr kunna bära med 

rak hållning. 

Självklart fanns det skillnader mellan en kyrklig brudkrona och en kunglig krona. Kyrkans 

brudkrona beställdes hos guldsmeden i närliggande stad, som efter tryckta smyckesförlagor och bästa 

förmåga tillverkade sin egen variant av "drottningkrona". Landsortsstädernas guldsmeder var inre 

juvelerare i egentlig mening påpekar Hovstadius, men kronorna bär stilmässigt många likheter med 

dåtidens "fina" smycken och "riktiga" kronor. Den största skillnaden ligger i det enklare 

''' J I agcnnan, s. 120 f. 
m lbid., s. 124. 
z~o llisroriska museet.< webbplats 2003-11-11. 
m Dukatmynt präglades i Sverige 1648-1868. Nordtikfamifjebok, 3:c uppla!,'lUl, band 14 (Stockholm 1931), s. 527. 
22ij l lovstadius, s. 124. 
'~' Fram till 1800-talers mirr. l Jo,·sradius, s. 124. 
~:1<1 Ho,·stadius, s. 124. 
2J I Lod: Enligt äldre (före 1855) S\"Cnskt \"iktsysrcm=1 /32 skålpund vikrualicvikt=4 kvintin=13,3 gram. Som guld- och 
siJ,·crvikt var Iod=13,9 g. guld eller 13,2 g. silver. Norrltikfomifjtbok, 3:e upplagan, band 13 (Srockholm 1930), s. 120. 
n' Viisterviks brudkrona, nämnd i ii ldsta inventarieförteckningen 1640. Vikt ca 163lod {2140 g). Hovstadius, s. 63. 
m i\tr så var faller är känt via reduktionsprotokollen från Gusta,· Vasa konfiskarion, som ,·isar på ett "utbrett kyrkligt 
ägande a,· kronor i förgyllt silYcr i Östergötland" ,•ilkct indikerar ekonomiskt dlstånd; dc "goda tider" som beskrivits av 
Olaus Magnus. Ho,·stadius, s. 78. 
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utformandet, men en annan viktig skillnad är att både de fargade och ofargade "stenarna" i de tidiga 

brudkronorna är gjorde av glas.2
.>4 Detta är också logiskt, en "verklig" krona hade varit för dyr i 

inköp, och kanske skulle det varit ett för stort ansvar att ha riktiga ädelstenar i en krona som var till 

för att lånas ut till alla de brudar som ville gifta sig. För den delen var slipat glas värdefullt och 

ovanligt i sig för enkelt folk. 

Hursomhelst, brudkronan glänste av äkta guld och silver, glasstenarna lyste i granna farger 

och för bruden var det troligtvis den enda krona som hon någonsin sett på nära håll. Den var värd all 

vördnad och trånad som kunde skänkas av sin samtid, en socknens skatt och stolthet, som 

bekräftade bruden värdig att vara drottning för en dag. 

m Huvstadius, ;;. 100 ff. 
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Reflexion Sagoskatt 

När bruden skrider fram mor altaret i svepande bröllopsklänning och slöja, bär hon som en drottning 

sin sagokrona av silver och guld. I denna betydelsefulla stund ser hon inte bara ut som, utan är den 

drot/11i11g fo'r e11 dag som förväntas av henne. I kyrkans brudkrona förtätas alla myter, sagor och 

föreställningar som planterats in i denna kultur från sedan länge svunna tider. Rollen och riten tar 

överhand från individen. Bruden lever ut sin egen saga i en värld där det underbara får lov att 

närvara. 
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Kapitel IV 

Funktion 

Eftersom brudkronan skapats för att fungera i ett visst sammanhang är det väsentligt att 
beakta föremålet "brudkron a" utifrån sin fun.l.:tion, nu som då .. . 

Försynsskull 

10.1 Upplevelsens avbild 

Dc olika sederna och ce.remonicroa vid livets högtider utgör för~t och sist {)lllltppl-.~lser. Detta förklarar 

''arför "i är så angelägna om att dokum~'lltcra hö!{tidcrna i bild och förvandla dem till synminnen [ ... ] 
Synupple,·el~ema är samtidigt skönhctsupp]e,·cber, låt vara att smakidealen vä.xlat i olika tider. m 

"Dc visuella inslagen i festseden har ofta symbolisk karaktär" anmärker Bringeus.2
'
6 För dagens 

reklambildsinriktade samhällsindivid kan förpackningen bli viktigare än innehållet, och betydelsen 

kan senareläggas som efterkonstruktion. Med Bringeus ord förhärskar en "värdeneutral inställning till 

livets högtider" där formen rar "ett slags egcnvärde".237 Ceremonin är så intimt förknippad med den 

kyrkliga bakgrunden att tendensen finns till an den blir en sorts kuliss som ingår för sakens skull. 

Bringeus baserar sitt argument på l'vfartling som citeras angående kyrkosed och sekularisering: 

"Iaktragander av dessa senare kyrkliga sedvänjor är så fastlagt i der allmänna beteendemönstret och 

så nära förknippat med viktiga tilldragelser i familjelivet, att det kan ske under ett minimalt religiöst 

engagemang".2
'
8 Det ttaditionsmässiga tar över der religiösa morivet och fenomenet kyrkbröllop 

utgör bara en del av samhällsstrukturen.:!.\? 

Häri ligger faran arr minnesdokumentet verkligen blir viktigare än själva minner. Om inte 

rirualen förankras i en känslomässig övertygelse blir handlingen i sig meningslös. "A world, however 

cnchantcd, is in the end frivolous \vithout moral wcight", skriver Yi-Fu Tuan?40 

m 13ringcus, s. 256. 
: 36 lbiJ., ~. 257. 
m C-H l\·lartling, Ky1eJJ1<d orhstlwlan:rmirg (1961), i Bringcus, s. 275. 
::lll Bringcus, s. 275. 
:~· lbitl., ~. 274. 
2·KI Yi-fu Tuan, Eirapism (Baltimore & r .on don 1998), s. xvi. 
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10.2 Värdeladdning 

Nutidens bildsamhälle återverkar på representationen av indiv;dens privata minnen. "In an era when 

cultural activity in all its forms has reached unprecedented levels, the tension between memory and 

representation will be particularly powerful" .m Liksom David Chaney menar Ziehe att när 

v:isualitetens område tar över som tendens inom kulturen, genereras ett "objektivt och subjektivt 

behov av bilder" för att kunna "modellera" sin egen i.dentitetsbild. Självmedvetandet manifesteras i 

det yttre på grw1d av den visuella fLxering som aldrig når bortom det synliga. Det skapas en "stilistisk 

offensiviter" i samhällsreflexionen, som sällan svarar mot egentligt innehåll.242 För att framkalla en 

tillräcklig resonans på psykodynamisk nivå måste allting "rymma ett överskott på berydelse", klargör 

Ziehe.m 

Paradoxen följer art ju större överskottsstimulans, desto mindre den reella 

betydelseupplevelsen.244 För att överryga sig själv om vikten av det upplevda måste den regisseras och 

dokumenteras med ett överskott av visuella koder, vilka i själva verket inte säger någonting om det 

subjektiva skeendet. 

I likhet med många kulturteoretiker fokuserar Ziehe ofta p å subkulturer hos 

ungdomsgrupper, som samhällsfenomen. När marknadskrafterna styr istället för tradition inträffar 

vad han kallar för en "kulturell friställning"245
• Det är än mer intressant när en kulturgeografikex 

framför en tvärvetenskaplig tes om att alla mänskliga kulturyttringar egentligen fyller ett eskapistiskt 

behov, och har alltid gjort det. Yi.-Fu Tuan argumenterar för den mänskliga egenheten att inte 

acceptera verkligheten som den är, utan att försöka förändra den enligt en prekonstruerad vision av 

vad den kan bli. 

flumans [ ... ] traJlSform in accordancc with a preconceived plan. 1l1at is, bcforc transforming, thcy do 
somcthing cxtcaoc<linary, namcly, ·~cc' what i~ not rhcrc. Seeing what is not there lies at the foundation 
of all human culrurc.~"' 

Allting är egentligen symbol för något annat, vad detta andra är beror på det som vi bestän1t oss för 

att se. Oberoende av ifall denna vilja är medveten eller inte, har den formats av och existerar i det 

imaginära fålt som upptar vår fantasivärld. D et är detta inställningsdrag som skiljer människan från 

~·• David Chancy, CultJiroi chang• and <Pnydqy lzft (New York 2002), s. 152. 
2•2 Zichc, s. 24, 29. 
~·) Jbid., s. 43 f. 
~ " "The f a er r hat humans are now exposed to ~o man y simulations h ad led to the feeling that r~-ality irscl f has been 
dc,·alued, or r hat the di~rincrion bclwt·cn the real and the simulared has become blu.rrcd". J oh n A. Walker & Sarah 
Chap lin, f/ 'imal tllltllrr: a11 i111rodut'li011 (Manchester 1997), s. 211. 
~·5 Z ichc, s. 117 f. 
~•6 T uan, s. 6. 
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djuren, menar Tuan. Samhällsstrukturen är också en kulturprodukt därför att den är framställd ur en 

föreställningsvärld. Alla regler och ritualer fyller en enda funktion; att motverka det kaos som 

människan upplever i en okontrollerad "naturlig" värld. Kultur är en existentiell flykt, det vill säga 

eskapism på högsta nivå. Därav följer logiken att ju "högre stående" och artificiellt inriktad kultur, 

desto mindre kontakt med "verkligheten".247 

Det finns olika sätt att ordna med sin flykt från den existentiella ensamheten, det handlar om 

att ingå i en social kontext för att undkomma total konfrontation med den yttersta frågan, menar 

Tuan. Grupptillhörigheten kan vara ett sätt att slippa ifrån självet; "there is no better way than 

immersion in the group and its nwnerous anchoring devices".248 Brudkronan med kontext är en 

tydlig sådan "anchoring device". 

Tuan ger också sin defmition av "verklighet" som den framhålls av den sociala världsbilden. 

Det handlar inte alls om ett yttre skeende; oberäkneligt och utom kontroll, ungefår som i drömmen. 

Istället existerar en annan definition där den mänskliga uppfattningen av total verklighet, en känsla av 

"verklig" riktighet - inträffar i samband med våra ritualer, våra kulturella säkerhetsvägar; "the clear 

image, the well-defmed architectural s pace, the sacred ritual, all of which give a heightened sense of 

self- a feeling of aliveness". 2~9 

The real is the cultural: ·nlc cultucal trumps the natural by appcaring not so much humanmade as 

~piritual or divine. Thus f ... ] the ritual i> mocc realthan cvccyday lifc.~~o 

Eskapism här handlar om att försöka uppnå känslan av att livet består av något mera än "här och 

nu" i sin praktiska vardagsutformning. Om dagens bildsamhälle analyseras utifrån sina artificiella 

ungdomskulturer som symptom på verklighetsflykt kan fokus lika gärna sättas på riten och 

rituella/heliga föremål som evidens på samma sociala skeende i ett historiskt perspektiv. Människan 

strävar efter andra dimensioner på sitt jordiska liv. 

Men Tuan går vidare i sitt filosofiska resonemang. Via det imaginära fåltet, där ideerna tar sitt 

kulturella uttryck, vill vi inte bara lyftas bort i obestämd flykt. Drivkraften i den målmedvetna flykten 

är moraliskt förankrad, den siktar mot "det goda"; till ett bättre och lyckligare tillstånd. Kanske är 

detta kärnan i skillnaden mellan konswntionssamhällets utslag av "verklighetsflykt", den artificiella 

värld som struktureras av visuella budskap i reklamsyfte - och den sorts verklighetsflykt som begås 

av bruden som bär sin krona i en traditionsbunden ritual koppad till en "högre" dimension. 

1•' Tuan, s. xii ff. 
1.- Ibid .. s. xiv. 
2•!' lbid., s. 7. 
"~'' Tbid., s. 22. 
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People want th e 'good' that is real, which is one rca~on why tbey latch on to material things. But 
material tl1ings, for all the direec satisfactions they provide, apparendy cannot stand alonc. To be truly 
\·alucd, they need the support of imagincd worth.:SI 

Upplevelsen av ett djupare värde är central i den kulrorelit konstruerade riten. Utlåning av kyrkans 

brudkrona sker inte i första hand i syftet att försköna bruden i ett visuellt sammanhang utan för att 

förmedla känslan av ett traditionsbundet värde i ett andligt kulturellt perspektiv. 

10.3 "Tinglighet" 

Brudkronan är förvisso ett matericlir ting, eller föremål. Men för att närma sig föremålet bortom en 

ren objektsanalys kan exempelv;s en etnologisk modell tillgripas. Alf Arvidsson klargör an: 

Ett fonmål är aldrig något i sig sjiilvt, utan ii r föremål för aktivitet från ett handlande 
subjekt. Föremålet existerar cndaH i en situation och knutet till personen/ personerna. 
Samridi~:,>t har dc materiella kulrurprodukterna i svenska språket fått en sådan 
självständig stäUning att dc ensamma står för innchåUct i bctcckn.ingcnfonomtilmm bliv:it 
ett självständigt begrl-pp.m 

Ett an tal olika nivåer föreslås i fråga om föremålet. Analysnivåerna som kan vara relevanta i fråga om 

brudkronor är följande: 

• TtkmJk - kons truktion, material och utseende 
• Tt!aw!ogiik - brukssituationen (vid tillkomst och nuläge) 

• Social - om förhållningssättet till föremålet 

Författarna poängterar att inre bara de enskilda nivåerna, utan också samspelet mellan nivåerna bör 

beaktas. Gemensamt för dc tre nämnda analysnivåerna är att de alla går att "ta på". För den skull är 

den symboliska aspekten inte bortglömd utan nämns specifikt: 

IDen) idta!ogiska t!!tr [Jmboi/Jka analy~cn lägg~ inte O\·anpå de~~a ni\"åer ) ... ) Snarare är 
det riktigare all tala om att den symboliska malysen skäJ: igenom alla de andra 
an:llysniv:iema.: S3 

Spnbolvärdet antas kunna bli åtkomligt genom ett öppet och intuitivt förhållningssätt med 

hänseende till de subjektiva minnesberättelserna av människorna kring föremålet i sitt kulrurella 

sammanhang. 

' 51 Tuan, ,;. 114. 
:52 An ·idsson i At"\·idsson et al., s. 11. 
Z53 A rv.idssnn et al., s. 11 f. 
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Gmndelementen i[ ... ] tanke- och värdc~ystem består just av outtalade påstå~den, inte 
om hur ting borde vara utan subjektiva upplevelser av hur ting iir.254 

Karl-Olov Arnstberg skriver att "[t]ingen är materialiserade ideer",255 en tankegång som följs av 

Gösta Arvastson, som menar att det är särskilt intressant ur etnologisk synpunkt att "betrakta tingen 

som symboliska avtryck för kulturella kunskaper". Den kulturella betydelsen (innehållet) i ett visst 

föremål förändras i tid och rum i samspel med varje indi-v-id som använder den, vilket innebär att en 

betydelseanalys måste revideras så länge som föremålet existerar i mänskligt medvetande.2
;

6 

Sven Ek ser en teoretisk och metodisk poäng i att operativt definiera föremäler som en 

handling i sig. 

l D ]en främsta vinsten med att betrakta föremålet som en handling är att man 
därigenom tvingas att observera den dynamiska process föremålet existerar i samt att 
fokusera symbolikei1 och dc sociala sammanhangen. Detta är en metodisk-teoretisk 
,·inst som kan konkretiseras till några generella frågor: vad syftar föremålet till, vad gör 
det med miinniskorna, , ·iJka reaktioner framkallar det?251 

Ett "ting" är synligt i sin fysiska form. Vad det egentligen iir manifesteras först i det kulturella 

medvetandet, silad genom individens subjektiva upplevelse. Betydelsen finns i skeendet; föremålet i 

ftmktion. 

10.4 Sociologisk kulturaspekt 

I Distinctiott of Taste beskriver Bourdieu logiken bakom tingens värde som helt och hållet socialt 

betingad, antingen den är medveten eller inte. 

There is au economy of cultural goods, hut it has a specilie logic [ .. . j scicntific observation shows that 
cultural nccds are rhc product of upbringing and educatiun.~5H 

Brudkronan är inte "värdefull" som kulturprodukt i sin yttre fo.rm. Det är dess funktion i samhället 

som ger ett kulturellt värde, och detta värde måste sökas via symboldefinition. "Symbolic capita! is 

capita! with a cognitive base, which rests on cognition and recognition."259 

:54 Fcykman & Löfh'fcn, s. 16. 
255 Karl-Olov Arnstberg i 1\rvidsson et al., s. 42. 
254 Gö~ta :\rvastson i Arvidsson et al., s. 49. 
:;; Sven Ek i J\rvidsson et al., s. 99. 
zss Pierre Bourdieu, Diitinction. A social Critiquue of the Judgemmt oJ TaJte (London 1986), s. 1. 
m Pierre Bourdicu (1998), s. 85. 
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Bourdieu poängterar att symboliskt kapital kan ligga på det fysiska likaväl som det 

ekonomiska eller kulturella planet, kriteriet är helt och hållet beroende av ett värde som kan uppfattas 

av en given grupp individer i ert socialt sammanhang.260 Mer än ett ti11g är brudkronan ett teckm. 

10.5 Brudkronan som tecken 

En aspekt av att se brudkronan som teckm är att fokus flyttas bort från själva föremålet, för att istället 

lyfta fram människans användning av densamma. Helmut Harr-vig citeras i Johannesson om 

laddningen av föremål som kommer sig av att människor har "förbundit sitt inre, sina förgängliga 

känslor, tankar och förnimmelser med varaktiga material och tecken." 261 Att se på brudkronan utan 

att ta hänsyn till denna kraftladdning vore att betrakta ett yttre skal, utan förståelse för dess förmåga 

till känslomässigt nyskapande i ett levande kultursammanhang. Tecknet blir ett varaktigt led mellan 

människor och generationer, därför att de inom sin kultur bär på sanuna symbolkonnotationer. Ur 

etnologisk synvinkel är föremålet intimt förbundet med upplevelseprocessen som därmed är lika 

vi..krig att beakta. 

Kulturen fmns i medvetamkt sum en ~rrukrur men rar sig också uttryck i handlingar 
och i materiella kultur:produkrcr, som '~ kan observera. Den finns i proccs~cn mcUan 
strukturen i ta11ke, erfaren her, kunskaper, normer och värden och organisationen av 
agerande i den fysiska miljön. Mellan förereelscma på utförandeplaner och slutsatserna i 
vått sinne sker en ständig återkoppling.~•~ 

Som påpekas i Dm ku/fiperade män11iskan är det "den subtila, osynliga och omedvetna präglingen" som 

är intressant, men samtidigt svåråtkomlig eftersom hela vår omgivande miljö är kulrurbärande.263 

10.6 Symbolik 

Symbolikens betydelse sträcker sig förbi yttre strukturella begränsningar såsom språk, tid och tum. 

Det är ett arv som nås via vårt kärrslominne och vilar p å helt andra grunder än det till synes 

rationella. 

Socialpsykologen Erich Fromm intresserade stg för myterna som mänruskans allra äldsta 

skapelser. Folk har olika myter, liksom människor har olika drömmar. Det gemensanuna är 

symbo!Jpråkei. "Symbolspråket är ett språk som ger uttryck åt inre upplevelser, känslor och tankar, 

~w Bourdicu (1998), s. 47. 
OG! Johannesson (2001), s. 236. 
26° Citat ur srencil: E tnologisko mtlctkr. a,· Da u n & Löfb>rcn (Lund 1973). Arvidsson er al., ~- 167. 
2''J Frykman & Löfj,>rcn, s. 17. 
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som om dc vore senseriella upplevelser, yttre tilldragelser." Istället för kategorierna rid och rum är 

det intensitet och association som är härskande. "Det är det enda universella språk mänskligheten 

någonsin skapat, det enda som gäller för alla kulturer och alla tider"- drömmar, myter, sagor.264 

Gunilla Kjellman har uppmärksammat föremål som kulturbärare enligt 

tcmatiseringsmodellen "ting-minne-individ" inom materiell kultur. Ett tema kan täcka ett 

flerdimensionellt område som människans åldrar och övergångsriter, skriver hon.265 Liksom Dick 

Hebdige266 betraktar föremålen som dynamiska kulturbärare för den moderna tiden, anser Kjellman 

att det är föremålen som står som centrum i en föränderlig väv av mänskliga handlingar och tankar. 

På så vis kan fördjupad kunskap om tingen i vår tid blottlägga dc kulturmönster som en gång 

skapades kring föremålen.267 Tingen har en "konkret och symbolisk förmåga att överföra 

handlingsmönster och ideer". Kunskapen om föremålen måste integreras med deras historia och 

sociala kvaliteter, det handlar inte bara om materiella egenskaper, poängterar Kjellman.268 

Z iehe intresserar sig för den "crosionskris" som kännetecknar vår tidsepok; där äldre 

traditioner och nonner bryts ner i allt snabbare takt. I de fall där traditionerna förlorat sin giltighet 

blir de obrukbara, självklarheten ifrågasätts och omprövas till att passa in i ett pågående livsrum.21
'? 

Denna omvandlingsprocess kan tyckas självklar, eftersom det är skeendet som utgör kärnan i all 

kultur. Men Ziehe vill åt den speciella prägel som läggs på samhället genom den nutida människans 

ökade förståelsehorisonr. Inspirerad av Ji.irgen Habermas!7° och fenomenologin uppmärksammar han 

tre fundamentala nya drag, nämligen ökad reflexivilet i individens tänkande och uttrycksmöjligheter, en 

ökande i11dividua/iseti11g i fråga om individens valmöjligheter att utforma sitt eget liv, och genom dessa 

två det uppstående forvänta/Isgap eller klyftan mellan drömmar och verklighet.271 

Z iehes definition av symboler utgår ifrån den "romantiska och hermeneutiska traditionen", 

där symbolerna utgörs av tecken med en andra, odeftnierbar betydelse. Utmärkande för denna an.dra 

betydelse (djupbetydclsen) är att den inte kan tolkas entydigt utan är principiellt oavslutad i ett 

pågående livsskede.272 

J symbolens djupberydefse ser Ziehe fyra olika horisonter. Två är "oåterkalleliga" och har med 

det "förlorade paradiset" eller barndomslandet att göra. Det är minpenas berättelser om individens 

264 Erich humm, Detg/önula Jj>råk.et (Stockholm 1998), s. 13 f. 
~6:> KjcUmao, $. 17. (f-!cbdigc's res au tingen "$,·årligen kan inmuras i en sammaohängande tolkning''. Kjcllman, s.14). 
2M Dick f-!cbdigc, Hidiug i11 the L'ght (London 1988). 
2o; Kjcllman, s. 1 O ff. 
2
''" Tbid., s. 21. 

269 Ziehc, s. 8 f. 
2711 Enligt %ich c har Ilabermas "hotet mur livsvärlden och samtidigt dess möjliga produktivitet under det moderna" som 
sitt "centrala samhäUsteoretiska och politiska tema". Zichc, s. 174. 
211 Ztehe, s. 9. 
m Ibid., $. 148. 
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respektive mänsklighetens barndom, den senare i form av 11(Yfell, som botten handlar om 

människ<UlS förhållande till "de ursprungliga makterna".273 

Barndomens och mytens förlorade väddshorisonter ligger inbäddade i minnet och blickar 

alltså bakåt menar Ziehe, som även ser två "framåtblickande" horisonter som kännetecknas av "det 

helt annorlunda". Dessa är dels konstens horisont (den estetiska erfarenheten eller "det sköna"), dels 

"det heligas" horisont vilken "kan på sin höjd avgränsas negativt som det absolut Andra". Ziehe 

söker en skiljedefinition i det att han föreslår konsten som hänvisande till "det osagda" medan det 

heliga står för "det osägbara" (outsägliga). Han skriver vidare att detta definierar "logiska gränser för 

kategoriseringen av det heliga". Der är "den horisont vår reflektion inte begriper" eftersom det är 

inget "fixerbart rike och har därmed ingen positivt fastställd betydelse".274 

Ziehes fyra tänkta symbolhorisonter benämns: 

; \ -den absoluta t.r)'gghctcm idyll, 
B - arbiska slutna ordningar 
C - den gl".lndiosa fascinationsviriden 
D- det oändligas och undrens fascination~\·ärld. 

Dessa "kategorier" benänmer han rymbo!fortingligande. 275 

Enligt definitionen ovan kan en förklaring ges till varför brudkronans symbolfw1ktion är så 

stark att den överlevt som fenomen in i våra dagar. Fascinationen kan verka på alla f:y-ra 

symbolhorisontplan, allra helst om den varit en del av uppväxttraditionen såtillvida att symbolen 

"brudkrona" blev "känd" av barnet och därmed lagts in i en specifik minnesbank från barndomen. 

Om så inte är fallet (det vill säga art bruden har ett personligt barndomsminne av en släkting eller 

bekant som burit kronan) kan den ändå sägas ligga i minneshorisonten bamdan1.rvådd i der att de fles ta 

lekt med "prinsesskrona" på huvudet. Arketypen drottning med krona ligger i vår kulturs arkazska 

slutna ordningar, som den yppersta symbolen för makt och härlighet. Därmed förstärks även den 

estetiska upplevelsen, materialet och utformningen tillhör sfåren "det sköna". slutligen är hela 

konceptet kyrkans bmdkrot1a fast förankrad i det heliga, eller "outsägliga", en övergångsrit som sedan 

generationer förrättats inom religionens förtecken. Förutsättningarna finns för att brudkronan i sitt 

upplevelsesmunanhang ska vara starkt förankrad i den nutida brudens mcdvetandehorisont. 

~n Zichc, s. 149. 
:;• lbid., ~- 150 f. 
m Ibid., ~- 164. 
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Kulturaspekt 

11.1 Det "kulturella arvet" 

Kultur är de ,·ärdcsystt"'1 grupper av människor delar. Dessa \'ärdcsystem avsätter olika kulturuttryck, 
matt"l'iclla ~om andliga. Somliga a'' dessa kulturuttxyck anses ha speciella symbolvärden och utnämns 
därför ciU kulnuarv.27~ 

Stefan Bohman citerar kulturpropositionen där det konstateras att vad som slutligen avgör vilka 

kulturuttryck som rar ett värde av kulrurellt arv är resultatet av ett samspel mellan 

"kulturinstitut:ionema, medborgarna och samhäller i stort". Det handlar om ett "bildningsmål" med 

avsikten att lyfta fram "det speciella vilket skapat den eg11a identiteten - personlig, regional eller 

nationell", menar Bohman.277 

Inom den kulturella s fåren arbetas det ständigt på att höja medvetenheten om hur vi formats 

och formas av det kulturella arvet. Anna-Maja Nylen sammanfattar: "Vår samtida värld är byggd på 

kulturlager, där dåtid och nutid flätas i varann och där det förgångna utgör en källa till inspiration för 

nyskapande och så kallad produktutveckling".278 Traditioner och ritualer är lika intressanta som 

bevarade föremål. Dock kan museilogernas förhållningssätt till samtidsforskning ifrågasättas som 

exempelvis påståendet av Eva Silvcn-Garnet: "tvfen det är fortfarande bara museerna som bevarar 

det materiella kulturarvet".279 Det är till att begränsa själva innebörden i begreppet kulturarv . .Än så 

länge ingår våra kyrkor i ett levande kultursammanhang, där symboliken kan vara närvarande. 

Johannesson påpekar att all påg-lende kulturutveckling självmant genererar nya 

symbolkonnotationer. Det handlar om "fusionen av idekomplex och traditioner" som ger en 

emotionell laddning bortom den "relativt 'transparenta' historiska kontext" som ligger till grund för 

symbolens "nya ikonografiska funktion". 280 Vi kan utgå från att en nutida bruds upplevelse av 

kyrkans brudkrona inte är identisk med någon ur svunna sekler. A andra sidan var det även då 

skillnad mellan olika brudar som individer. Det väsentliga angående folkets bildspråk enligt 

Johannesson :U att "den symbolik som upprättas måste alltid med någon viktig rottråd vara 

förankrad i en .folkets egw didaktik".2
g
1 

276 Stcfan Bohman i l'almqvist & Bohman, s. 14. 
m lbid., s. 15. 
m Anna-Maja Nylcn i Palmq,·i::t & Bohman, s. 29. 
=7'' Eva Sikcn-Garnct i Palmq,-i::t & Bohman, s. 31. 
28<1 Johanne8son (2001), s. 46 ff. 
lgl l b id., s. 62. 
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Symboliken kan vara närvarande eftersom brudkronan fortfarande fyller en funktion, i 

motsats till museernas bevarade föremål, som alltså utgör vårt kulturella arv. Att se på brudkronan ur 

museilogiskt perspektiv är enligt den logiken ett villospår. Däremot är det obestridligen av vikt att 

anlägga en kulturaspekt på kyrkans brudkronor. 

11.2 Den nya samhällsbilden 

Det kapitalistiska samhället är dels baserat på principen om politi'k frihet och del' på principen om en 

fri marknad ~om rc)IUlator för alla ekonomi;;ka och följaktligen ocbå för alla sociala förhållanden 1- .. ] 
Denna ekonomiska s truktur återspeglas i en värdehierarki Kapitalet tar rang före arbetskraften; döda 
ting som samlats p:\ hög anses ha högre värde än k-vande mänsklig cncrgi.2" 1 

Så krasst skrev Fromm redan på 50-talet om det framväxande konsumtionssamhället, där b åde det 

materiella och det andliga objektiveras till ett köpvärde.283 1979 kom den första rapporten från 

forskningsprojektet KultttiJ',I'iiiiSer och klassgräluer vid Etnologiska institutionen i Lund där författarna 

fastslår att: "Den nya människan är först och främst den borgerliga människan, en disciplinerad, 

'kultiverad' och kontrollerad människa[ ... ] Det är den expanderande borgarklassen som är bärare av 

denna nya karaktärsstruktur, vilken under 1800-talet kommer att få en allt mer dominerande 

position." 284 Våra postmoderna värderingar är just värderande, fårgade av en ekonomisk struktur som 

hela samhället är uppbyggt kring, en struktur som länge bortsett från det outsägliga, vars värde inte går 

att översätta materiellt. 

Kulturen är en spegling av den rådande samhällsstrukrurcn, men inte en död, mek:u1isk a\·spcgling. 
Kultur är något som används för att systematisera, förklara och legitimera den värld som omger 

individen [ ... 1 kulrun.~1 är det medium - det fi lter - genom ,-ilkct människan skapar sin 
verklighetsbild. ~s; 

Det är fråga om en ständig växelverkan mellan kultur och samhälle, skriver Frykman och Lövgren. 

Samhällsförändringar "driver fram nya värde- och kunskapssystem" som ger utslag "i materiella och 

andliga kulturyttringar av vitt skilda slag".186 

m Erich Fmmm, Kål-k.uns konii (Srockholm 2001 (1956)), s. 97 f. 
1Rl J b id., s. 101 . 
zs• Frykman & Löfgn:n, s. 11. 
2>!5 Ibid., s. 15. 
186 lbid., s. 18. 
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11.3 Modebegreppet i nutid 

Kjellman påpekar att materiella kulturmönster inte kan analyseras utan att hänseende tas till "den 

infonnationsfaktor, som annonsströmmen innebär". Denna "reklarnskapade ideväv kring föremålen" 

utgör en förändringsfaktor av stor betydelse för vår materiella kulnu:, menar hon.Zifl För dagens unga 

som vuxit upp reklamens budskap angående vad som är "rätt'' eller inte i ett materiellt inriktat 

samhälle är det inte bara troligt utan ganska naturligt att bröllopsbilder i media påverkar valet av den 

visuella iscensättningen när det blir deras nu: att gifta sig. 

Ziehe talar om identitetssökande i en massmedial marknadsanpassad omvärld. Ungdomens 

längtan efter förtätade situationer och intensiva känslor är ett sätt att psykiskt bearbeta sin 

livssituation.2
MH Detta utnyttjas av masskulnu:en, som i Marianne Liliequists formulering "fångar upp 

fragment av människors verklighet och drömmar och använder dessa i sitt eget syfte".2
1!9 

Förutsättningen för trendens genomslagskraft är att den motsvarar "ett behov, en erfarenhet eller en 

dröm hos ungdomarna", påpekar Lilie'1uist. Ur trenden väljer individen ut delar för att "skapa sin 

egen identitet''.2'Xl Det finns ett vä.xelspel mellan "människan som kulturbärare, förvaltare av ideer och 

normer, och kultursleopare, aktiv omformare av kulnu:en".291 

1-faja Jacobson diskutt:rar "estetisk smak i de etnologiska dimensionerna tid, rum och social 

miljö" för att komma åt attityder och samhällsvärderingar via begreppen smak och mode.292 Dessa 

icke-verbala kommunikationsmedel kan ge "tydligare signaler än det talade språket''. Valet och 

kombinationen av valda plagg sänder ett budskap till omvärlden, menar Jacobson.m Budskapets 

betydelse är beroende av sin sociala kontext. "Kulnu:ella koder ger mening i vissa sammanhang och 

för vissa människor".294 Modet definieras som "ett tidsbundet normsystem".2'JS Något statiskt 

värdesysrem existerar inte, och därför vä.xlar också sy1nbolvärdet menar Jacobson.296 

Det har redan klargjorts att det har gått mode i brudkronornas utförande genom tiderna. I 

greppbar nutid har det också modet svängt gällande brudklädsel och kyrkbröllop överhuvudtaget. r\tt 

kyrkbröllopen minskade betydligt i efterdyningarna av 1970-talets sociala utslätning av alla högtider 

och ceremoniella attribut var ett utslag av förändring i värdesystemet, liksom det stors tilade 

kyrkbröllopets uppsving och återkomst. Sådana uppgifter återfu:tns i bröllopsstatistiken. 

1K7 Kjcllman, ~- 18. 
2$6 Ziche, s. 39. 
1H? Marianne Lilicyui~t i Billy Ehn (rctl.), K11/tur och Erfartnhel. Aktuella /tilJa/l i JL~II!k eluologi (Stockholm 1993), s . 30. 
~9ol Ehn (1993), ~- 30. 
2? l lbid., s. 37. 
1?2 Majajacobson i Ehn (1993), s. 96. 
m lbid., s. 96 f. 
19• J bid., s. 97. 
195 Jbid., s. 105. 
2!1(, Tbid., s. 116. 
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Vad som är svårare att komma åt är frågan om modebilden rörande kyrkans brudkronor. 

V anligcn förs inte protokoll och statistik på frekvensen av brudkronans utlåning. Via 

bröllopsfotografier införda i lokaltidningar kan en uppfattning fås av brudens huvudsmyckning, om 

hon bär slöja, krona, diadem eller blomsterkrans. Men precis som på den kommersiella marknaden 

handlar det lika mycket om "tillgång och efterfrågan". Skulle fler brudar välja att bära kyrkans 

brudkrona om de kände till möjligheten? Vems "ansvar" är det arr informera? Det är dags arr se 

närmare på brudarna i Tjust kontrakt och deras förhållande till brudkronorna där. 
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Reflexion Funktion 

Brudkronans funktion är först och sist symbolisk. Därmed är den ogreppbar för slutna definitioner, 

symbolen är en kulturell produkt, konceptuellt och sakligt. Symboliken återskapas och förändras i 

mötet med alla som berörs av närvaron av bmdkro11a11 i funktion - kronan som är en och ändå två. En 

syJtlig brudkrona som förmedlar ett visuellt intryck, och en OI)'nlig som fyller en djupare funktion för 

den som "ser" den. 
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Kapitel V 

Tjustkronor 

Millenniets brodar k an for tfarande välja att vigas i kyrklig brudkrona - format drottning 
eDer princesskrona, alltefter personlig Just och disposition. l Tjust kontrakt finn s inte mi11dre 

än 31 kronor - alla med sin särskilda charm och historia ... 

Stilhistoriska uppgifter 

12.1 Bakgrund 

För att förs tå varför just Östergötland och Linköpings stift kunde uppvisa en sådan särd eles rikedom 

i fråga om brudkronor får man gå tillbaka till rådande kyrkopolitik under medeltiden. H ovstadius 

skriver att landskapet hyste landets högsäte under medeltiden, en maktposition som försköts först 

vid 1600-talets ingång. Linköpings stift intog också en central plats i kyrkolivet i samband med att 

den Heliga Birgitta gnmdat sin orden i Vadstena, som härigenom utvecklades till en "andlig 

maktfaktor med starkt stöd från såväl världsliga som kyrkliga herrar".297 För den katolska 

birgittinerorden hade Mariakulten en framträdande plats, inte minst genom Birgittas egna 

uppenbarelser a'' den heliga jungfrun. Som redan framh ållits kan denna kult sägas ligga till grund för 

de kyrkliga brudkronornas utbredning och existens. 

Ostgötalagen var dessutom den enda av dc äldsta landslagarna som föreskrev vigselakten 

som obligatorisk. Det stora antalet brudkronor tolkas av H ovstadius som tecken på att "vigseln i 

kyrkan bland allmogen var en vanlig företeelse".298 

12.2 Inventering av kyrkliga brudkronor 

J\Ut~cdan ärkebiskop Abmham i\ngem>annu> generalvisitation i Linköpings Hift år 1596 h ar prästerna 
vru:it ålagda att i varje för~amling lägga upp en kyrkobok. Den skulle innehålla anteckningar om 
kyrhns och prä.<tg:\.rdcn~ uwcntaricr och ägor, kyrkans inkomster, uppbörd och uc&>iftcr :<amt 
märkv-änliga händelser. På 1630·t>llct ciUkom rcgi$trcringcn av födda, "igel a och döda. 2"9 

En riksomfattande inven tering av kyrkainventarier genomfördes åren 1828-1830 p å initiativ av 

Kungliga Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademin, där regi5treringen av brudkronoroa dock var 

297 1-lovstadius, ~ 40 ff. 
29ti Jbid., s. 78. 
~9") lbid., s. 43. 
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ojä1Tll1, skriver Hovstadius.:;oo Riksantikvariatet gjorde också en så kallad Snabbinue111e1i11g av kyrkornas 

lösa egendom vid 1900-talcts början. I Linköpings stift utfördes det arbetet åren 1918-1923. Nästa 

undersökning gjordes av Kyrkohistoriska arkivet i Lund då en frågelista benämnd Kyrklig sed 1962 

skickades ut tilllandets församlingar. 

J\:Icd utgångspunkt från ovan nämnda uppgifter utfördes Nordiska museets i11vmtering 1965-

1970. Nu ingick en fotografisk undersökning av brudkronorna, denna gång tillsanunans med alla 

tillbehör, såsom fåsrnålar, valkar och fodral. Vikt och mått kontrollerades, stämplar och inskrifter 

registrerades, och föremålen beskrevs noggrant med hänseende till olika beståndsdelar, material och 

monteringssätt Uppgifterna finns uppförda på katalogkort och är "tillgängliga på avdelning 3 Textil 

och dräkt vid Nordiska museet" skriver Hovstadius.301 

Nänmda katalogkort har granskats av undertecknad302 inför detta specialarbete som kan sägas 

vara nästa i led rörande det specifika geografiska område som innefattas av nuvarande Tjust kontrakt. 

12.3 Stildrag före 1800 

Hovstadius anser att kyrkornas äldre brudkronor är exempel på "stadstillverkat konsthantverk i en 

med riden traditionell form och ornamentik".3
"

3 Det finns vissa stildrag hos de äldsta brudkronorna 

som hör ihop med deras senmedeltida ursprung. Formschemat innefattar bland annat en öppen 

form, vilket sedermera bibehållits, enligt Hovstadius ett tecken på att det inte var likheten med 

världsliga kungakronor som symbolmässigt eftersträvades.JO.I Andra signifikanser är förekomsten av 

en övre kronring, och lövformade hängen. Löven är speciellt intressanta eftersom de rent stilistiskt 

"inte hör hermna" där de hänger, vilket tyder på att de istället hade samband med urtida magiska 

föreställningar, menar Hovstadius.105 (Stilbestänmingen utgår från rådande mode i befintliga 

smyckesförlagor,306 medan löven enligt Hovstadius rycks ha samband med "flitter", en slags små 

förgyllda paljetter som i hundratal prydde folkliga brudkronor i Tyskland under 1500- och 1600-

ralen. Dessa flitter hade formen av "växter, djur, skepp, klockor och handslag'' och fungerade som 

skyddande amuletter.307
) 

:wo Hm·~tadius, ~. 44. 
JIJ) } b id., 44 f. 
"'12 Vid No.rdiska museet i Stockholm 2003-03-12. 
>vJ 1-lO\'Stadius, s. 180. 
J<>l l·lovstadius dcmon~trcrar atl kungakronor sedan medeltiden utvecklats mot en sluten form. 1-lm·st:adius, s. 183. 
3<<> Ibid., s. 182 . 
.lll6JJovstadius skriver om dc äldsta kronorna från 1600- och 1700-talcn att ståndarna och kwnringsbcslagen 
Ö\'erensstämmer i formen med juvelsmycken från samma tid, men är avse,·ärt mycket L-nkhu:c och krAftigare, vidare att 
stenarna är av glas istället för ädla stenar. Ibid., 108. 
3'17 l bid .. s. 63. 
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De formella beståndsdelarna är 11edre kronn"ng, ståndare och övre kronring. Hovstadius beskriver 

den nedre kronringen som antingen hel eller ledad med chamir (gångjärn). Sedan medeltiden har 

kronståndama mesradels formen av blad, liljor eller kors.308 Bladen skulle enligt argumentet ovan 

kunna vara en hednisk kvarleva, medan liljan kan sammankopplas med den ikonografiska 

framställningen av jungfru Maria. Korset symboliserar Kristus, men tecknet fanns långt tidigare. 

Före 1600-ralets mitt var brudkronorna stora och runga. Medelvikten låg på 80 lod, alltså 

dryga kilot. Formen var kraftigt vidgad upptill med mellan 12 och 17 ståndare. Under senare delen av 

1600-talet minskades vikten till runt 60 lod, eller knappt åtta hekto. Den nedre kronringen blev lägre 

och det blev vanligt med två ståndarstorlekar på sanuna krona. Förutom minskningen i storlek 

ändrades kronans silhuett till att bli rak, i enstaka fall med upptill inåtböjda ståndare. Fram till mitten 

av 1700-talet lättade vikten ytterligare och antal s tåndare låg på mellan sju och tolv, vilket även gällde 

omgjorda kronor. Efter 1700-talers mitt vägde brudkronan cirka 40 lod, alltså runt ett halvkilo. 

Ståndama blev något utåtlutande, och antalet genomgående tolv.l<l'J 

Ett annat särdrag som förekommer på äldre brudkronor är .filigranarbete, vilket består av trådar 

och små kulor av silver på ett underlag av slät metall. Under gotiken försvann i Norden det fasta 

underlaget och ett ornament av enbart trådar uppstod. Det fasta underlager återinfördes under 1600-

talet, skriver Hovstadius.;10 

12.4 Glasstenarna 

Som tidigare berörts tillverkades inte kyrkans brudkronor med äkta ädelstenar i äldre tid. De äldsta 

kronorna har istället stenar av "folierat färgat eller ofärgat glas".3 n Färgerna har med tiden mörknat 

och antagit en dovare ton i grågrönt, ibland med spår av ursprungsfårgen. Både äkta och oäkta stenar 

folicrades31~ vid denna tid, dels för att höja lystern, men också för att dölja ojämnheter. Den 

dominerande typen av glassten under 1600-talet var en "plant slipad sten med en smal fasett, 

fasthållen med tre eller fyra klor i en sluten fattning med rak sida samt flikar eller tandning vid 

basen", förklarar Hovstadius. Fasettslipningar överväger, men planslipnillg utan fasetter förekommer 

också. Den enklaste varianten på fasettslipning kallas för tciffel.slipning, där stenen ges en plan 

308 Hov~caclim, s. 80 . 
.lO'J lbid., s. 85 och 108. 
)lO lbid., s. l os. 
311 Tbid., s. 84. 
m Foliet bestod av en för ändamålet speciell legering a\· t,>ttld, silver och koppar, som '\<id anlöpning antog olika f:"irger 
eller olika nyanser av samma f:"irg". Hovstadius, s. 127. 
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rektangulär översida med sluttande sidor nedåt. Översidan kan också vara välvd, i så fall kallas det för 

cabochonslipuing. 3 13 

Jteuamas frirger är på brudkronorna från 1600- och början på 1700-talet rött, grönt, blått, gult 

och silver, alla i mörka nyanser. I allmänhet användes två eller tre fårger i kombination. Den 

vanligaste och alltid förekommande fårgen p å stenar är den röda, skriver Hovstadius. (Rött är sedan 

gammalt fårgen framför andra i fråga om fest och riter men betecknade också det heliga i tidig 

kristen ikonografi där rött likställdes med guld.) Från 1700-talets mitt ökas användningen av 

glasstenar och färgskalan breddas med tillkommande violett och rosa. En mångfald fårger kan nu 

också användas tillsammans. De är "klara och lysande" på ett annat sätt än tidigare.31 ~ 

1800-talskronorna uppvisar en modeförändring i fårgpreferens, då det svartvita ansågs 

förnämare än en folkligt färggrann palett. Stenarna betec.knas i beskrivningarna som "klara", "silver" 

eller "vita". Dc är i själva verket genomskinliga med silverfolie i botten och kontrasterar mot det 

svarta. Detta kan ses som en "återklang" av "diamantens definitiva genombrott" på 1700-talet,315 

skriver .Hovstadius.316 

Kronorna gjordes inte längre hclförgyllda, utan silvret ansågs fint i sig. Möjligen finns en 

koppling till spridningen av masstryck på 1800-talet, vilket var produktionsmässigt betydligrenklare i 

svartvitt än i fårg. "Asikten att svart-vitt var finast spreds [ . .. ] med kommersiella medel som en 

modeåsikt till de lägre samhällsklasserna", framhåller Johannesson, som också påpekar att 

diskussionen f.irg kontra svartvitt pågick under hela 1800-tald17
• 

313 Ho,·;raclius, s. 101. 
Jl< lbid., "· 104 och 108 f. 
315 l bid., s. 104. 
316 Diamantens po:<itionsförskjutning ö,·er rubinens egenskaper började annars i den italienska renässansen, som hyllade 
egenskaperna ho:< det "rena lju:<et". 
317 Lena .Johannesson, Dm nuwprodtiCtradt bilden (Stockholm 1997), s. 62. 
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Det historiska värdet 

13.1 Köpeskillingen 

I Linköpings stift inköptes en stor mängd nya brudkronor w1der 16- och 1700-talen. Kronan köptes 

"'för kyrkans penningar"', men kunde också kompletteras med insamlade bidrag från socknens 

invånare. Oftast skedde inköpet av brudkrona på prästens iniciariv men beslutet måste godkännas av 

församlingsborna som genom sockenstämman skötte sådana folkliga ärenden. I praktiken var det 

alltså den "direkta folkstyrelsen med tradition från medeltiden" som rådde genom sockenstämmorna 

i Linköpings stift alltifrån 1500-talers slut, skriver Hovstadius, som också har hittat belägg för att 

vissa av församlingarna i kustkontrakten varit tvungna att n ästan tömma kyrkkassan för att kunna 

köpa sin brudkrona. Detta visar vilken oerhörd betydelse der måste haft för den lokala befolkningen j 

dessa trakter.31
ij Uppgifter om inköpspriser vid 1700-talets mitt visar att brudkronor vägande 35-50 

lod kostade mellan 400 och 500 daler kopparmynt.31
? I protokollet som fördes vid en 

biskopsvisitation på 1780-talet nämns höjning av låneavgiften för att ge "bättre ränta på det kapital, 

som var nerlagt i kronan" skriver Hovstadius.320 Privata gåvor i form av brudkronor hörde till 

undan tagen. }21 

13.2 Fler försvunna kronor 

l fornvårdsplakatet :ir 1828 ra las om den paragraf i kyrkolagen som sägL"l: an kyrkornas liisiircn inre får 
försäljas till <.·mkild per.son. Enligt plakatet skall församlingarna inhämta Vinerhetsakademiens tillstånd 
till sådan försäljning och därvid först h<.'lllbjuda föremålet till akademien och K ungl Maj:r. Denna 
bes6immelse tycb i allmänher inte ha tillämpats, varken när der gällt mbytc av äldre kro na mor <.'fl ny 
hos en guldsmed eller i andra fall .32o 

Så konstaterar Hovstadius efter sina försök att spåra somliga enligt uppgift en gång existerande 

brudkronor. Den långa historiska traditionen att sockenborna själva "ägde" sin brudkrona tycks ha 

satt sina spår. Att söka tillstånd från högre ort rörande inre angelägenheter föll sig inte naturligt. 

Numera är det (än så länge) inre tal om att sälja eller upplåta sina brudkronor t.ill andra syften än i sitt 

naturliga sammanhang, och tack vare 1900-talets tillskott i form av små moderna brudkronor är 

antalet kyrkligt ägda kronor, som Hovstadius också tillstår, " större än någonsin tidigare".323 

JJS Hovstndius, s. 65 f f. 
3 l9 lbid., s. 67. 
J:o Ibid., s. 70. 
321 lbid., ~. 78. 
32: fbid., s. 76 f. 
303 Jbid., s. 79. 
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Detaljer 

14.1 Terminologi 

I samband med inventeringen har vid Nordiska museet en enhetlig terminologi och m systematisk 
metod ,.;d föremålsbeskrivningen utarbetats. Metoden innebär att beskrivni.11gL>tl följer en bcstiimd 
ordning, nerifrån och uppåt, som åter~peglar den ordning i vilken delarna är sammanfogade. l~• 

Föreligger ett intresse för brudkronornas utseende ur ett konstvetenskapligt perspektiv kan det vara 

på sin plats med en inblick i de termer som används för deras beskrivning. Beteckningar som nämns 

av Hovstadius är övre- och nedre knmri11_g, bräm (=kant eller bård), beslag (=metalldel som anbringas i 

dekorativt eller konstruktivt syfte), ståndare (i kyrkoarlciven oftast benämnd spira) och tånge (den släta 

förlängningen på ståndarna nedanför ornamenteringen).n-; Nedan följer ett smakprov ur listan med 

ordförklaringar på förekommande detaljer hos äldre brudkronor326
: 

vul.rt = list med rundad p rofil 
list= list med smal spct:<ig proftl 
Niglinje = smallist som är \'ågfonnigt arbetad 

!Jitlllt Jltu = o rnament m· ~ih-cc i forsn av en ~ten m ed fattning 

mark = naturtroger eller stiliserat hm'lld 
ii11glahuvJ/fl = huvud med ett vingpar 
btvingad pullo = naken barngestalt med vUlt,'llr 
jr11ktknippt = sammanställning a\' frukter och blad 
lifjtkors = oroament med fyra armar som var och en avslutas med en tredelad lilja 
ros,•t/ = runt ornament med mer eller mindre markerade blad 
löv = platt, bladformat hänge 
bängpiirla = mnt eller droppformat hänge av massiv metall. 

E n fan tasiväckande läsning som kan berika den visuella upplevelsen av dessa kulturskatter som 

hrudkronorna utgör. 

14.2 TiUbehör 

Nålar finns idag till knappt hälften av kronorna, skriver Hovstadius. Vanligen är de två till antalet, ca 

1 cm längre än nedre diametern på brudkronan. Nålar av förgyllt silver, mässing och järn är vanligast, 

men stål-, silver- eller guldnålar förekommer också. Valkar finns till ungefår var fJärde krona. E n valk 

är en ringformad stomme av tyg eller bomull, som är lindad med remsor av svart eller vitt tyg eller 

J~< Hovstadius, s. 81 . 
3!5 lbid., s. 81 ff. 
o26 lbid., s. 82. 
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band. Nålar och valkar är svåra att datera enligt Hovstadius eftersom uppgifter om dessa saknas i 

1700-talsarkiven. Om fodralen delges att de är sällan daterade, men enligt kyrkoarkiven oftast inköpta 

samtidigt med kronan. Vid omgjorda kronor kunde fodralet behållas "vilket framgår av att fodralet i 

många fall är avsevärt mycket större än kronan".327 

14.3 Tillverkning 

När beslutet väl fattats om inköp av brudkrona gjordes beställningen hos guldsmeden i närliggande 

stad. Dessa tillhörde i allmänhet städernas guldsmedsämbeten, skriver Hovst.adius, som gar noggrant 

igenom olika tillverkningsmetoder och deras ursprung. De äldsta bevarade stadgarna för 

guldsmederna i Östergötland är från slutet på 1500-talet, skråväsendet som sådant importerades till 

Sverige från kontinenten i mitten av 1300-talet.328 

De guldsmeder som förfiirdigat de äldsta brudkronorna i Tjust konerakt var från 1600-ralet 

Petter I-lmnich 32'\ Linköping, Petter Bengisso/J Smid/; från Västerv;k, verksam 1634-1671, Hans Persson, 

verksam i Vimmerby 1662-1700, ]ömn Hieronimi Bernegau, Norrköping 1648-1679, Wo/ter Sieuers, 

verksam senare i Norrköping, 1693-1722.330 

,-\ngående stämplar kan noteras att den statliga svenska kontrollstämpeln med riksvapnets 3 

kronor inom 3 bågar (kat(fo~ initierades på 1750-talet. Från 1759 stämplades även tillverkningsåret. 

Ansvarsstämpel markerade tillverkarens initialer och ärsbeteckning.331 

14.4 Användning 

En uppfattning om hur många brudar som använt kyrkans brudkrona kan möjligen fås i jämförelse 

med förteckningar i arkiven om intäkten av kronolegan för ett visst år, och vigsellängderna, som 

dock inte alltid nämner vilka av brudarna som använt kronan, påpekar Hovstadius.332 Ett problem 

som kvarstår för aktuella undersökningar.333 

317 llovsL~dius, s. 108. 
m lbid., s. 110 f. 
3~; llovstadius skriver att " Petri" hörde till de mest betydande guldsmederna under senare delen av 1600-talct. 
Karaktäristiskt är förekomsten av kh' isr.ället för glasstenar ~om ståndardckor. lbid., s. 169. 
J:IO l lcwsradius, s. 217 ff, 239, 260. 
3J1 Endast förcm:il a,· äkra guld, l'ih·er och platina får kanfot och am,·arsstämpcl. Michanek, s. 55. 
J.l~ 1 hw~tadius, s. 72. 
Jll Kontraktsprosten C-G Thoreli ler åt förfrågan om doklUncntation av brudkronornas utlåning: • "M.an kan inte föra 
stanstik på allt!". 
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15 Tidigare noterad förekomst i Tjust kontrakt 

I Hovstadius avhandling visas en karta över förekomsten av brudkronor i Linköpings stift enligt 

invenreringen 1965-70 där symboler vid varje församlingsort visar respektive århundrade för 

tillverkning.334 Uppgifterna har inte visat sig vara helt korrekta. De efterföljande tabeller som 

textmässigt uppger antal kronor i kontrakten har inte kunnat användas eftersom gränserna för Tjust 

kontrakt ändrats sedan 1965-ärs indelning som utgör Hovstadius undersökningsram. 

Befintliga brudkronor har ibland bytts ut mot nya eller ändrats, i så fall alltid med förminskad 

vikt som följd, fastslår Hovstadius.w; I samtida kommentarer till förändringar nämns att den 

befintliga kronan ansågs vara 'för stor och tung', eller helt enkelt omodern. På 1660-talet lämnades 

exempelvis kronan i Västervik till en guldsmed för att istället bli två. I det närliggande Västrum, som 

fick sin krona 1693, uppmanades sockenborna av biskopen att göra likaledes, men där blev det 

stoppJ56 Västerviks gamla krona med sin vikt på 163 lod är den största som nämnts, och det redan i 

det äldsta inventariet, från en biskopsvisitation år 1640. Hovstadius gör en stilmässig bedömning att 

det troligen rörde sig om en 1500-talskrona.m 

16 Aktuell framställning 

Flera av brudkronorna i Tjust kontrakt finns stilmässigt beskrivna av Hovstadius och/ eller i 

Nordiska museets arkiv, som även innehar uppgifter om schatuller och andra tillbehör. Ifrån dessa 

rikt detaljerade beskrivningar har jag valt att sovra fritt för att ge en uppfattning om hantverket i 

dessa antika och kulturellt värdefulla föremål. Det faller sig naturligt att gruppera dessa äldre 

brudkronor gemensamt, under ortnamnen, för att sedan gå vidare genom seklen till nyare 

brudkronor. I den skriftliga framställningen kommer jag också att påpeka mo tsägelser i uppgifterna 

ur tillgängligt källmaterial. 

Jag har valt att presentera bilderna på varje enskild brudkrona tillsammans med kortfattade 

upplysningar som kan komplettera den visuella upplevelsen. Brudarnas upplevelser av de enskilda 

brudkronorna behandlas för sig. 

De speciella kopparschatullerna som hör till dc äldsta brudkronorna har inte tagits med i bild. 

Undantaget är ett mycket gammalt träfodral som hittats helt apropå av kyrkokamrern för några år 

.m IJo,•stadius, s. 45. 
JJ~ lbid .. s. 57. 
336 fhid., s. 60. 
m Ibid., "· 63. 
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sedan uppe i Gamlebys kyrktorn, jämte krrkklockoma. I församlingens inventariebok har den 

dokumenterats som: 

FöC\·arin&'l'kirl för den äldre brudkronan, omnämnd i d~"O äldsta inv. förtecka. 1654. Brudkronan 
lämnades i utbyte mot ny 1868. 

Kärlet är således tillverkat före år 1654;;8 i trä, järnbeslag och älgskinn. Eftersom det inte existerar 

bland Nordiska museets arkiverade fotografier av de övriga gamla brud.kronekärlen har jag valt att 

inkludera två bilder av detta träschatull. Det kan tilläggas att skicket inte är det bästa vid närmare 

beskådning. 

Kopparschatullerna i kontraktet är för övrigt mycket vackra och välgjorda, ofta i delvis 

konisk form. De används fortfarande som fodral till sina brudkronor och skulle egentligen förtjäna 

ett eget studium. Nordiska museets inventarieförteckning har noggrarma uppg1fter om dem, liksom 

om valkarnas och nålarnas antal och beskaffenhet. De uppgifterna påpekas därför inte särskilt här. 

Rörande 1900-tals kronorna har jag valt att ta med mina egna noteringar om tillbehören, helt enkelt 

eftersom de annars inte dokumenterats. 

16.1 1600-1700-tals kronor 

Enligt Hovstadius är så gott som samtliga 1600- och 1700-talsbrudkronor i Linköpings stift av 

renässans!Jp - hel kronring och gjuten ornament.ik. Förebilden är kungliga kronor och materialet 

består av förgyllt silver.339 

Loft a 

Chrona fö.rgylt- 1 st mcdh Chroneask Förährat till för~amblingcnc aff wälb. Jöns Lilic och hans kiirc 
fru wälb fru Metrc wån Shic(ling-h till Atinge. Gudh 1öne.3-l<l 

Så står att läsa i invcntarieförreckning från år 1623. Denna adliga gåva var alltså äldre än så. I 1\da 

Rydströms Boken om TJust berättas att paret levde "i slutet av 15:de och början av 16:dc 

3.ll! Hm·stadius har med m uppgift om ej bevarad brudkrona i Gamleby, köpt 1656[!]. 
JW Hovstadius, s. 159. På 1600-talet hade en 'inrernationdl' formgivning av smycken uppstått, p.g.a. smyckckonslnär~=as 
förflyttning mellan fursrchovm. Der fanns också mönsterböcker att tillgå, dm i s,·crigc mest inflytelserika gavs ur kring 
sekebkifrct 1600 av t'fl tysk guldsmed; Jacob i\.fom IH!fclubok. Srilcn pi• dessa flnsmycken bär tydliga likheter med 
omam~-ntiken på dc 1idiga brudkronorna. Ho,·stadius, s. 97 ff. 
J•<' Hovsmdius, s. 216. 
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århundradet".341 Vid visitationerna 1640 och 1652 uppgavs vikten på brudkronan som 3 skålpund (96 

lod = 1274 g). Ar 1733 n oterades att kronan var skadad "på åtskilliga ställen".'~-'2 Visitationen 1842 

gav upplysning om vikten 60 lod (797 g.).30 

Trots denna uppenbara viktförändring räknas kronan tydligen ändå som ursprunglig. 

Hovstadius försäkrar med ledtråd av trådarbeter;44 att denna krona är den "ålderdomligaste i hela 

materialet", men tillägger att uppgifterna i h:yrkoarkiven inte ger n ågon säker datering. Enligt 

Hovstadius är det senmedeltidens formspråk som överväger i form och ornamentik.345 Brudkronan 

dateras ändå till ''1623 ca" i Nordiska museets arkiv. Materialet är förgyllt silver, där den nuvarande 

förgyllningen är sekundär.3.
11

' 

Detaljer ur beskrivningen gäller beslagsverket med "ett djurhuvud i mitten flankerat av två 

putti med ymnighetshorn" och att ståndarnas trådarbete har kombinerats med "gjutet bladverk av 

gotisk typ". Antalet löv är 24 stycken.3H 

Loftahammar 

Loftahammars brudkrona är tillverkad av Jöran I-Iieronimi Bemegau, guldsmed verksam i 

Norrköping åren 1648- 1 679.'~48 Kronan väger 710 gram349 och är utförd i förgyllt silver med 

oförgyllda blorruosetter och folierade glasstenar. Hovstadius beskriver rankmönstret som "från en 

nuttpunkt växande rankverk där volutinslaget är mycket begränsat''.350 

Nedre kronringen har fasettslipade och taffelslipade glasstenar i fårgerna rö tt och silver 

(klara). På kronans 7 srora ståndare finns klara och gröna kvadratiskt cabochonslipade stenar, samt 

runda röda med taffelslipning. 7 små ståndare flnns emellan de stora.J51 Den övre kronringen har 

fastlödda gjutna änglahuvuden och hängande löv. 

J<t Rydström tillä~cr att "lä]vcn ett 'Glnnst hyende' hade fru Mena förärat". Ada Rydström, Boken om Tjust, 6:t de/m 
Andra ofödindnu.le upplagan (Vä~tervik 1953), s. 19. 
342 Troligen kan skadorna sättas i samband med en upplysning i sjätte delen av Bokm 0111 Tjust. "Allt kyrk~ilvret bort~tal~ 

en gång a'' tjuvar, men de borttappade det under flykten på en äng, varest det sedan återfanns". Rydström (1953), s. 19 f. 
3• 3 l lovstadius, s. 238. 
3~4 Trådarbete hör tiU "en äldre tradition av folklig karaktiir". llontadius, s. 125. 
,.; lbid., s. 238. 
3-1<> Upplysning ur nordiska museers arkiv. 
3<7 Hovstadius, s. 104 f . 
. HM Jbid., ~- 220. 
3-•? Rydström skri,·cr om Loftahammar: "Kyrkans äldsta inventarieförteckning fö rekommer i 1722 :\.cs räkenskapsbok. 
Kyrkan ägde då: l siJ,•erbrudkrona, förgylld- 54 lod". Rydstr.öm (1953), s . 51. 
>so Hontadius, s. 87. 
35! Uppgifterna om antalet ::tändare ö,·crensstämmcr i J-Jo,·stadius och Nordiska museets information där utförliga 
dcraljcr finns på ett maskinskri,·ct kort i kartoteket. Dock finns Ocr än ett kor t med uppgifter, på ett sådant tycks ett fcl 
ha smugit sig dit eftersom Loftahammars brudkrona där kortfattat beskm·s som en 1700-talskrona[!), helt förm•lld med 
8[.1idj spetsar med blad, kläppar och fargadc ~tenar. Måttangivelscn p å höjden är ~-n hah· cm kortare, annars lika. 
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Brudkronan köptes år 1678. Den är omsorgsfullt förpackad i skinnpåse med knytsnörning. 

En svart valk ligger tillsammans med vadmal i botten på kopparschatullen.;52 

Törnsfall 

Törnsfalls kyrka är den äldsta i bygden. Sockenuppgifterna förstördes i en brand som drabbade 

prästgården år 1655, dock räddades kyrkoboken från 1636.353 Brudkronan står nämnd i broschyren 

om kyrkan: "En brudkrona i förgyllt silver och med fargade glasstenar inköptes 1659. Den har 

ansetts vara för stor och tung och har sällan använts".3
"" 

Enligt Hovstadius levererades kronan år 1659 och åren 1659, 1660 och 1664 erlade kyrkan 

varierande belopp till mäster Petter guldsmed i Västervik. Löven härrör troligen från renoveringen 

191 03
-'.\ men för övrigt bör kronan vara oförändrad, konstaterar Hovstadius, som också påpekar att 

äldre viktuppgifter saknas. I kyrkans egna inventarieböcker står dock att kronan väger 67,5 lod, vilket 

borde anses som "äldre viktuppgift". Hovstadius uppger 1100 gram. 

Nordiska museet uppger lite olika mått på sina kort, antagligen oavsiktligt [!]. En uppgift är: 

Höjd: 13 cm, nedre diameter: 14,5 cm och övre diameter: 20 cm. Den andra uppgiften är identisk 

med Hovstadius beskrivning: Höjd: 10,5 cm, nedre diameter: 14 cm och övre diameter 17 cm. 

Eftersom skillnaden är tillräckligt stor för att vara anmärkningsvärd har uppgifterna kontrollerats på 

plats.356 De visar sig stämma med de större måtten enligt första uppgiften ovan. 

Brudkronan beskrivs på arkivkortet som helt förgylld med 10 spetsar, "[r]ikt besatt med blad, 

kläppar och stenar". Vidare att den är "ovanligt stor". Inskriften på insidan av kronringen:Ti//hö:r 

Tömcifalla K:yrka. Köptfor Kyrkans oth sockne11s mede/1659 r-enov. 1910. 

Hovstadius räknar upp antalet glasstenar på kronans nedre del till 10 stycken fase ttslipade 

och på ståndarna ytterligare 20. Färgerna är i lila, blå, grön och guld. 

Fodralet till Törnsfalls gamla brudkrona har en egen historia. Nordiska museets arkiv har ett 

fotografi från 1939 på detta järnbeslagna djurhudsfodral, vars skinn beskrivs med "rester av hår hä1· 

och var på utsidan"357
• Den gatnla kyrkvaktmästaren berättade att efter man flyttat kyrkskatterna till 

kassaskåpet. började skrinet att mögla. Konservator Eva Ringborg vid Länsmuseet i Linköping358 som 

352 "\nmärknillg: Ukna församling köpte år 1660 en brudkrona av samme ~:,>uldsmed (se Bongångna 1600-talskronor). 
m "Töm~ falls Kyrka" (2002), text av Britt-l\·laric Hammarsk.iöld. (Broschyren från 1985 uppger branden till år 1665.) 
35·1 "Törnsfall~ Kyrka" (1985), text a,· Stanley Shult~ . 

355 Enligt kyrkans egna invcnraricuppgiftcr utfördes renoveringen av guldsmeden "frök''tl Torsk" i Stockholm. 
356 Dc egna mätniogama som har utförts vid fotograferingen har bara gjorts på nya kronor, vru:s mått inte tidigare 
dokumenterat.<. Befintliga måttuppgifter har jag utgiltt från vara riktiga. I fallet Tömsfall ringde jag retroaktivt till berörd 
kyrkvaktmästare, som vänligen kompletterade mina uppgifter med mätning på plats. 
357 I likher med det upphittade kron fodralet i Gam le by. 
J5b Nämnd i denna uppsars i boken Kyrka i bmk. 
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skötte om restaureringen av kyrkans medeltida träskulpturer rådde vaktmästaren vid för frågan att 

helt enkelt ställa fodralet ovanpa kassaskåpet, där det fortfarande ftnns till beskådande. Dock blev 

kronan stundom ovarsamt behandlad bland andra inlåsta inventarier, varför ett nytt schatull 

tillverkades och skänktes av Carl-Axel Karlsson, Almvik, år 1998. Detta välgjorda 6-kantiga fodral är 

utfört av spillbitar av himbiajaträ. 

Västervik, Sankta Gertrud 

Som tidigare nämnts ägde Västervik ursprungligen en brudkrona "om 163 lod"; noterat i den äldsta 

inventarieförteckningen från år 1640. Ur denna stora krona tillverkade "mäster Petter" (guldsmeden 

Petter Bengtsson Smidh i Västervik) år 1660 rvå brudkronor/59 med en sammanlagd vikt av 116 1/z 

lod (1547 g) och en dopskål på 50 lod. Aret 1829 nänms endast en brudkrona med vikten 590360 

gram, vilket enligt riovstadius bör röra sig om den befintliga kronan. Den "överensstämmer helt" 

med den i Törnsfall.361 [Sic!]362 

Den nuvarande brudkronan363 består av förgyllt silver med taffelslipade röda och blå 

glass tenar. Den har 8 ståndare och en kronring med hängande löv. Inskrift: 44 1/2. 

Västra Ed 

Västra Ed var förr en viktig handelsplats med marknadsrättigheter för staden Västervik. Kustvägen 

mellan Söderköping och Kalmar passerade här, dessutom fanns sedan gammalt en 

handelsförbindelseväg in i landet till Arvid och Linköping.36~ 

Ar 1635 skänktes en brudkrona till Västra Ed. T inventarieför teckning frän år 1670 står att 

läsa: "Krans jö1g)'ll- 1 .r t gifuill af hans högwbe. Epul grifive Carl Levenbaupt på Winäs."365 Tillverkaren var 

guldsmeden Petter Hennich i Linköping. Kronans vikt var 70 lod 3 kvintin. 

Hovstadlus skriver att året 1723 ersattes kronan av rvå stycken, med den sammanlagda vikten 

100 lod (1328 gram). Guldsmeden var Woltcr Sicvers i Norrköping. B åda dessa brudkronor är kvar, 

den ena i Västra Ed och den andra enligt Hovstadius i Simonstorp.366 

359 Huvstadins s. 260. 
JG<• Nordiska museets upp!,.-ift är 0,6 kg. (SkiUnadcn fömanbar.) 
-'"' 1-Iovstadius, s. 260. 
362 lVIenar Hovsradius att Törnsfalls krona är den andra av de två som till1·crkadcs ur VästcrYib urspmngliga brudkrona 
på 163 lod? (Stämmcr ej med den sammanlagda vikten nämnd angående Sankt'a Gerrrud, Väsrcn·ik.) 

-'<•> Nordiska museets kortfattade beskri,·ning till fotografiet uppger att det är en 1700-talskrona [sti·.~, att diametern är. 16 
cm (i f-lo,·s tadius uppges 15 cm) samratt kronan är omförro•lld år 1923. 
36• Hovstadius, s. 116. 
J(>S lbid., s. 217 f. 
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Enligt Hovstadius är kronorna idenriska förutom att den i Västra Ed saknar de 

figurornarnem som finns på Simonstorps brudkronas nedre kronring. På grund av likheten gör hon 

bedömningen att guldsmeden möjligen "påverkats av den äldre kronans utseende".367 I sina tabeller 

bokför hon således symboler för "omgjord 1600-talskrona" vid Västra Ed, medan Nordiska museet 

arkiverar tillverkningsåret 1723. Men uppgifterna om Västra Ed gäller inte en, utan två brudkronor 

från sanuna tid. 

Oklarheter om V. Eds brudkronor 

Barbro Hovsradius arbete på sin doktorsavhandling om brudkronorna i Linköpings stift gjordes i 

samband med dokumentationen av brudkronorna för Nordiska museets räkning. När det gäller 

Västra Ed finns oklarheter i redovisningen jämfört med egentliga förhållanden. 

Enligt Hovsradius finns två stycken omgjorda 1600-talskronor i Västra Ed. Såvitt jag förstår 

syftar hon till de båda kronorna som gjordes 1723 av Wolter Sievers. 

Faktum är att Västra Ed har två stycken brudkronor. Den ena är helt tydligt en av de 

omtalade kronorna, medan den andra är uppenbarligen tillverkad efter år 1800 och faller således 

utanför ramen för Hovstadius avhandling (förutom som symbolnotering för 1900-talskrona) . 

Beskrivning finns för en krona benämnd "Material 1". Den är i förgyllt silver med glasstenar. Måtten 

är höjd: 12 cm, nedre diam.: 12,9 cm och övre diam.: 18 cm. Vikt: 685 g. Vidare beskrivs "l\.faterial 

2". Denna är likaledes utförd i förgyllt silver med glasstenar men måtten skiljer sig en aning. Höjd: 

12,1 cm och nedre diam.: 12,6 cm. Övre diameter samma som den första; 18 cm. Vikten lite mindre, 

nämligen 650 gram. Stämplingcn är densamma för båda, liksom inskriften: P. NicolalfS N. W(gius ao 

1723. 

Västra Eds krona är uppenbarligen en av dessa, medan den andra kan, med hjälp av 

Hovstadius tidigare nämnda uppgift, antas finnas i Simonstorp beläget norr om Norrköping som inte 

ingår i Tjust kontrakt. 

Felet har följt med i Nordiska museets arkiverade uppgifter, som noterar om Västra Eds 

kyrka: 

Bmdkronor, l par. Silver. Il. 11,7 cm. Diam. 17,6 cm. f-örgyllda. Prydda med slipade stenar a,· glas. 
Ringar med $CX Jö,·. Graverat på insidan: 'E. P. Nicoloau$ N. Vigiu~ A:o 1723'. Ab'llrc 1921 V. Ed$ 
kyrka Sm:ihnd. l.ficfl 

""' Hovstadiu$, s. 260. 
367 Tbid., $ . 260. 
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Två kronor har dokumenterat~, med ännu ett förslag på mått! Ingen uppgift om 1900-tal~kronan. 

Förutom dc kortfattade uppgifterna ovan finns varsin utförlig beskrivning i kartoteket. 

Brudkronorna benämns Brudkrona I och Brudkrona Il. (Måttangivelserna är desamma som 

Hovstadius uppger för sitt Material 1 och 2.) Vid en jämförelse mellan beskrivningarna är själva 

ornamenteringen densamma med vulster med pärlstavsavslut, figurreliefer i silver och genombrutna 

ornament. Den enda ~killnaden är att den första brudkronans övre kant är mer inåtböjd än den 

andra, och att en av ståndarna på Brudkroila II är avbruten. Brudkrrma I har" fåsrad ringformig valk", 

medan Bmdkrona II har en lös kronring. Kopparfodralen skiljer sig också utseendemässigt från 

varandra. 

1\ v dessa skillnader kan slutsat sen dras att inventeringen av den gamla brudkronan i Västra 

Ed har arkiverats som Bmdkro11a Il, med lös kronring. Den mindre vikten stämmer också med 

Ho~tadius observation att kronan i Simonstorp är utrustad med fler figurornament368
• 

Bo rtg ång na 1600-talskronor 

Brudkronan i Gamleby från 1656 var en av de fem brudkronorna som gjordes av Petter Bengtsson 

Smidh i Västervik, skriver Hovstac.liu~.369 Enligt Ada Rydström är anskaffningsåret 1654 vilket står i 

kyrkoboken. Trots att man tog till både skedar och kyrksilver kostade denna brudkrona " likväl 20 

riksdaler hos guldsmeden i Västervik, men så vägde den också 73 lod".m Kronan ersattes år 1868 

och finns alltså inte längre.m 

Gladhammar har en notis i kyrkoarkivet om utgifterna för en brudkrona år 1632. Där ingår 

posten "'för Misterhults Crono att se mönstret aff-.2.-."'. i'vfisterhults krona från 1603 användes alltså 

som förlaga. Gladhammars krona blev mindre, med vikten 100 lod.372 Vart denna krona tog vägen 

förtäljer inte historien. 

Ukna församling köpte en brudkrona år 1660, tillverkad av Jöran Hicronimi Bemegau i 

Norrköping. Uppgiften listas av Hovstadius som "ej bevarad brudkrona".m Dess vidare öde nämns 

inte. Kopparschatullet från 1661 finns kvar i h.-yrkan. 

Västrum fick enligt Hovstadius sin krona år 1693.374 Denna delades till två brudkronor år 

1869 av C. A. Svanberg i Vimmerby, en till Västrum och en till Gladhammar.m 

J6i! "[ ••• ]sraende par i anciki>cmndc dräkter". Hovsradius, s. 95. 
3691-fovstadiu>, s. 133. Endaot 2 :w dessa fmns kvar, se Tiim.rfal/och ViiJttTvik. 
"70 Rydström (1953), >. 92 f. 
l71 Sc bildbil:tgan Gam/el!)' för fow av det :\ terfunna fodraler. 
"72 Hovstadius, ,. 64. 
m Hm·>tadius, s. 220. 
374 Ibid., s. 60. Ingen uppgifr om cillvcrkarcn. 
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I Misterhult år 1603 levererades en brudkrona på 126 lod (1613 g) som församlingen på 

pastor Laurentius Haqvinis initiativ låtit göra. Denna ingår numera i Hallwylska museets samlingar 

och finns således inre kvar i kyrkligt bruk. 376m 

(Angående Kristdala socken skriver Hovstadius en nous om en "nyligen känd" äldre 

brudkrona av renässanstyp som sedan '1600-talets senare del tillhört adelsfamiljen Sabelsköld. m .m 

Den är tillverkad av Hans Persson i Vimmerby, men utreds inte närmare i avhandlingen.) 

16.2 1800-talskronor 

Dalhem 

Förgylld silverkrona från 1872, tillverkning: C. A. s,ranbcrg, Vimmerby. Sråndarna bildas av 6 stora 

eklöv och 6 applicerade blommor i silverfiligran med lila glasstenar. Blommor i silverfiligran också 

runt kronringen, men med röda och gröna glasstenar i mitten. 

Gamle by 

Den brudkrona av Väs terviks "mäster Petter" som köpres av Garnleby församling år 1654 eller 1656, 

lämnades tydligtvis i utbyte mot en ny år 1868, som fortfarande finns i bruk. Tillverkaren är C.A. 

Svanberg i Vimmerby. Kronan är utförd i förgyllt silver, med vikten 300 gram. Den har 6 spetsar 

utformade som en girland av rocailler med oförgyllda ornament i form av lyra med förgylld 

lagerkrans. En stor gul glassten sitter längst fram på kronan, med två mindre röda på sidorna. Vidare 

finns ornarnem i form av blad, kläppar och hängande stenar i färgerna röd, turkos, klar, grön, svart, 

lila och gul. Kronringen bär följande inskrift med fastskruvade oförgyllda bokstäver: DIN GUD AR 

MIN GUD. DÖDE1'-' SKAU... ICKE SKILJA OSS AT. 

En ringformad stoppad valk lindad med vm silke hör till. Fodralet är av plåt med 

mässingshandtag. Invändigt är det klätt med svart sammet i "liv och lock".3w 

J75 Sc 1800-tn/skronoJ: 
m J-lo,·~rudius, s. 239. 
m l'vfisterhults brudkrona bc>krivs i 1-lm·stadius som följer: förgyllt silver h 12,4 nedre kr 12,7 cm. övre 18,5 cm. ,;kt 715 
g. stpl: Hl' (Han$ Persson, Vimmerby, 1662-1700) ståndare 0+6+6, beslag 6+6. ()förgyllda delar: masker, gjutna stenar, 
hängpädor. Beskrivningen Hämmer ,·arken på kronan från 1603 eller den befintliga från 1894. Är det fråga om ännu en 
förs\'·unncn brudkrona?! 
318 Hovstadiu$, s. 180. 
m Den Sabelsköldska brudkronan lt:\'cr och \'erkar inom släkten än idag i högsra \'älm:iga, ~enasc beskådad via 
tidningsmedier ,-id bröllopet mellan Peter Ingemarsson och Sarah Daborn i Scglora kyrka på Skans~'tl d~'tl 23 augusti 
2003. 
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Gladhammar 

Förgylld silverkrona från 1869.381 Vikt 450 gram. Dubbel kronring med text på den yttre ringen i 

silverbokstäver med graverad yta. Mitt fram finns en stor vit glassten "av oregelbunden 

form"(sköldlik), spegelfolierad. På båda sidor finns en röd rektangulär glassten och 6 silverkulor. 6 

större och 6 mindre ståndare, dc högre ståndarna krönta med delvis förgyllda ornament i form av 

lyra och lagerkrans. E n stor mängd glasstenar i olika fårg och form, enligt nordiska museets arkiv 

uppgår antalet förutom stenarna på kronringen till 53 stycken. 

Skillnaden mot Västrums brudkrona är formen och fårgen på mittstcnen, samt att inga 

turkoser fattas på Gladhammars krona. Denna är också mera inåtböjd i ståndarna än Västrums. De 

båda kronorna förfärdigades av en 1600-tals brudkrona. 

Brudkronefodralet är av plåt, invändigt klätt med vinrött sammet (Västrums med svart). 

Hallingeberg 

Hallingebergs 1800-talskrona ingår av någon anledning inte i Nordiska must:ets arkiv. Denna delvis 

förgyllda silverkrona är tillverkad av Barkallder & S öbrli11g i Linköping, år 1836. Den är förvillande lik 

H jorteds brudkrona, som iir gjord st:nare av samma guldsmedsftrma. Filigranarbetet skiljer sig något i 

ståndarna hos de båda kronorna. Enligt Hovstadius uppgift väger Hallingebergs brudkrona drygt 500 

gram, och är alltså den större av de två. Inskriptionen lyder: liVAR TROF:INI:DODEN, sA VILLJAG 

GTFV A DIG UFs KRONA., och på silverplattan Hallingebergs kyrka 1836. Det tillhörande 

kopparscharullet är av samma slag som Hjorteds. 

Hjorted 

Iljorteds brudkrona tillverkades i Linköping av Barka11der & Söhrling år 1845. Den väger 460 gram. 

Liksom Hallingebergs brudkrona har den filigranarbete i silver mot en slät förgylld bakgrund, 2 

facetterade vulster med genombruten ornamentt:ring och silverblommor. De briljantslipade 

glasbitarna är röda, vita och blekgröna på båda kronorna. På kronringens övre del finns också en ring 

med växtornamentik och samma inskrift som på Hallingebergs krona. Ståndarantal 10; något 

utåtböjda, varannan kortare, alla avslutade med en förgylld, fasdödd silverkula. En halvmånformig 

pålödd silverplatta bär inskriften Ti/lhiirig Hjorteds lgrka 1848. 

JKII Nordiska musee1s arkivuppgift. 
:llll Tilh,erkad samtidig! med Väs !.rums a1• C. .t\. Svanberg i Vimmerby, ur Väslrums ursprungli&>a 1600-lalskrona. 
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Kopparschatull av "stympat konisk form", tillhörande stoppad valk av tuskaftat va.-xat tyg 

med på insidan fastsydda bomullsband och en hemvävd näsduk. 

Kristdala 

Kristdalas brudkronor existerar inte i Nordiska museets arkiv. På Hovstadius karta över brudkronor i 

stiftet finns symbolen för 1800-talskrona utsatt för Kristdala, men inte för 1900-talskronan, vilket 

troligen beror på att undersökningen avslutades före tillkomsten av den nya kronan. Däremot nämns 

helt flyktigt en äldre brudkrona av renässanstyp tillverkad av Hans Persson i Vimmerby, som sedan 

1600-talets senare del tillhört adelssläkten Sabelsköld, då bosatt i Kristdala socken. 

Kristdala har en förgylld brudkrona från 1877, med infattade svarta och vita [glas?lstenar. 

Denna krona har 6 ståndare i bladform med relief. Blomstergirlanger bildar mönster längs 

kronring en. Solistiska likheter finns med den i Linköping tillverkade Ukna brudkrona. 

Kopparschatullen bär inskrift: A.[?]. ALLVIN. LINKÖPING. Kristdala kyrkaJ82 har en 

broschyr som ingående beskriver kyrkans inventarier och skatter såsom kalk och paten från 1600-

talet, mässhaken från år 1700, sköldar, kyrkfönster och så vidare, men inte ett ord om brudkronan. 

Misterhult 

Misterhult har en brudkrona som skänktes 1894 av Ottonie Nordenskiöld, Fårbo. Vidare uppgifter 

har inte hittats. Kronan kan beskådas förutom i bildbilagan också på församlingens hemsida, där det 

framgår att Hovstadius beskrivning av Misterhults brudkrona gäller en annan (se Bortgångna 1600-

talskronor). 

Odensvi 

Förgylld silverkrona, tillverkad 1864 av Samuel Pettersson, Linköping.3K:l Brudkronans 12 ståndare är 

uppdelade med varannan i formen av ett eklöv med punsad yra och varannan som en smal stängel 

krönt med rund vit facettslipad glassten. Kronringen är dekorerad med en fastlödd blomstergirland 

som omsluter de 12 ovala facettslipade g.lasstenarna, varannan röd, varannan grön. 

m N uvarande kyrka byggd 1792. 
JU Måtten t-nligt nordiska tl1U$CCt.< arki,· skiljer sig något från kyrkans invt'Otaricuppgift, där mätning och 
fotodokumentation genomförts 830415 .-·Kalmar Läns Museum. 
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Det färggranna intrycket som fås av de stora röda och gröna stenarna har avskräckt 

åtminstone två blivande brudar som nyligen bad att få titta på kronan, enligt kyrkvaktmästaren i 

Odensvi. 

Ukna 

Ulmas brudkrona är i silver med förgyllning. Den är prydd med slipade rosa och vita stenar. 

Blomstergirlanger bildar mönster runtom kronringcn. Tillverkare är C. Jonsson, Linköping, år 1872. 

De ekbladsformade ståndarna kan jämföras med Kristdala brudkrona, som saknar arkiverade 

uppgifter. i'v[öjligen kan det röra sig om samma tillverkare. 

Kopparschatullen i Ukna kyrka är från 1661. Den har säkerligen tillhört den bortgångna 

brudkrona som köptes av Ukna församling år 1660, tillverkad av Jöran Hieron.i.mi Bemegau i 

Norrköping. 

Västrum 

Västrums brudkrona förfardigades tillsammans med Gladhammars ur den ursprungliga 1600-

talskronan. Kronorna är nästan identiska, sånär som på karaktärsstenen mitt fram. I Västrum är 

denne något större, med form som en ovalt utvidgad rektangel med lila foliering. Dc många stenarna 

i glas varierar i fargerna klara, röda, blåa, gröna och rosa Oila), förutom de små runda turkoserna, som 

på Västrums krona fattas här och var. Beskrivningen på Gladhammars krona gäller alltså i största 

utsträckning för båda kronorna. Eftersom .måtten också visar sig stämma överens är antagligen även 

vikten densamma. 

Plåtschatullet har svart sammetsklädseL 

16.3 1900-talskronor 

Hovstadius har en tabell384 som utger sig för att ange antalet nyförvärvade brudkronor i Linköpings 

stift under 1900-talet. Tabellen sträcker sig via årtionden mellan 1900-1990-tal, samtidigt som den 

anger källan Nordiska museets inventering 1965-70 [SidJ. Således är tabellens 70-, 80- och 90-

talskolumncr tomma (Hovstadius avhandling är från år 1976). 

1900-talskronorna i nuvarande kontraktskyrkor i Tjust dokumenteras som följer enligt sina 

respektive kyrkor. 

JB< Hovstadius, s. i7. 

76 



Ankarsrum 

Ankarsrum har en förgylld krona på 67 gram som skänktes 1926 av brukspatronen Gustaf Boreli 

med hustru Emilie. (Gifta redan 1898, alltså bar inte E milie denna krona) Den är gjord av 

" Hofjuvelera.re C.G . Hallberg" . 

Till denna brudkrona hör en papperslapp med texten: För lån au guldkrona betaklf 2 k1:, vilket 

belopp går till forsamlingsarbetet. En liten anteckningsbok fmns med namnen på de som burit 

Ankarsrums brudkrona. Versen på utsidan av boken lyder: 

Gud, välsiglit de!.fa /jriitan 
Helga dusa viJiumr ba11d 
Och i gliicfjm som i märtall 
Hägna dem med jadmha11d. 
Bä.tta skatt i dmu bo 
1\-Iiidam lii11 och t~~faiiJ tTJ 

B/h~ kar/ek, Hopp och Tro. 

Den första bruden som skrev i boken hette Elisabeth Spångberg, f. Stålhandske. Hon gifte sig 1934 

med brukspatron/ disponenten. Fram till 1974 då LisbethJohansson f. Hallberg gifte sig den 15 juni 

står namn och årtal för 69 stycken brudar. Men inte alla skrev i boken, och många gifte sig utan 

brudkronan. m 

Blackstad 

Blackstads krona skänktes till kyrkan av "församlingens rotesy kretsar" år 1949. Tillverkaren är 

Samuelssons silversmedja i Stockholm. Versalerna BLACKSTAD bildar nederdelen med symbolen 

för tro, hopp och kärlek. Upptill bildas formen av stiliserade linneor (Smålands landskapsblonuna). 

Dalhem 

Förgylld krona skänkt 1966 av Tyllinge Syförening. 7 ståndare med pärlor. H järtan, rubiner och 

bergskristaller på kronan, utstansade kors och öppningar på kronringen. Ett kort ligger i asken med 

följande uppmaning: 

Att observera vid brudkronans användning. l enlighet med ,·ad denna kronas cillvcrkarc påpekat fåt 
behandling a\· håret med spray-medel icke ske ill.l:! kronans påsät[Jling utan dessförinnan, enär dc i 
spray-medlen ingående pla~tämnena förorsaka en belä~'tling :\ kronan, som är mycket s,·år och 

J~5 Vem den för~ta bruden var som bar kronan har jag inte lyckats spåra, däremot framkom vid samtal i augusti 2003 med 
kanslist och kyrkviird 1 Ankassrum~ f<irsamling att Tekla .1\lbinsson n r den andra bruden som bar kronan. 1\ret var l 928, 
mnan nämnda "bokföring" började. 
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kost~am att borttaga. På gnmd av pärlornas ~priida anflistning i kronans spetsar ombedes varsamhet 
vid i- och avstigning i bil. Den lånande ikläder sig an~,·arct för kronans vård och dess skydd mot 
uppkommande skada. 

Figeholm 

Princesskrona med 8 spetsar krönta med varsin pärla. Små stiliserade blommor med ametister längs 

med kronringen. Inköpt av Misterhults församling t.ill Figeholms kyrka år 1948. 

Gamle hy 

Nordiska museet har arkiverade uppgifter om en brudkrona i förgyllt silver med stenar, förfärdigad 

1954 av guldsmed Bo Stefan i Norrköping. Den hade skänkts av olika föreningar i församlingen. 

Tyvärr finns denna krona inte kvar. I Gamleby församlings inventariebok står att läsa: "Brudkronan 

stulen vid .inbrott på past. e:'Cp och arkiv 18/9 1989". 

Vidare finns noterad: "Brudkrona av frivolitet", år 1971. Det är en virkad brudkrona som 

skänkres av en äldre dam vid namn Karin Karlsson Elmqvist. 

Gladhammar 

Brudkrona från 1953, tillverkad av Oskar Waleby, Stockholm. Kronan har 4 större och 4 m.indre 

ståndare utformade som vä-xtornament. Ståndarna är starkt inåtböjda, de mindre pärlbekrönta, de 

större förbundna med bågar med hängande hjärtan och rund fasettslipad rubin. Hel, slät kant, 4 

franska liljor. 4 rektangulära ametister med briljantsnitt i öppna fattningar med klor. 

Kronan är skänkt till församlingen av 4 syföreningar och (huvudsakligen) av kyrkliga 

ungdomskretsen. Inköpspriset uppges till 1200 kronor. 

Hallingeberg 

Brudkrona i förgyllt silver med stiliserade ax och kom som symboler för den småländska tegen. 

"Princesskronan" skänkt 1961 av Hallingebergs tlickscourer. Tillverkare: Erik G. Andersson, 

Väs tervik. 386 

3116 Aterigen ,·ar det Lennart Gustavsson som förfiirdigade kronan efter Ingemar .r\nderssons ritning {se TömsfaU). 
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Hjorted 

Brudkrona i förgyllt silver med vikten 70 gram. Tillverkad av C. G. Hallberg år 1938. Den skänktes 

av församlingen och ungdomskretsarna till Hjorteds Kyrka 1944. 

Kristdala 

6-uddig brudkrona i 18-karats guld med vita syntetiska spireller och rubiner. Denna krona skänktes 

Kristdala gåva av överstelöjtnant Carl Meurling ifrån Kalmar år 1968, enligt 

kyrkoinventarieförteckningen. Vidare upplysningar om överstelöjtnanten ges inte, ej heller något om 

omständigheterna kring gåvan. 

Loft a 

Förgylld brudkrona skänkt 1945 av Lofta Kyrkliga Ungdomskrets. Stiliserade blommor och 9 spetsar 

med infattade safirer. Tillverkare J. A. Färngren, Stockholm. 

Loftahammar 

Brudkrona från 1943, tillverkad av Tomdahls Juvelerare, Stockholm. 15 ståndare med knopp. Skänkt 

sarruna år till församlingen av systrarna Julia Ida Viktoria Pertersson f. Halling, Källvik och Anna 

Amalia Zandin f. Hallberg, Stockholm. 

Misterhult 

Misterhults lilla guldkrona är en gåva från Marsö-Långö syförening 1955. 6-uddig med pärlor upptill. 

Tömsfall 

Tömsfalls nya brudkrona är specialdesignad för sin kyrka, som "har en sällsynt vacker skatt av 

medeltida träskulpturer"m. De fyra fristående fl.gurerna3811 från 1300- och tidigt 1400-tal har avbildats 

i miniatyrformat på kronans uddar, tillsammans med en vy av kyrkan med ingångsport. Själva 

;s7 Broschycen ''Törnsfalls kyrka" (2002). 
"'~ S:t Olof, Anna sjäh- tredje, kvinnligt helgon och madonna figur. 
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figurerna var specialgjorda i annan verkstad och löddes fast av den som utförde själva arbetet, 

Lennart Gustavsson. Det var dock "chefen" som ritade förlagan till kronan, och det är denne som 

nämns i broschyren: "En mindre krona i silver u tförd av guldsmed Ingemar Andersson, Västervik, 

skänktes år 19S8 av den kyrkliga föreningen Syringen".m I själva verket är kronan förgylld, med små 

runda månstenar och rubiner. 

Den numera p ension erade kyrkvaktmästaren vet att berätta en liten historia kring denna 

brudkrona. Ingemar Andersson bad att få låna kronan till en guldsmedsmässa på 1990-talet. När den 

skulle äterföras var den försvunnen! Fodralet f~ums med i ett släp som hade stulits utanför 

mässhallen men själva kronan hade tagits omhand av en guldsmed i Västergötland som kunde 

kontakta TörnsfalL Så återbördades brudkronan, och man satte igång med att beställa ett nytt fodral. 

Men denna kom så småningom också tillrätta, ett fyrkantigt träfodral, klädd med blå srunmet. 

Västervik, S:t Petri 

Silverkrona med S stora ståndare med akvamarin, S små ståndare i form av blommor med stängel 

och blad. I blomkronan en rund ametist. Förgyllning på blomdekor. Vikt: 90g. Kronan är utförd 

1941 av cicclören3ro Ivar Gabrielsson, Västervik, och komponerad av Thore Eldh. 

Västra Ed 

5-uddig brudkrona skänkt av Västra Eds kyrkliga missionssyförening 1958. Vita stenar, kors och 

hjärtan. Mörkblå ask: Atelier Borgi/a. 

En pärm finns i kyrkan med fotografier på brudpar. Där framgår au på 90-ralet användes 

båda kronorna vars två gånger. 

Västrum 

Ar 19S5 skänktes en liten 5-uddig brudkrona till församlingen av kyrkoherden i srunband med sin 

pensionering (Rudolf och Maja Berge). Den är dekorerad med hjärtan och S runda ljusblåa 

turmel.iner. Denna blev strax mera populär än den gamla som "tycktes prålig". 

38'1 Broschyren wrörnsfalls kyrka" (2002). 
J?O Ciait~it'!, - en form av ytbehandling diir smeden bearbetar föremålet med hammare och punsar (ståbravar) så att 
mönster bildas i relief p:i framsidan. Michanek, s. 55. 
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Överum 

Overum tycktes inte äga någon krona. Ingen symbol fanns noterad i Hovstadius tabell, än mindre 

andra uppgifrer, varken hos Hovstadius eller nordiska museet. En brudkrona i Överurn verkar inte 

heller vara känd bland församlingarna i kontraktet, och inte heller självklar hos dem som arbetar 

inom kyrkan i Överum. I samband med fotografering av Dalhems kronor kom den plötsligt fram 

som tydligt existerande, komplett med inventeringsuppgifter från församlingen. Där framgår det att 

gåvan presenterades av Kyrkliga Ungdomskretsen i samband med kyrkans 70-årsjubileurn. Den är 

"ritad och tillverkad" av hovjuvelerare Wiwen Nilsson i Lund. Det är en mycket speciell krona, 

kompakt i utförandet, med ett svärd mitt på ena udden. På toppen av uddarna finns tre frihetskronor 

och beryller. Ingen minns om den använts, den ligger omsvept i skrynkligt torkpapper i sin 

beigefärgade kartong. 

16.4 Modern guldsmedsaspekt 

Vid samtal med den juveleraraffär och guldverkstad i Västervik (Erik G. Andersson) som tillverkade 

Tömsfalls nya krona 1958 och Hallingebergs brudkrona år 1961 framkom kompletterande 

information om tillvägagångssättet. I båda fallen gäller finnanarnnet, oberoende av den egentliga 

hantverkaren. Vid tidpunkren då dessa brudkronor tillverkades, hade finnan övertagits av sonen 

Ingemar Andersson, som ritade de mönster som sedan utfördes av de anställda, här Lennart 

Gustavsson. Firmanamnet är alltså inte nödvändigtvis lika med smeden. 

Guldverkstaden Andersson har också ett antal egna brudkronor att tillgå, både i silver och 

förgyllt silver, med stenar och pärlor.391 De är små och nätta, varierande i höjd och utförande, ett 

diadem finns också. De lånas oftast ut i samband med försäljning av vigselringar, då bruden väljer ut 

en krona efter smak. Vid samtalstillfället skyltades en av kronorna ih op med bröllopstema i fönstret. 

De förvaras annars på lagret och det görs ingen särskild reklam. Ingen krona har lånats ut pä några 

år. Dc uppfattas som en modedetalj. 

-''ll Dessa honor är inte tilh-crkadc av firman uran köptes in tidigare ~v ett $tÖrrc förct~g. berättar Lennart Gusta,·sson. 
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17 Brudarna i Tjust- berättelser och diskussion 

Dagens brudar i Tjust kan även till sitt kyrkbröllop välja att bära blorrunor, diadem, en profan 

guldkrona från juveleraraffären, hårfrisörskans brudkrona med plastpärlor eller en egen variant att 

spara efter behag. Berättelserna som följer här koncentreras dock till de redan beskrivna 

brudkronorna i Tjust kontrakt, för att l,.·unna jämföras med den historiska kontexten kring kyrkliga 

kronor. Eftersom dessa specifika brudkronor inre själva kan berätta om sina brudar måste studiet 

följa användarnas berättelser, i den mån dc finns att tillgå. Det är inte fråga om en kvantitativ 

undersökning, utan axplocken får stå som exempel på förhållningssätt till att bära kyrkans brudkrona. 

Att komma åt historiska berättelser kan vara svårare. Aterigen finns dock Rydströms material 

att tillgå. I boken om Tjust på 1870- och 1880-talen beskrivs bröllopet mellan baron Fleetwoods 

dotter Jacqueline och löjtnanten vid generalstaben Adolf von Koch, vilket tilldrog sig på "Casimirs 

tjusande borg" utanför Gamleby: 

DeL vackt-a ståtliga brudparet uppvaktades av 12 tärnor och mar~kalker [ . .. ] en ståtlig bröllopsmiddag, 
men d~'fl fingo brudtärnorna ej se, blott smaka, ty dc serverades i stora förmaket av sina mar~kalkar. Pa 
k\·ällen \ 'at det sång och musik, innan man dansade kronan :w bruden ... 392 

Om det var Gamlebys då "nya" brudkrona från 1868 som J acqueline bar nämns inte, men minnet av 

det överdådiga bröllopet skrevs ner för eftervärlden. En "vanlig" brud uppmärksammades kanske 

bara under extraordinära förhållanden. Rydström beskriver en olycka som tilldrog sig i norra delen av 

~ustbygden, och som lever kvar i mannaminne: 

För liingc, länge sedan red ett. brudfölje från Fogclvik till gamla kyrkan. 1 närheten a'' Skinnebo grind 
mafvade brudens hi\$ t, och bruden föll af och $log ihjäl sig. En minnessten restes pa platsen och kallas 
ännu idag för 'brudstcnen'.391 

Brudkronornas historia är väl sammanlänkad med brudarnas öden. Eftersom det rör sig om så unika 

användningstillfållen är detta mer uppenbart än för vanliga föremål. Likväl gäller detsamma för alla 

ting. Silven-Garnet skriver att i den samtida kontexten består "föremålsinformationen" inte bara av 

föremålets "yttre" utan "även av det nmlingJinnehå/1 som brukarna tillskriver sina ting''. Tingen kan 

användas som analysinstrument för att nå fram till " deras både praktiska och symboliska bruk".39~ 

Det som är så fascinerande med föremålet brudkrona är att alla minnen förknippade med den tillhör 

det "särskildas" s får. 

392 .-\da Rydström & Gerhard J lafström, Bokm on1 7)111r, l:e del<n (Västervik 1928), s. 223. 
m Rydstöm, Boleen om Tjiut. 2:a ddtn (Västen·ik 1921), s. 65. 
394 Silven-Gacnct i l'almq,·ist & Bohman, s. 33. 
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Sanuna tillvägagångssätt gäller alltså vid analysen. "När erfarenhetsberättelser hör samman 

med föremäl, hjälper de oss att förstå vad tingen betyder för sina brukare utöver sin direkta form och 

funkcion, dvs. som tecken"395 Berättelserna kan ge en fördjupad förståelse för vad brudkronan 

egentligt ä1: 

Ur etnologisk aspekt söker man sigflh-bi föremålet och når på så vis kulturens kärna. "Med 

tingen som nycklar kan man ge människor ett tillfälle att släppa fram minnen, känslor och 

stämningar, som v:i knyter till föremålen i den värld, där människorna lever tillsammans som 

kulturvarelser".396 Men detsamma kan sägas om rena museiföremål: "Tingen blir viktiga för oss på 

grund av sin innebörd [ ... ] Ett museiföremål får sitt kulturella värde främst genom den berättelse 

som är knuten till det" anser Per-Uno Agren.m Berättelsen som är knuten till brudkronan berör inte 

bara bruden utan minnen och intryck från också andra håll, liksom ur svunna tider. 

A v materialet som samlats inför arbetet med brudkronorna i Tjust framgår att det på 1950-

talet ännu var mycket vanligt med utlåning av brudkronorna, både nya och äldre. På 60-80-talen var 

frekvensen betydligt mindre för att sedan öka från slutet av 1980-talet och framåt. Detta bekräftar 

även statistiken gällande kyrkbröllop i stort. I de kyrkor med både äldre och ny brudkrona är det så 

gott som genomgående den nya kronan som lånas ut. 

De flesta av prästerna upplyser i samband med förberedande samtal om äktenskapet att 

brudkrona/kronor fmns att låna. Dock verkar inte alla tänka på denna detalj. Som en präst uttryckte 

så koncentreras denna snmd mest på det andliga budskapet. En annan upplyser gärna om brudkrona 

(personligen rycker han även att kopplingen mellan brudkrona och orörd brud är en "fin tanke", men 

poängterar att denna åsikt är han noga med att hålla för sig själv). 

I kyrkorna finns en folder398 benrurmd Vigsel- en dd av vå11 bröllop som ingår i en liten serie 

om kyrkliga ritualer. Ord som nämns är "kärlek", "löfte för liver", "symbolisk handling'', 

"bekräftelse", "fest", "glädje" och liknande. Ett av de små styckena handlar om ringarnas betydelse 

som synligt tecken på "att man lovat att ställa upp på varandra och ta hand om varandra varje dag". 

Ringen är "evighetssymbolen" och guldet står för "att man vill ge varandra det finaste och 

dyrbaraste". På baksidan ges tips om exempelvis: 

När ni bestämt datum för ert bröllop är det dags au linka jgcnom vad som behövL-r bokas och 
beställas: fcsdokal, fcstmat, kläder, ring/ringar, tid hos hårfrisör m. m.399 

395 Ljun1,r:;tröm i Arvidsson et al., s. 166. 
3% lbid., s. 167. 
397 Per-Uno Agrcn, i Helena Friman, /1·1oifarr h«S. Om tJTIIt detftifhtl/10 (Stockholm 1996), s. 33. 
39'< ©Vcrbum Förlag AB 7-0088 CC. 
.;9') lbid .. 
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Det är som om konceptet brudkrona med sin långa historia inte existerar [!]. Är det för att den så 

länge användes medvetet som ett verktyg för att hålla ihop en mansdominerad ordning med 

jungfrubrud? Bruket av ring existerade visserligen hos den "välbärgade allmogen" redan på Olaus 

Magnus tid, då enbart för kvinnan!00 Swenson skriver att vigselringen var förr ett centimeterbrett 

runt band som gick i arv till flera generationer kvinnor via sonhustrun. Det blev ''en modefluga" att 

båda bar ring under 1700-talets övre societet, men ringvä..,ding med förlovning som vi känner den 

bildar ett vanligt mönster först från borgerliga kretsar vid slutet av 1800-talet.~01 Hursomhelst är det 

tydligen "ofarligare" att fokusera symbolvärdet på något som inte har en så utstuderad och moraliskt 

tongivande bakgrund som just brudkronan. För övrigt ingår alltid ringväxling i vigselrirualet. 

Aterigen framgår att seden med bruket av kyrkans brudkrona måste vårdas och kunskapen 

spridas om den inte ska falla i glömska. Ytterligheten visade sig i den unge präst i en av 

församlingarna i Tjust som inte själv kände till att det fanns brudkronor till utlåning. Rimligtvis kan 

han då varken upplysa om eller propagera för användningen av dem. 

Den förre kontraktsprosten402 (som alltid upplyst brudparet om kronan) har mer att berätta 

om brudarnas inställning till kronorna och vigseln. Han konstaterar liksom alla tillfrågade att genom 

åren har det mestadels varit de mindre 1900-talskronoma som använts. Fortfarande är det unga och 

barnlösa brudar som önskar bära krona, och den provas inte i förväg utan tas på först på 

bröllopsdagen. Vanligen önskar sig brudarna regn i kronan, berättar han, för då "blir de 

förmögna". 40
'' 

Nuvarande (nya) kontraktsprosten har som tidigare påtalats bara varit med om en enda 

utlåning av kyrklig brudkrona under sina tidigare 23 år som församlingspräst. Han hör också till det 

fåtal som aktivt försökt bredda marknadsföringen av socknens brudkronor, med bilder i 

församlingsbladet w1der rubriken Drottningfor m dag. När jag påpekar att församlingsbladets läsekrets 

oftast är just dc som redan är förtrogna med brudkronornas existens, och att det kanske mest är 

kyrkvana familjer som använder kronorna vänder han sig till kyrkvärden som är med oss med frågan 

om varför hennes dotter inte använde kronan när hon gifte sig i somras? Kyrkvärden ler med svaret: 

- "Men det skulle ju inte gått, hon var ju på det viset'. På 2000-talet är detta fortfarande ett giltigt 

svar . . . 

Uppteckningen av bn1dklädscln från Dalhem (se Skro.-k och folktro) visar hur traditionella 

trosmönster avspeglar sig i detaljerna. Sådana gamla minnen lever än hos andra som berättar. 

~"' Sven Badter citei"A~ i Flringcus angäcnde en ännu äldre sed nu ge k\;nnan en ring vid trolovning (ej ,;g~clring) år 800. 
Bringcus, s. 129 . 
• ,,, Swenson, s. 141, 145 f. 
""" Akc Skiöld. 
«•3 En annan slags "skrock" som han märkt är au· prislappL11 på brudskorna får absolut inte sitta kvar. 
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Kyrkokamrern i Gamleby talar om att hans mormor tillverkade myrtenkronor och hjälpte till att "klä 

brudar". Hon använde inte orangeblommor. En äldre dam har minnen från sin tid som hembiträde i 

traktens södra del på 40-talet, där brudkronorna fanns till utlåning. Hon berättar art "om bruden inte 

var ren så mörknade kronan". Men som flicka hade hon frågat sin mor om kronan "svartnade" och 

fått svaret att det bara var "gammalt skrock". Hon minns också orangeblommor i ett diadem. Själv 

bar hon inte kyrkans brudkrona "för att det var på det viset". Aret var 1951, hon fick istället låna en 

krona från guldsmeden i stan, som fastes med små flätor. Hon talar om "renheten, att det är nå't 

där". Vidare funderar hon: "Det är underligt det där, att det är bruden det hänger på, för 

brudgummen, han kan ha farit fram!" (skrattar). Om skrock minns hon att en lO-öring i skon gör an 

pengar aldrig saknas, detta knep använde hon också själv. Regn be[)•dde tårar (men det fanns de som 

sa lycka), och ett turtecken var om man mötres av ett husdjur (i hennes fall kom katten). Det ryktades 

att "antingen svartnar eller ramlar kronan av vid altaret" om bruden inte var "ren". En äldre dam 

från norra kontraktsdelen säger bestämt att "regn i brudkronan är lycka", och att seden att "dansa 

kronan av bruden" genom att prova den på flickorna i dansringen lever också kvar. 

Minnet av den ursprungliga brudkronan i Västrum lever kvar i tredje generation. Den sista 

bruden som bar kronan innan den delades år 1869 var mormor till Ingrid som bevarar minnet. 

Bruden hade berättat för farruljen att det var "väldigt besvärligt innan dagen tog slut" på grund av att 

den stora kronan var o tymplig, skavde och var svår att bära. Men det var också "högtidligt och fint" 

för denna unga brud, då 16 år och klädd i sin svarta finklänning. Barnbarnet Ingrid (vars mor var 

fosterflicka) känner inte till någon skrock angående svårigheter att bära kronan, men vet att bruden 

småningom kom att förlora alla sina barn, varav tre i späd ålder. Däremot vet hon att man inte ska 

prova brudkronan, och seden arr "dansa kronan av bruden" är också bekant, dock inte med personlig 

kännedom. Regn i kronan betyder tårar, men att bära blått var inte känt från förr, däremot skulle 

man ha flera olika farger på plaggen under eller i form av en näsduk, som inre fick synas. När vi talar 

rycker hon att det är "roligt arr det gamla kommer tillbaka", men tycker också art de gamla kronorna 

är stora och klumpiga jämfört med senare års brudkronor. Själv gifte sig Ingrid på annan on med 

inhyrd krona. 

Ifrån brudar som själva burit socknens krona kanuner följande berättelser från olika kronor 

och årtal, från 50-talet och framåt till en blivande bmd. 

Först bruden Svea som valde att bära Blackstads lilla brudkrona år 1958, därför att den är en 

"vacker och graciös liren krona". Vigseln var i kyrkan, och hon lånade en lång broderad slöja. 

Hennes syster lånade samma krona och slöja. Många ryckte att gamla kronan (Hallingebergs 1800-

talskrona) var "för tung". Vidare berättar Svea om en brudS[)'rsel med myrtenkrona som också är 

skänkt till kyrkan. Något blått skulle bäras, exempelvis en blå tråd i underkjolen, dessutom en mindre 
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silverslant i skon. Regn betyder glädjetårar (skrattar, - "ja, man vill ju se det positiva"), och lysning 

med månen i ny var också viktigt. Hennes egen var en pingstvigseL Svea berättar att hennes mamma 

använde myrtenkrona, hon hade ett myrtenträd i fönstret (1930-talet). Vidare att man vid den tiden 

hmde i "nödvärn" även använda lingonris istället för m yrten. 

Från samma tid och samma församlingsenhet bar Gunbritt Ankarsrwns krona som brud år 

1958, "av tradition" och för att hon tyckte att det var en "fln symbol". För Gunbritt var det "viktigt 

med ärbar brud". Hennes syster bar samma krona år 1951. Hon minns att hon dessutom hade 

blommor i håret, blå slöja och ljusblå underklänning. Regn betyder tårar, men det var fint väder den 

dagen. (Hon minns inget om de 2 kronorna som skulle betalas enligt lappen i Ankarsrum.) 

Hallingebergs gamla brudkrona har som inledningsvis påpekats burits en enda gång på 

senare år, innan dess tycks det ha viskats en del om den gången i början av 60-talet när bruden som 

bar den svimmade vid altaret ... eller om det var brudgwnmen, och det två gånger! Ryktet går isär, 

men helt klart uppstod en viss tvekan till kronans användning efter den minnesvärda händelsen. 

Jag har talat med en brud, Christina, som egentligen ville låna Hallingebergs stora brudkrona, 

men "fick inte" av någon numera bortglömd anledning. Istället bar hon år 1969 den lilla kronan som 

skänktes av flickscoutcrna på 60-talet, den med ax av kom som symboler för den småländska tegen. 

Christina vet att hennes mrunma bar orange-blommor. 

Loftas vackra drottningkrona från 1600-talet bars år 1963 av bruden Isa som alltså nyligen 

firat 40-årig bröllopsdag. Till denna dag är hon uppfylld av minnet av sin allra största dag i livet. Isa 

berättar vördnadsfullt om denna underbara krona som utgjorde hennes "barndröm". När hon var 

liten hade hennes morfar, som var kyrkvärd där, visat henne brudkronan, och det var "kärlek vid 

första ögonkastet". Det var då Isa bestämde sig för att det var "den eller ingen" som hon skulle bära. 

Att ha provat den d å var helt otänkbart, och upplevelsen av att slutligen bära sin drottningkrona var 

"full av magisk känsla". Hennes egen mor hade inte burit kronan, inte heller någon annan släkting, 

vilket hon antar berodde på att de ansåg den för stor och tung. Själv upplevde hon tyngden, men inte 

som en börda, utan som att hon måste hålla huvudet rakt. Känslan av att vara rädd om denna 

oerhörda skatt var tongivande för bröllopsupplevelsen. Tillsarrunans med en dan1frisörska kläddes 

Isa till brud i hemmet, och kronans valk virades med hennes långa hår efter alla konstens regler. 

Efter middagen och den första brudvalsen tog hon av kronan för att den inte skulle fara illa under 

festens kväll.- "Ingen dansade av den kronan!". 

För Isa var brudkronan symbol för det "väldigt viktiga steget" som bröllopet innebar. Hon 

upplevde den som den allra dyrbaraste skatt, ännu mera speciell på grund av att den burits vid det 

mest högtidliga tillfållet för så många brudar genom århundradena. På grund av alla dessa tillfallen 

menar hon att det finns en "kraftsamling kring det hela" som gör att "det är något väldigt speciellt'' 
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med att bära en gammal brudkrona. I Isas släkt fanns inget tilltro till skrock av något slag angående 

bröllopsseder eller vädrets makter. Vid förfrågan om begreppet "ärbar brud" svarar hon att det inte 

heller var något hon tänkte på, för övrigt var det inte aktuellt. 

En liknande historia ger bruden Marie, som bar Uknas brudkrona år 1987. Hon vet ingen 

som burit den efter henne, men en före. Marie kände sig som drottning för att hon "kunde bära 

hembygdens kyrkas krona", klädd i full, lång slöja och brudklänning. Faster hjälpte till att sätta på 

kronan med nålarna. Inga blommor bars till kronan. Bruden bars in över tröskeln, och tog av kronan 

p å natten. Månens faser var utan betydelse och det föll inget regn i kronan. Däremot observerades 

seden med något nyn, gammalt, lånat och blått. Marie har inget släktminne till kronan, däremot ett 

starkt barndomsminne. Någon gång i mellanstadiet tog läraren klassen på studiebesök i kyrkan, där 

barnen fick se bland annat på brudkronan, naturligtvis med förrnaningen att inte prova kronan för 

"då blev man inte gift". Flickan blev helt betagen i den vackra kronan och sedan dess längtade hon 

efter att en gång få bära den på riktigt. 

Liknande ä.r också berättelsen om den unga bruden Petra som år 1998 bar TörnsfaUs 

mäktiga brudkrona, nästan tre och ett halvt sekel efter dess tillkomst. Denna krona väger 1100 gram 

vilket kändes "tungt och nervöst". Som flicka fick även Petra först beskåda kronan i samband med 

ett studiebesök när hon gick i Almviks skola. Redan då tyckte hon att det var en riktig skatt hon såg. 

Kronan levde med i tankarna fram tills det var dags att tänka på bröllop och hon ville se den igen, då 

hon också provade sin brudkrona. Petra har ingen kännedom om bröllopsskrock, men upplevde 

starkt "känslan av att une tappa kronan". Det var en majestätisk och "häftig" upplevelse att fä gifta 

sig i Törnsfalls brudkrona. När jag frågade henne om regn i kronan svarade hon att det regnade, men 

att det sa henne inget särskilt. Det tog sin tid att få kronan på plats med hjälp av håret och nålarna. 

Efter själva vigseln skred brudparet ut från kyrkan och hälsades med risgryn. Hon minns att 

kyrkvärden stod och grät, han var så glad att någon äntligen ville bära den gamla fina kronan. Det 

"kändes inte rätt" att fortsätta bära kron an under festen, så när sällskapet gått till det intilliggande 

församlingshemmet fick hon hjälp att ta av sig bn1dkronan och bar istället en blomsterkrans. 

Anknytningen var således den att Petra kommer från trakten och hade sett kronan på nära håll som 

barn, ingen släkting har burit kronan. 

Slutligen en förestående brud som ska gifta sig i hemförsamlingen Törnsfalls kyrka vid 

midsommar 2004. Ellinor är ett praktexempel på den sortens brud som förr var varilig i det att hon 

bär samma brudkrona som alla hennes kvinnliga släktingar på både moderns och faderns sida, 

nämligen Gladhammars brudkrona. För bruden är det en självklar familjetradition att bära denna 

krona, som hon också tycker är mycket fm. Hon har varit och tittat och mätt inför bröllopet, för att 
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kwma rådgöra med den hårfrisörska som ska få sätta fast kronan håret på bröllopsdagen 

tillsammans med slöjan (inga blommor i håret). 

Denna brud är högst medveten om v-ilka bröllopstraditioner som gäller för henne, hon ska 

bära något blått, något gammalt, något nytt och något lånat. Om regn i kronan har hon hört båda 

versioner av att det kan avläsas positivt eller negativt, så det bortser hon ifrån. Däremot framhäver 

hon bestämt att man "ska inte vara med barn n är man har en guldkrona!". Det är något som hon 

"alltid" har vetat. Hon citerar texten på brudkronan - Din Gud är mi11 G11d, Dörkn skall icke skilJa oss ål. 

Det råder ingen tvekan om att för henne är inte bara kronan ett vördnadsfullt föremål av högsta 

rang, utan att hon också bär med sig värderingarna hos den kultur som den en gång formades ur. 

Ellinor berättar också att hennes mormorsmor (f. 1868) var den första som bar 

Gladhammars krona efter det att den kyrkan renoverades. I-lon var dotter till dåvarande kyrkvärd 

och bröllopet stod den 11 december 1886. För Ellinor är denna krona värd a1l längtan och 

bröllopsdagen den största högtid. Brudkronan tänker hon bära ända till bröllopsdagens slut. Hon 

upplever kronan som m ycket tung och blir förvånad när jag talar om v-ikten, 450 gram (- "Inte 

mer?"). 

Så sluts cirkeln om brudberättelserna. I Tjust konttakt existerar fortfarande en mycket 

garnmal tradition i förhållningssättet till brudkronan, lika stark som den numera är sällsynt. Det som 

är nytt är ett helt annat generationstänkande, där unga flickor ser och upplever de vackra kronorna 

utan inblandning från skrock och gamla seder. För dessa tänkbara brudar finns inte heller känslan av 

att dc gamla kronorna är "för mycket"; en uppfattning som tycktes råda på 60- och 70-talen. Begrepp 

som "ärbar brud" tycks också vara på utdöende, även om ett v-isst motstånd fortfarande kan märkas 

mot att bära både barn och krona. Inga av de tonårsflickor jag har talat med hade den blekaste aning 

om sådant som en gång var så v-iktigt för varje flicka att känn a till. D e beundrar kronorna för sin 

skönhets skull, men kanske också omedvetet för den speciella känsla av magisk utvaldhet som ännu 

tycks emanera från dessa våra äldsta kulturskatter som fortfarande ägs gemensamt. 
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Reflexion Tjustkronor 

J ag tror att dessa brudkronor har en framtid. Den lyser ur ögonen på varje ny kvinna som ställs inför 

den. Sockenkronan vårdas ännu av arbetande kyrkvaktmästarhänder. Den plockas fram och synas 

varsamt i kretsen av kyrkans anställda. Den förvaras visserligen i kassaskåp och låsta rum, men den 

brukas och används i sitt syfte- att belysa ett kulturellt faktum: Bruden är drott11ingfor m dag. 
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Krona i tiden 

18.1 Diskussion -kyrkliga brudkronors ve och väl 

Gwulla Kjellman talar om "kulturens förgänglighet och dess beroende av föremålens överlevnad och 

..,;ttnesförmåga"!0~ Skulle bruket av kyrkans brudkronor falla i glömska försvinner också en väsentlig 

del av vår svenska bröllopskultur. An så länge ftnns brudkronorna i sina kyrkor, men med rådande 

samhällsförändringstendenser är risken överhängande att de istället samlas in och arkiveras i 

exempelvis Nordiska museers förråd för att i bästa fall tas fram och dammas av till någon 

temautställni11g om bröllopets historia. Folket skulle därmed berövas en mycket speciell del av sin 

kultur, och i förlängningen en djupare insikt om sambanden med tidigare generationer. Kjellman 

reflekterar att "eftersom ting med så gott resultat kan användas terapeutiskt, så har dc troligen också 

förmågan att fonna variliga människors psyke".4()5 

Men farhågorna kan också Yisa sig ogrundade. Museilektorn Helena Friman menar att denna 

tanke visar okw1Skap om museernas bildningsuppdrag. "Museerna vill inte samla in saker som 

används eller sitter på sin ursprungliga plats." Tvärtom, skriver Friman, arbetar museerna emot att 

föremål ska bli "museiföremål". "Museifolks allra mest spännande och älskade ställen och miljöer är 

sådana, där lager har lagts till lager och många årsringar och stilar ovanpå och intill varandra är 

synliga."~06 Med andra ord där den levande kulturen assimilerar den bortgångna, som på så vis inte 

försvinner, utan successivt förvandlas tillsammans m.ed sina brukare. 

1\·fuseifolkets uppdrag enligt Friman är att "intressera allmänheten" att låta kulmren "leva 
~------------

vidar~~- _1)~ge_n_ s_o_!T! _!l~tp!1~_eå_ l!l_u~t:.~ ~~~- ~-e-~ __ h_e_t:-~t:s_ <;?r_d_ fJ1 :'_vi_l~,_b_li_ ()f!l~~Ö_!t_a! äg-J~~ _!i9-_o_c~ _ , -?·t Kommentar: 

uppmiirksamhet och bli föremål för forskning'', tills det "uppstår en sintacion, som gör att de kan 

lyftas fram".'107 Här vilar ansvaret på "museifolkets" bcdömn.ingsförmåga. !rene Sigurdsson, chef för 

Stockholms stadsmuseums föremålssamling, citeras angående graden av avskiljande! 

föremålet/människan; "material som är gjorda för att vara med människor kanske måste få vara det 

ibland".408 Rörande föremålen kyrkans brudkronor vilar ännu bedömningen hos de som är aktiva 

inom församlingarna. Det är de som ska sköta om kronornas ve och väl, men också förmedla det 

egentliga uppdraget: att erbjudas de blivande brudarna. För utan efterfrågan dör kulturen med 

-1<).1 Kjdlman, s. 9. 
405 lbid., " 12. 
' " 6 Friman, s. 29 f. 
.;1)7 lbid., s. 30. 
408lrcnc Sigurd:<sun, i Friman, s. 31. 
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kyrkliga brudkronor, på så VlS är forskning om brudkronorna i sitt sammanhang ur alla aspekter 

väsentlig, och måste för övrigt sägas följa museernas bildningsmål, att sprida kunskap och inr.resse. 

Brudkronor som föremål har en alldeles speciell status, inte bara med avseende på deras 

symboliska betydelse, uran också för art "bildningsmålet" här inte rör sig om en abstrakt, utifrån 

kommande kw1Skap, utan är en levande del av vårt kulturella atv. 

Bohman citerar utredningen "Vår skapande mångfald 1995" av världskommissionen för 

kultur och utveckling: "Ett nytt tänkande [ ... ] krävs, så att samhällenas inställning till sitt arv kan 

omprövas[ ... J varvid man rar fasta på kulturarvers samband med samhällslivet och med kulturell 

kontinuitet".-109 Relevansen till b ruket av kyrkans brudkronor är uppenbar. 

Om vården av kyrkliga inventarier skriver Eva Ringborg att det "åligger prästerna och 

församlingen att väl vårda och förvara si11a kyrkliga inventarier". D enna inställning sträcker sig Hirlgt 

tillbaka i vår kultur. Faktiskt kan Sverige stoltsera med Europas äldsta kulturminneslag som 

utfårciades redan år 1666: "Kungl. Maj:ts plakat och påbud". D är uppges att: 

' :Ula kyrkor och klo$ter samt deras tyg, redskap, prydnader på väg&>ar och föns ter, målningar och 
,·arjchanda innandöme ... dc $kall grannclig''tl ragas i a kr och skötsel, och icke 1,>ivas någon tillstånd det 
ringaste därav spilla eller fördän·a'.•10 

Ringborgs inlägg ingår i ett samlingsprojek t benämnd Kyrka i bmk, där Östergötlands länsmuseum, 

Linköpings stift och Linköpings universitet syftar till att "konstvetenskapligt arbeta med 

frågeställningar kring kyrkorummet och dess konstföremål från medeltid till nutid [ ... ] sam r art 

diskutera kyrkans nutida konst och utsmyckning", med anledning av skilsmässan mellan kyrkan och 

staten. Pär Hallinder skriver i förordet att " [k]yrkan med sin mångfasetterade spännvidd är en 

betydande del av vår historia och vårt samlade kulturarv".411 

Uppsatserna i Kyrka i bmk berör förutom själva byggnaderna också dop funtar, gravar, 

altartavlor, predikstolar, skulpturer och textilier. Brudkronorna är undantagna. Den upp sats med 

störst samröre med Brudkrrl1loma i TjitJI är skriven av Gunnar Lindqvist och handlar om 

kyrkobyggnaden som symbol. Han påpekar utsattheten hos kyrkobyggnaderna när kyrkan skiljs från 

staren. De är visserligen fortfarande "skyddade enligt lag men endaJt Jå låiJg,t som de har fimktioll son; 

A;yrkd'[min kursivering). Trots att våra kyrkor utgör ett centralt kulturarv har de alltså inte längre 

något "absolut skydd". Därför, menar Lindqvist, måste medvetenheten om det kulturella arvet 

förstärkas och "en stark opinion för bevarande" finnas om kyrkan ska kunna fortsätta existera som 

409 Bohman i Palmqvist & Bohman, s. 13. 
4 10 Eva Ringborg i K,yrka i bruk. Meddelandenfrån Ösftrgotlauds /änsm11smm (Östergötlands länsmuseum 1996) , s. 208. 
" '' Pär 1-lallindcr i J0rka i bmk, s. 7. 
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"en av de främsta symbolerna för en kulrurstat". En kyrkas största kulturhistoriska värde består av 

dess position som nationell samlingssymbol i orostider, något som lindqv1st påpekar uppenbaras i 

politiska konflikter där skjutmålen var just kyrkobyggnader och museer, inte för politikens skull så 

mycket som för att förstöra symbolerna för nationell gemenskap.412 Lindqvist understryker att en 

svensk nationalism handlar om den egna bygdens traditioner, vilket gör att "vmfe sockmkyrk a har ett 

~get sy171bolvärde". ~n 

På grund av sina konstskatter är också kyrkan "inte bara ett konstmuseum av rang utan också 

det mest demokratiska konstmuseet" för sina församlingsbor. I sin levande kulturhistoriska och 

socialhistoriska miljö är kyrkorummet "den historiska smältdegeln för människors liv under 

århundraden", skriver Lindqvist. I kyrkobyggnaden kan vi komma åt det svenska folkets historia 

bättre än via något annat historiskt monument. m 

Ifrån "det svenska folkets historia" som kan udäsas ur socken.h.7rkans symbol, snävas alltså 

histo1~en in via symbolen brudkroila till kvinnornas ofta bortglömda sfår. Inom ramen för kyrkan lyser 

brudkronans symbol som ett manifesterat tecken över kvinnans särskilda nisch inom den 

kulruthistoriska ramen. Argumentationen för att bevara och upplysa om kyrkobyggnaderna som 

centralt kulrutarv gäller i högsta grad även för brudkronorna, vars fortsatta existens som levande 

kulturarv är helt beroende av art de kan fortsätta fylla sin funktion som brudkrona enligt den egna 

bygdens traditioner. 

Inger Hammar diskuterar emancipation och religion vid 1800-talets slut, vilkens 

"moralkodex" angående kyskhetsnormen berörde i första hand kvinnan. Kravet på den orörda 

bruden var "absolut", vilket på intet sätt ansågs gå emot den mänskliga naruren eftersom den 

h rinnliga sexualiteten var enligt dåtidens synsätt av annat slag än männens. Endast den '"fallna'" 

kvinnan likställdes i sina drifter med männen, detta eftersom hon förlorat sin "'blygsamhet"', menar 

I-lammar. "1\llt talar för att det vid denna tid rådde konsensus kring föres tällningen att kvinnan - den 

fallna undantagen - stod som garant för sedligheten."m Hammar poängterar d et faktum att 

människan präglas bakåt ungefår tre generationer eller 100 år, vilket kan förklara varför en del av 

dagens brudar förv-isso ännu drar sig för att bära kyrkans brudkrona om de har fött eller vänrar barn. 

Ziehe menar att nutiden inte längre styrs av tradition utan av m arknadskrafterna.'116 D en 

utvecklingen kan sägas gå långsamt i fråga om brudkronoma i Tjust. An så länge styr tradition en i 

41~ Lindq,·is t talar om det forna .Jugoslavien, sedan dess har fenomenet upprepats i exempelvis " elfte september" där 
målet också var "nationella symboler". 
413 Gunnar Lindq,·ist i Ky rka i bmk, s. 11 f. 
m Ibid., s . 12 f. 
41 5 loger .1-J.ammar, Emanripation orb religion. Den !L~nska kvimzoroi1dmz.r piot!JÖ'rer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900 
(Stockholm 1999), s. 174. 
416 Z iehe, s. 117 f. 
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bröllopssammanhang just i s1n egenskap av tradition. En så (ännu så länge) viktig händelse som 

bröllop kan istället medvetet bindas till gamla traditioner för att förstärka betydelsen av särskildhet. 

Det kan också nämnas att den speciella traditionsbundna prägling som omger brudkronan är 

kulturspecifik rörande sitt historiska ursprung. Inga Kindblom fastslår exempelvis i sin undersökning 

om bröllop i det mångkulturella samhället att kronan för en muslimsk brud "knappast har någon 

symbolisk betydelse" i de fall när en brudkrona417 ingått i brudutstyrsel som attribut418
. Något annat 

är inte are vänta och användningen av kyrklig brudkrona korruner knappast ifråga hos brudar från en 

annan typ av kultur. Tvärtom kan den (i nuläget) anses som en övervägande nationell kultursymbol 

för "socknens brudar'' i dess äldsta betydelse. 

18.2 Brudkronorna i Tjust - vems ansvar? 

I svensk författningssamlings (SFS) 4:e kapitel om kyrkliga kulturminnen finns de beslut fattade av 

Sveriges riksdag angående kyrkliga inventarier. Följande förhållningsregler gäller i dagsläget m: 

Kyrkliga inven tarier 

6 § l nvcnrnricr av kulturltiotvriokt väruc, som hör till kyrkobyggnad eller annan kyrklig byggnad, 
kyrkotomr eller begm,·ningspbt.<, skall fön·ara.< odt \"årdas väl. Lag (1999:304). 

7 § f'ör varje församling skaU det fmnas en förteckning över inventarier som avses i 6 §. l 
förteckningen skall anges om en föremål ägs eller fön•alras av någon annan än församlingen och om 
det fö n ·aras p;\ n:igon annan plats än i kyrkan. 
l ,·arjc församling skall det utses td personer som har ans,·ar för att fiira förteckningen. Dc skall ock~;, 
~c till a tt fi>rlmålen fön•aras och vårdas väl. f'ön:amlingen ~kall anmäla till läMstyrelSl-'tl vilka ~om har 
utsetts. Lag (1999:304). 

8 § Stiftet skall mimt ' 'art sjiinc år kontrollera att alla föremål i förteckningen fmns kvar. Sådan 
kontroll skall också göras ,·id byte av någon av dc personer som har utsetts enligt 7 § andra stycket. 
Efter varje kontroll skall en kopia av förteckningL-n sändas ti.U länsstyrd sen. Lag (1999:301) . 

9 § l fråga om ett föremål i förteckningen, som inte ägs a'' någon enskild person eller släkt~ kriivs 
tills tånd från liinsstyrclsen 

1 . för au a~1·tm1 det, 
2. för att a,·föm det från förteckningen, 
3. för au reparera clle.r ändra det, eller 
4. för att flytm det från den plats där Ul"t sedan gammalt hör hemma. 

Länsstyrelsen får, i fråga om första ~tycket 3 och 4, ställa de ,·illkor för Li.llståndet som är skäliga med 
hänsyn till dc förhållanden som föranleder åtgärden. Villkoren får avse hur åtgärden skall mföras samt 
den dokumentation som behön. 
Tillstånd krävs inte för mera obetydliga reparationer. Sådana reparationer får inte utforas så, atr 
föremålets kulturhistoriska l'ärde minskas. Lag (1999:30+). 

••7 Ej kyrkl.og brudkrona. 
"" Inga J<jndblom, ~·rkafoi· lvå. Kärle/e orh broilop i m mångkllltunllt satnhiille (Lund 1995), s. 12. (Under.sök"'tling utförd på 
uppdrag a,· Kristianstads Läns !'vluscum .) 
119 Källa: Rixlcx. 
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10 § Läns~C)'rcbcn och R.ik~antikvari.ciimbctct får besiktiga k-yrkliga inventarier. 
I.änsstyrcl~cn får också be~luta att ett föremål skall tas upp i förteckningen. 
Om det finns allvarlig fara för att ett föremål skadas, får länsstyrelsen tills vidare ta hand om det eller 
vidta n~gon annan nöd\"ändig åtgärd för att skydda eller vårda det. Innan en sådan åt~,'iird vidtas, skall 
samråd ske med sciftet och, om föremålet ägs av någon enskild, med denne. Lag (1999:304). 

Numera ska alltså enligt lagen länsstyrelsen (för Tjust kontrakt i Kalmar) ha kopior på alla 

invcntarielistor som församlingarna skickar in. Det intressanta är att enligt länsstyrelsen i Kalmar 

finns inga klara clirektiv, varken från Riksantikvarieämbetet eller Svenska kyrkan. Av detta skäl är inte 

samlingen komplett; det vill säga alla församEngar har inte skickat in en kopia. För de församlingar 

som så önskar finns det möjlighet att få besiktningar utförda av museipersonal på särskilda 

inventarieblanketter från Kalmar läns museum. Det handlar om en enkel okulärbesiktning med 

rillliörande fotografi i svartvitt.420 

FörsamEngarna själva ska föra in uppgifter om sina inventarier, dock finns inga specifika 

regler för graden av upplysningar, varför det kan variera med person. Brudkronorna torde dock 

räknas till de mera "värdefulla" inventarierna, varför de åtminstone tas med. 

Stiftet, via kontraktsprosten, ska se till att uppgifterna uppdateras vart sjätte år, men själva 

ansvaret för förteckningen ligger alltså hos de enskilda församlingarna i egenskap av två utvalda 

personer. Ticligare fanns inget krav på att kopior skulle skickas någonstans, vilket förklarar varför det 

inte heller finns någon annanstans. Hur kan det då komma sig att uppgifterna inte är samlade, så som 

utfårdats i SFS? 

Svaret är lika enkelt som besvärande: en offentlig handling inbjuder till granskning av 

stöldbegärliga föremål. Enligt stiftsantikvarien i Linköping4~ 1 väljer därför länsstyrelsen att ligga lågt 

istället för att tvinga fram en eventuell otrygghetsfaktor hos de enskilda församEngarna som ansvarar 

för kyrkaskatternas säkerhet. Möjligen är tanken att avvakta ett eventuellt lagändringsförslag för att 

kunna erbjuda ett sekretesskydd ifråga om kyrkliga inventarier. 

Dilemmat diskuterades på skilda håll efte.r det att Historiska museet lagt ut fotografier med 

information om landets kyrkaskatter hösten 2003. Tidningen l'{ya Dagen tryckte artikeln "Museets 

hemsida hjälper ~uvarna",422 där stiftsantikvarier och försäkringsbolag uttalade sig negativt om att 

"4000 ovärderliga kyrkskatter lisras på Historiska museets nya webbplats". Museets stabschef Johan 

Amn!us kontrar med att "man gjort en noggrann analys" tillsanunans med polis, tull, Svenska kyrkan 

och Försanilingsförbundet där man kommit fram till att aktionen inte innebär n ågon ökad stöldrisk 

Amreus citeras: 

•lo Detta bar exempelvis genomförts för brudkronorna i Gamlcby och OdL"'lS\'i. 
-':t .Jonna StcwCnius. 
m Boel Holm, "Museets hcm~ida hjälper tjuvama" i NJ•a Dagen, 2003-11-05. 
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Vi är måna om att motverka stölder och ett skäl till att vi informerar om dc här föremålen är för att 
gör.t dem kända för en större allmänhet, så att folk förstår au det här är något fint och värdefullt. 

Samma argument skulle kunna användas för brudkronornas del, med den skillnaden att det här är 

fråga om ädla metaller, liksom kyrksilvret. A andra sidan förvaras silvret och kronorna i låsta 

kassaskåp, till skillnad från de medeltida träskulpturer och altartavlor som är en del av kyrkans 

inredning. 

18.3 De hemliga brudkronoroa 

Som framgår av uppsatsarbetet rycks våra vackra brudkronor lätt hanu1a i skymundan, både i kyrkan 

och hos allmänheten. Det som förr var socknens stolthet, som man skramlade ihop till efter bästa 

förmåga, har fått en slags förlägenhetsställning; för dyrbar för att låtsas om, för laddad för att hänvisa 

till. Men hur ska då brudarna kunna krönas till drottningfor m dog? 

Den förordning i lagen "om vården av vissa kyrkliga inventarier" som gällde fram till år 1989 

utfärdades redan 1942 och var mera specifik ifråga om vad för slags föremål som avsågs: 

l § l kyrka, gra,·kor eller eljest i kyrkas hus eller förvaringsrum befintliga invent:u:ier, såsom skrudar, 
rökelsekar, klc:.110dcr och kärl, bre1·, skrifter och böcker, altarta\"lor, bi!tk-r, kor~ och krucifix, 
dopfuntar, andra målningar och konstarbcten, avlarsskrin, fattigbössor, ljuskronor och ljusstakar, 
gravstenar och andra mulnCS\"årdar, epitafier, 1'apcnskiildar, l>anL'!, sorgfanor, 1·apen, rustningar, 
voti1•sk'"PP och kyrkklockor, ,·ilka tjäna art bevara minnet av äldre tiders bruk och konstfärdighet och 
icke tillhöra cn~kild person eller släkt, må icke utan rcgt.'iingcns tillstånd överlåtas till annan.•n 

Var är då brudkronorna? Sorterar de under beteckningen "klenoder och kärl"? Formuleringen "vilka 

tjäna att bevara minnet av äldre tiders bruk och konstfärdighet" stämmer väl på den funktion som 

kyrkans brudkronor ännu fyller. Men de nämns inte specifikt. 

Kyrkornas broschyrer (med enstaka undantag) nämner inte brudkronorna bland sina skatter. 

Vykorten som är utlagda till salu i vapenhuset inkluderar inte bilder på kyrkans brudkrona. Aterigen 

finns ett undantag: i en undanställd låda fanns en serie svartvita vykort av äldre årgång på kyrkan, 

skulpturerna i den, och en del andra inventarier. Däribland ett som visade både dopskål och 

brudkrona. Men dessa stoppades snabbt undan av den pensionerade kyrkvärden, med anledning av 

att tjuvar skulle kunna få uppslag. 
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Det handlar helt enkelt om två olika synsätt: 

a) här finns en skatt, den ska ingen ta ... och 

b) här finns en skatt, den ska alla fä se.414 

För de blivande brudparen som inte vet om brudkronornas existens kan valet aldrig ske. Det som 

rätteligen tillhör folket har fallit i glömska hos flertalet. 

Det är frestande att citera Tove Jansson: "[ ... ] med att säga: Id/a vä11, vadgör man med en snäcka 

om man o/ får visa den? "425 

18.4 Substitut för kyrkliga kronor 

I tomrummet som förr så självfallet befolkades av kyrkans brudkrona uppstår nu en uppsjö av 

substitut. Modetidningar, bröllopsbilagor och internetplatser svänger sig gladeligen med uttrycket 

"drotming för en dag" och erbjuder konsumenterna krona, tiara eller diadem i alla möjliga material 

och prisklasser. Det är en obeveklig och föga överraskande utveckling. Längtan lever, 

marknadskrafterna tar tillfället i akt. 

En del av artiklarna ger en liten historisk " upplysning" om brudkronan i Sverige, exempelvis: 

Brudkrona Sedcn med brudkrona är från medeltiden och stod för jungfrulighet. Idag ~tår den för att 
bruden är drottning för en dag•~6 

Eller att "kronan [på medeltiden] hade stark symbolkraft och betyder renhet". Skulle ett barn födas 

inom nio månader efter vigseln "måste kronan 'omförgyllas' på brudparets bekostnad" vilket "var 

ytterst skamligt och obehagligt"[!]. Författarna påpekar att kronans "ursprungliga uppgift som 

symbol för brudens oskuld har naturligtvis mindre betydelse för det nysprungna intresset".427 

Det sistnänmda är desto mer uppenbart om man ser till Lindex "modetidning" nr 2. 2004. 

Där uttalar sig Tarja Mari Angborn, designer på Lindex, om dagens brudklädsel med en "lyxig 

brudkollektion" med "flärdigarc undcrklädcslook", där genomskinliga material, stringtrosor och 

"romantiska strumpeband'' ingår. Ovanför hennes tipsruta (benänmd f-!järtliga !Jcköttskningm~ görs 

reklam för en brudkrona med plastpärlor och snodda trådar för 240 kronor - "Köpställen se sidan 

5".42~ 

•=• J april 2004 har Mi~terhult lagt ut bilder a\· sina brudkronor på hemsidan: www mi'lt:rhulr <c. Västrums gamla krona är 
förevisad med forogra fi i broschyren "llistorik över Västrums kyrka", nytryck 1989. 
•2; Tove Jansson, Vt~~l rka trilita h!yltel? (Stockholm 1979), utan sidmarkcring. 
•:c, Ann \Vinden, mcdiaeurope.sc. Artikeln "Kom i11åg-li~tan för livet~ största fest" också införd i U/ncthamur tidning, 
2004-04-15, s. 23. 
m W\\w.brollop<guiden.<e. Anna Lundgren och Rcgina Budry~, " Brudkliinningen genom tiderna". 
4:~ P.·1SHION, Nr. 2.2004, s. 12. 
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Framtidsdrömmar 

19.1 Tjustkronornas framtid 

Vid en diskussion om kyrkliga brudkronors vara eller icke-vara i tid och rum kan olika aspekter 

beaktas . Som "ting" ar kronan klassad enligt industrialismens p ositivistiskt fargade 

begränsningssystem. Den kan svårligen bedömas som bruksföremål i det att den är alltför lyxspecifik 

Sin sakrala bakgrund fargas av moralfrågor och kyrklig överhet. Till tingets livslängd i tid och mm 

ingår förslitnings faktorer, men numera knappast fysiska (seden att dansa kronan av bruden så att den 

faller till golvet rycks ha utgMt). Tinget har ett konstnärligt värde, ett ekonomiskt värde, 

affektionsvärde som är ortspecifik och så vidare. Dess funktion är kopplad till social handling. 

Kulturellt "slitage" innefattar aspekter som mode, feminism och traditionsförändring i stort. 

Ur symbolaspekt är brudkronan en inclikator, som pekar mot "högre höjder". Så länge denna 

medvetenheten består är förutsättningarna goda för att denna kulturskatt ska bevaras i tid och rum. 

Faran är således störst om själva värdegrunden vattnas ur och riten förlorar sin inre betydelse. Alltså 

om konnotationen leJr/tur ersätter "levande mänsklig energi"~29 med materialistiska värden. 

19.2 Brudkronor- eftertraktade antikviteter 

I tidskriften Antik & Auktion Maj 2004 finns en artikel om bröllopstraclicioner där artikelförfattaren 

tar med upplysningar om medeltidsseden med brudkronor, Gustav Vasas konfiskationer och 

jungfruaspekten, dock utan att nämna sambandet med jungfru :t-.·faria. Även här används uttrycket att 

bruden är "drottning för en dag". Fotografier ingår på två brudkronor till salu hos Kurt Ribbhagen i 

Stockholm. Tillverkare och årtal uppges, en från 1968 och den andra tillverkad år 1801 "med 

tillhörande låsbart brudkronefodral av koppar från samma år". En underrubrik lyder: "Idag m· det 

elegm1.r .rom gäl/n·- for att inte sägn exlrauagan.r':m Till sitt bröllop kan man alltså köpa sig en egen antik 

brudkrona, vilket förorsakar frågan: - Vilka är dessa kronor? 

Kronan på bild från 1801 har fem spiror med volucinslag, keruber och hängande löv. En 

(lös?) kronring finns upptill. Den uppges vara tillverkad i Härnösand. Jag talar med Jan Ribbhagen, 

en av tre bröder som övertagit firman. Han har mycket intressant att berätta. 

429 Sc Fromm s uttalande s. SS, 11.2 Den nya samhällsbilden, denna uppsats. 
<30 "Tro, hopp & kärlek. Bröllopets traditioner - förr och nu" . A11tik & Auk ti011 (Nr S, .1\·laj 2004), s. 62-66. 
~\rrikclförfattarc: Jane Fredlund. Foto: Björn Lindberg. 
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När det gäller svenska brudkronor är Ribbhagen den största aktören på marknaden med 

"slutlig avyttring" av kronorna. EnligtJan Ribbhagen har brudkronor "alltid funnits på marknaden", 

i genomsnitt syns mellan en och tre stycken om året. Var de från början kommer ifrån "kan man 

aldrig ha någon aning om", säger han. Ribbhagen har vidare för sig att "kyrkliga brudkronor" inte 

existerar eftersom de förbjöds i inköp år 1689, alla brudkronor är enligt honom privatägda. (Denna 

uppfattning kom under samtalets gång att inkludera aspekten att kronorna tillhör sockenborna.) Jan 

Ribbhagen har i värderingssyfte personligen besökt ett mycket stort antal svenska kyrkor som 

förvarar oerhörda skatter, vilket han inte rycker att prästerna är tillräckligt medvetna om. Vid 

samtalstillfället i april 2004 hade Ribbhagens inte mindre än 7 brudkronor inne. 

De senaste åren har J an Ribbhagen inköpt fyra St}•cken svenska 1600-talskronor, alla 

tillverkade i Linköping. Samtliga fanns till salu på auktion i London. Han håller med om att stulna 

kronor florerar men vidhåller att det rör sig om privata kronor, även om den ursprungliga ägaren är 

okänd. Enligt honom finns inga inskrifter som säger annorlunda, och vid närmare eftertanke måste 

rimligen en eventuell pålödd inskriftsplatta borttagits innan kronan bjuds vidare till denna sortens 

försäljn.ing.4
)
1 Att det i lag inte är tillåtet att utan vidare "avyttra" kyrklig brudkrona~)2 är inget han 

känner till, för övrigt är upplysningen för honom ointressant eftersom det inte finns kyrkligt ägda 

brudkronor, bara privata. Ribbhagens verksamhet med antikviteter är både aktad och lagenlig. m 

Brudkronan från 1801 säljs tillsammans med kopparschatullet på samma bild för 60 000 

svenska kronor. Eftersom schatull också kan vara graverade och på så vis ge upplysningar om kronan 

frågar jag efter detta och får då reda på att det inte rör sig om tillhörande schatull då Ribbhagen har 

köpt föremålen var för sig. Eftersom det råkar vara samma årtal på både kronan och schatullet säljs 

de alltså som ett par. 1800-talskronor av denna typ ligger annars omkring prisläget 40 000 kronor. 

Ribbhagen upplyser också om priset som en svensk brudkrona från 1600-talet betingar: 150 000 

kronor. 

Det är inga små summor det rör sig om för den som lyckas lägga vantarna på någon av 

kyrkans brudkronor. Men som påpekas av Jan Ribbhagen minskar stöldrisken betydligt om kronan 

marknadsförs och är känd, gärna med bilder, för "då är det ingen som tar den". Att "gömma" undan 

sina skatter gynnar bara ~uvarnas verksamhet, som nog vet ändå var de ska leta. m 

m För övrigt ges i samma tid$krift "praktiska tips" i artikeln "Samla silver", där det vamns för att låt1 gravera in 
identifiering i ~ih·crfön:mal eftersom: "För det mest-a går gravyren tror~ allt att ta bort, ,·iJket även det rnlar emot 
'Operation märkning'" . A"rt:k & Auktion, s. 30. 
m SFS 4:e kap.: 9 §. Se 18.2 Brudkronorna i Tjust -vems ansvar?. 
m ".1\.fan vtll ju inte skaka galler i randiga kalsonger'' . .J. Ribbhagen i tele[onsamtal2004-04-28. 
'3·1 Ribbhagen föreslår att kyrkorna is tälJer \'Isar upp sina skauc~ i kassaskåp av glas, vilket numera finns att tillgå. 
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20 Helhetsreflexioner 

Sedan cideroas begynnelse har mänskligheten ägnat s1g åt "kulturella" aktiviter, där riter och 

ceremonier har utförts med ett enda egentligt syfte - att medla med "högre makter". Inte förrän i 

vår tidsålder kan denna mänskliga egenhet sägas ha brutit ihop inför ett globalt ekonomiskt inriktat 

styre. Bruno Mårtensson förklarar de skilda förhållningssätten som "det tekniska tidsperspektivet" 

versus "det levande nunsperspektivet",435 där nutiden kommer tillkorta: 

l deua. kuh:urklima.t saknas det en insikt om att tiden inte exist~-rar, och att föreställningen om tiden 
eller det teoretiska tidspcr>"Pckcivct uppstår genom a.tt minneserfarenheten är tillgänglig för 
medvetandet. •36 

Utan vår nutida "vetenskapliga" förklaringsgrund vilar människan ursprungligen i ett ständigt 

pågående "vara", som Mårtensson benämner ett tredimensionellt rörelsefenomen, där "människan 

med sin kropp [är] levande inbyggd och ovillkorligen deltagande, utan något alternativ eller något 

objektivt perspektiv till tillvaron". Genom sm fullständiga delaktighet ( i motsats till 

nutidsmänniskans så kallade alie11alion) uppstår det erfarenhetsmässiga "orsakssammanhanget''; det 

egna ställningstagandet tilllivets yttersta mening och sin egen plats däri. 

N:\gon ;ådan hiilwisning till li,·cts fulla mening finns inte inom den moderna reknikorientc:rade 
västerländska kulturen, som bjuder på teknikutveckling och pcrsonligher:survcckling med rikedom :<om 
måttstock. •>7 

Det handlar om ett paradigmskifte där riternas symboliska språk undertrycks och förringas, till 

förmån för det "rationella språlnrälde".u8 som är förutsättningen för en positivistiskt uppbyggd 

samhällssn-uktur. I detta resonemang kan förklaringen spåras till svårigheten att bibehålla kyrkans 

brudkrona i den "heliga" s får som är förursättrtingen för kraftfullheten i dess symbolvärde. 

Nät· den cidandc traditionen i en kulrur misslyckas med au hos kulrurrncdlemrnarna skapa en mental 
klarhet fö r denna uppj,,'ift som [i,·crs mening, blir sjäh·a auktoriteten i traditionens berättelser och 
påbud :<tötandc.".t.l9 

Det heligas sfår är förbjudet område ur ett materiellt inriktat samhällsperspektiv. Kronan måste 

"avväpnas" sin kraft och tas ner från sin magiska position. Först när den "artbestämts" som 

435 Sc ä\·cn Lövgrens diskussir)n om m olsättning-•m a mellan "standardiserade" och "cykliska" tidsbegrepp, s. 12, 4.1 Det 
sköna, denna upp:<ats. 
• 36 Bruno Mårtensson, Människans ofrånkomliga livifrrignr - m bok on1 !it~ts odelbara sanning och dtt bu/Qnska lwlturproblemrt 
(Srockholm 2000), s. 533. 
m Ibid., ;. 534. 
43" Sc s.40 i 8 Arketyper och symboler, dL-nna uppsats. 
m lviårtcnsson, s. 549. 
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fysiologiskt ting inom en vetenskaplig genre kan den tillåtas en pseudoposition som "krona" i en 

låtsasvärld, uranför den "verkliga". 

Detta fenomen begränsas ingalunda till kyrkliga kronor. Sedan det auktoritära styret fallit från 

monarkin i ett uttalat demokratiskt samhälle som vårt, bär inte heller kungen krona, varken på mynt 

eller frimärken, ännu mindre vid offentliga framträdanden. Det är ett medvetet drag, frambringad ur 

insikten av det politiska värdet hos symbolernas kraft på det kollektiva omedvetna, ett spel där 

kyrkan i egenskap av modern samhällsinstans också rycks anpassa sig_"•o 

Ur samhällsaspekt är kyrkan ett av många individuella val, vigsel en rättslig formalitet, och 

brudkronan en modedetalj. Riter, ceremonier, symboler och traditioner måste tillhöra avdelningen 

"som om", eftersom det andliga knappast kan ingå på allvar i ett positivistiskt uppbyggt samhälle 

som vilar på en ekonomisk struktur. I leken ingår det ofarliga epitetet" drottning för en dag", väl 

anpassat till frisrällandet från betydelsebärande tradition.441 

Därför kan till exempel utiandsbrev av idag frankeras med porträttet av "drottning" Silvia-142 

med krona på huvudet- citationstecknen är fullständigt underförstådda. Detta är också intressant ur 

genusperspektiv; ponera att kronprinsessan Viktoria är regent och dessutom gift. Ar det troligt att 

hennes make bär krona på frimärke? Graden av rådande parriarkal makt visar sig i denna eftergift, 

liksom att vuxna kvinnor "far" bära krona på "sin stora dag". Den arketypiska drottningen tillhör 

myternas värld och gör bäst i att hålla sig där. 

För kronan iir en mäktig symboL Kanske den allra mäktigaste, mänskligt sett.443 I forntida 

kulturer, liksom hos vissa stamfolk, åskådliggjordes koncenttetad makt med exempelvis horn (som 

dessutom konnoterade djurets fysiska styrka) eller andra uppåt- utåtriktade huvudbonader som 

förstärkte höjden, i sig en statussymboL Genom att "bära upp" sin huvudlad, blomsterkrans, 

metallring, krona eller hatt, ökas dessutom kroppsmedvetenheten och ger genklang i självkänslan 

gentemot andra människor. 

Paralleller kan också dras till den österländskt introducerade "auran" som omger varje 

människa, och som vid djup "insikt" eller "helighet" är glorialiknande med ett gyllenvitt ljussken 

HO "När kyrkans reli~:,.-iösa tradition tvingats på reträtt som kulturförvaltande instans, upp hörde det offentliga ansvaret för 
hclhersfrågan. Staren cr~attc kyrkan ~om ö,·crordnat styrande organ, men tog ansvar endast fö r beteendefrågor via 
lag~tiftning och rämväscndc. Beh<Wet a'· e tt heltäckande ställningstagande till li\·ct fick genom konstitutionens 
utformning undan för undan en både "fri" och frivillig behandling. N aturvetenskapens roll i dcrta skeende var att den 
representerade hoppet att en gång i framtiden på , ·etenskaplig grund kunna presentera det heltäckande ~tällningstagandc t 

till livet. Fram till dess ansågs icke-ställmitgsta,~audet vara dm enda l'tltllskapligt hå!lbam attt[yden i avwkwtt på orsaks- ocb 
meni11gsjrågans komp/ma /o:mi11g. med ett inrättat politiskt prm·iso.rium som styrorgan för statens förvaltning. Sedan uteblev 
a\· kända ~käl ,·etenskapens förklaring. l den positi,·ist.iska tilltron till naturvetenskapen och med "friheten" som 
ledstjärna, utsattes den krutna traditionen och traditioner över huvud taget för en ifrågasättande kritik, som så 
småningom brutit ned giltighet{.'ll hos snart sagt all tradition." MårteMson, s. 551. 
·141 Se s. 47 f i 10.2 Värde laddning, denna uppsats. 
4<! 1 O-kronors frimärke. 
••ö Se s. 53 i 10.6 Symbolik, denna uppsa~. 
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kring huvudet (kroncbakra). Så har också heligheten avbildats i kristen ikonografi vilket som framförts 

i uppsatsen har kopplingar till upphovet av europeiska kungakronor, med sin "överjordiska" glans av 

ädla metaller. 

Det som är märkligt är, atr fenomenet kyrkliga brudkronor fortfarande existerar för svenska 

brudar. Så länge traditionen upprätthålls, har åtminstone de äldsta kronorna ett slags "outsägligt'' 

värde, som inte går att rationellt förklara. Det är denna "magi" som omvärvar de gamla kronorna i 

Tjust som ännu kan uppfattas av de som burit dem.441 Här kan vi nog återkomma till Sten 

Anderssons diskussion om tingens laddning av "dunkla krafter"44
\ den speciella laddning som 

ansamlats av generationers brudar i sin stora stund av vördnad inför övergångsriten till gift kvinna. 

Fortfarande används kyrkans brudkrona som helig symbol. I sin upphöjda ställning faller den 

utanför ramen för det allmänna. Kronans värde når bortom tiden och rwnmet. D en ställs ofta 

uranför kyrkans övriga skatter, en särställning på grund av sin egenhet som "svårplacerad" kyrklig 

symbol. Utställningar om kyrkliga brudkronor koncentreras till bröllopstemat, därför anslås ett 

etnologiskt perspektiv. Kvinnafokus kan också sättas, vilket är sociologiskt intressant. Däremot 

förekommer inte fokus på det "andliga" i en sådan utställning, utom som kuriosa. "Andligheten" här 

gick ju maktens ärenden genom att betona brudens oskuld .. . 

Varför bortse från brudkronans hela historia- förr så viktig i vårt samhälle att den till och 

med togs upp i lagen~-l<i? Kronans statusfall är ett utslag av det p rofant inriktade samhället. Kyrkan, 

som del av detta samhälle driver inte frågan. Samhället, som inte vill kännas vid någon andlig aspekt, 

väl jer att "osynliggöra" de kyrkliga brudkronorna i ett massmedialt flöde av k01nmersiella substitut. 

Är der bekvämare i ett demokratish.1: samhälle som till varje pris >ill hålla sig neutral att "glömma" ett 

föremål, som så tydligt hör till "det heligas" och märkvärdigas sfår?~7 

Det tycks vara en akademisk fråga - vissa aspekter ska inte ingå. Det icke-rationella ska hållas 

på en ofarlig nivå. Denna omyndigförklaring av speciella symboler sarrunanfaller med kapitalismens 

inträde (kommersialismen). Vår egen kung är utan krona. Det är smart, och smygande. Kronan ska 

devalveras till att bli en ofarlig symbol. Makten får inte tyckas finnas i en högre (andlig) sfår. 

Hellre än se till det skenbart maktpolitiska skälet till att bära krona som tecken på brudens 

orördhet i ett mansdominerat samhälle, skulle jag vilja tränga bortanför det uppenbara (i våra dagar 

lite skamfyllda) historiska funktionsområdet - till det egentliga känslomässiga budskapet via 

sagoskatten brudkrona, med räckvidd in i gudinnevärlden där myterna om Unnodern och månvarvets 

hemligheter bor. Det är i denna fördolda kraftsfår som den egentliga fascinationen för 

'"'"' Sc utläggoingt:n om !)'Hibol.rprålut i 10.6 Symbolik, denna uppsats. 
·"'s Sc s. 6 i 2.3 Etnologisk metod , il>id .. 
'"' Se s.28 i 6.8 Kronabrott och kro no lega, ibid .. 
« 7 Sc diskussionen s. 55 i 11.2 Den nya samhällsbilden, ibid .. 
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drottningkronan uppstår; grunden där konceptet till de kyrkliga brudkronorna en gång kunde 

födas.44
R 

Det handlar om den djupaste magi före tidernas gryrung, samma kraftsfår som också 

socknens kvinnor kände förr, när de hellre tog böterna än att gå miste om upplevelsen att bära 

sagokronan - manssamhället till trots. 

Det är dags att återerövra den urgamla symbolen "tecknet på att bruden är drottning för en 

dag" i dess vidare bemärkelse. Insikten om det kvinnligas särart med makt över sitt eget liv. 

Ingenstans är denna insikt så uppenbar som vid den "svindel" som kronbruden upplever vid 

tanken på släktskapet med de kvinnor som burit kronan före henne. Brudkronan är inte längre ett 

objekt, utan i brudens förvandling övergår också den till att nu vara "hennes" krona i det minne som 

existerar bortom gränserna för tid och rum, minnet som också är gemensamt för alla de brudar som 

skänkt av sin levande mänskliga energi åt denna socknens skatt.~~9 

Visst är det en kvinnlig angelägenhet. Brudgwnmen tycks inte alls få del i denna personliga 

delaktighetskänsla brudar emellan. Men kanske att han ändå berörs av att i stunden vigas med en 

drottning. Jag visade bilden av Loftas äldsta brudkrona för en ung man som gift sig i Lofta kyrka, 

utan att då haft någon aning om kronans existens. Hans besvikelse över att inte vetat var uppenbar, 

han kunde verkligen tänkt sig sin brud i denna vackra drottn.ingkrona"50 

Närvaron av den livalstrande modergudinnan berör alla hennes folk, i ett enda lev·ande nu. 

'"" Sc ~. 41 i 8 Arketyper och symboler, denna uppsats. 
"·1'' Sc s. 51 om hur "känslor, tankar och förnimmelser''{ citat Ilart\vig i Johanne~son) ger denna "~ubtila, osynliga och 
omed,•ctna" prägling (citat Daun & Löfgrcn i ;\n·idsson et al.), i 10.5 Brudkronan som tecken, denna uppsats . 
• ,., :..tcd kommentaren: -"Kan man mtc göra om det?". 
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21 Konklusion 

Hur inrressant och relevant det än har varit att studera brudkronan som historisk skatt, upphöjt 

föremål och kulturellt kapital, är det i slutändan Bourdieus habitus som fångar ett reellt intresse inom 

det fält som studerats i uppsatsen om BRUDKRONOR I TjUST. Som förespråkas ur museilogisk 

aspekt är ett ung utan kulturellt värde om den kopplas ur sitt naturliga sammanhang, vilket 

demonstreras bäst genom etnologisk förståelse för den enskilda berättelsen av upplevelsen av 

brudkronan i funktion. 

I strä,•an efter ett hermeneutiskt forskningsideal följs kronans osynliga strålglans ut i den 

sfår som moderna kulturstudier benämner NVC eller 11011 ve1-bal communication. Perceptionens absoluta 

nollpunkt i mötet med brudkronan är av finomenologisk art, och en fenomenologisk analys fokuserar 

på det indeterminerade eller pmtdum där dynamiken sker. 

Objektet brudkronan måste således i slutändan lämnas till fördel för den interaktion som sker i 

den kulturella ceremoni som den manifesterar. Mer än ett konstföremål är kronan ett tecken, som 

verkar på ett psykologiskt plan där bruden förvandlas till drottni11gjijr m dag i socknens brudkrona vars 

symbolik s träcker sig genom lager av släktskap, tradition, riter, folktro, skrock och mytologi, alltihop i 

ert antropologiskt perspektiv; med trossystemet i botten. Fortfarande bejakar vi livels mmi11g, en känsla 

av betydelsefullhet, av utvaldhet i en utsatt värld där valet av ett inre symboliskt universum formas i ett 

socialt sammanhang, men med individens eget svar. 

Så kan denna djupdykning i ett så avgränsat område som brudkronorna i Tjust kontrakt ändå 

sägas höra till den för människan allra största gåta, en bevekelse av maktema att for m evigbels sekund 

överbl)'!!l' kii11slan av tid o.-h mm. 
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APPENDIX 

Bildval (exkurs) & Bildbilaga 

l ll1.örkmm & transparens skriver Johannesson att de flesta moderna vetenskaper i vilken bilder 

används har upprättat sina "egna abstrakta, instrumentella bildspråk, där bildprojektionerna direkt 

utgör såväl källa som dokumentation". Bilderna som används i "fackhistoriska sammanhang'' kan 

bara fungera illustrativt om dc "åtföljs av läsinstruktion och tolkning". I de fall där de förmodat 

instrumentella bilderna faktiskt används "oförmedlat för specialfunktionen 'illustration"', är 

förutsättningen att samtliga läsare kan avkoda bildspråket som används.451 

För att undvika missförstånd ska bildspråket som ingår i denna uppsats förklaras. Även om 

det kan tyckas självklart att de används enbart i illustrativt syfte skiljer sig bildspråket ifrån andra 

rädande vetenskapliga arbeten och får därför enligt Johannessons utredning kompletteras med text. 

Hovstadius avhandling om brudkronor i Linköpings stift är ett utmärkt exempel på det 

instrumentella bildspråk som råder inom det konsthistoriska specialområde där museiföremål 

klassificeras och inordnas enligt en systematisk princip ; svart/vita fotografier tagna i jämn belysning 

med tydlig fokus och neutral bakgrund."';2 Visserligen talar ekonomiska argument emot färgbildsval 

men det är troligen inte hela sanningen. Ä ven originalbilde.rna som finns att tillgå på nordiska museet 

är i svart/vitt. Dessutom är perspektivet ofta sådant att kronan lutats antingen uppåt eller nedåt för 

att uppnå en optimal överblick i den utförda okulärbesiktningen. Detta kliniska tillvägagångssätt ska 

främja en "vetenskaplig" instrumentell bildfunktion. Samtidigt förtas associationen till ett naturligt 

sammanhang i en levande kulturmiljö, alltså jimkJi01un som brudens krona. 

Min egen fotografiska dokumentation skiljer sig således på flera punkter från nordiska 

museets och Hovstadius, vars svartvita bilder är helt i linje med den typ av forskning som är deras 

utgångspunkt, nämligen en stilhistorisk dokumentation av specifika exemplar. 

Istället vill jag framhäva kronan som visuellt objekt, som vid varje enskilt användningstillfålle 

ger en individuell, subjektiv upplevelse som kopplas samman med bruden som bär den, hennes 

fysionomi, klädsel och även mentala inställning som den avslöjas i mimik och kroppsspråk. Denna 

upplevelse är i sin tur subjektivt silad genom varje betraktares perceptionstolkning i varje stund i alla 

de ögonblick av skeende som ingår under den del av bröllopsdagen som bruden bär .kronan. 

En variant vore naturligtvis att inkludera faktiska bröllopsbilder där en brud bär en krona ur 

en kyrka i Tjust kontrakt. Detta skulle visserligen vara mera autentiskt än en uppriggad modell där 

•~1 J ohannc~~on (2001), s. 229. 
•;~ Undantaget omslagets iögonfallande färgbild. Med denna uppnås den estetiska upplevelsen genom guldet och dc röda, 
blå och vira fargcrna i stenamas infactningar. Bakgrund1.-ns grå neutralitet framhäver associationl.'11 till ett smycke i oval 
bildbeskär.ning. 
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bilden konstrueras enligt reklambildskoncept (en återgång till "idealbilden" enligt gammalt mönster), 

men då skulle bruden stjäla uppmärksamhet från kronan (även om det är hon som är förutsättningen 

för brudkronans e.-cistens). I denna uppsats är dock kronorna i fokus, med respekt för deras funktion. 

Valet blev att framställa varje krona~51 i en för egen del tilltalande utformning, allt efter som 

det fallit sig naturligt. En färgad bakgrund har valts efter eget tycke för att framhäva kronans estetik 

och bakgrundstygets veck har använts för att skapa ökad rymdkänsla. Friheten att accentuera med 

diverse blomster som finns till hands tar jag mig mest därför att kopplingen brudkrona och blommor 

är så integrerad i bröllopsritualen. Den största bristen är att bilderna inte följer samma skala, det vore 

önskvärt att ett exakt avstånd hade hållits till alla kronorna. Eftersom måttangivelser ingår får det 

antas spela mindre roll. 

Johannesson förklarar att redan Platon "reagerade starkt på bilden som anti-intellektuell, icke 

begreppsbildande och förledande i sin sensualism och följaktligen inte lämplig som instrument för 

djupare kunskapsförmedling".454 Detta är argumentationsgrunden för den torra "instrumentella" 

bilddokumentationen, där det svartvita inte kan anklagas för att sensuellt förledande som de farliga 

f.-irgerna. Det existerar ännu en motsättning mellan sirulligt (kroppsligt) och intellektuellt ('själsligt" 

enligt grekiska ideal). Johannesson uppmärksammar att John W. J. T. Mitchell ser denna tendens som 

ett tecken pä att vi lever i en "ikonoklastisk kultu.r".455 

Problemet ovan är aktuellt "för alla dem som sysslar med estetiska artefakter" ofta också för 

antropologer och etnologer, skriver Johannesson.456 Hon citerar Gregor Paulsson (Kon.rthi.Jtorims 

foremål, 1943) som menar att objekten i sista hand (min kursivering) bör studeras som bärare av 

"tertiära (värde-) kvaliteter" just eftersom dessa är subjektiva. På 1940-talet skulle det objektiva 

bevisas till varje pris, inte minst för att framhäva ämnet konsclllstoria som en "riktig" vetenskap. 

Samma värderingsgrund rycks ännu råda starkt vid tidpunkten för Hovstadius avhandling 1976, mest 

beroende på att hon inordnar sig strikt i gällande forskningstradition. Och det är just på grund av att 

hon, i fråga om brudkronorna i Linköpings stift före 1800, så nogsamt dokumenterat utifrån en strikt 

vetenskaplig konsthistorisk tradition rörande stil, specifika mått, vikt och tillverkningsdetaljer som jag 

som uppsatsförfattare kan tillåta mig denna frihet angående bilder och associationer kring det nutida 

användandet av brudkronorna i Tjust. 

m Misterhult församling> (som inkluderar Figcholm) brudkronor kunde ej 'hirra>' vid bcsöksciUfållct, varför varken egna 
fotografier eller m~tt togs. Bilderna på dessa 3 kronor iir plockade från Tnternccplatsen www.misterhulue. 
•s• .Johannc~son (2001), s. 229. 
m lbid., s. 229. 
•51· l bid., s. 229. 
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Kommentar till intervjumetod 

; Inreo·jumctod. 
[ ntcn·jumctodcn som används i uppsatsen är a\' halitativ art, det vill säga att m~-d utgångspunkt från ett litet antal frågor 
samtala med informanterna om minnen och reflexioner kring nndndandet av kyrkans brudhonor (se ä'·en diskussion 
om erfarenhetsberiittclscr, s. 83). Förutom samtal mc<.! präster, kyrkvärdar odt andra försam!ingsme<.larbctarc som jag 
mött uneler arbetets 1,>ång Guni 2003 - april 2004), har jag av dessa fått upplysningar om "kronbrudar" som jag sedan 
intervjuat per telefon. Samtalen med dessa åtta (sju brudar och bambamer till en brud) genomfördes under månaderoa 
augusti och nm·~·mbcr 2003 samt mars 2004. Av integritetsskäl uppges inte fullständiga pcmmupplysningar, dock 
an vänels fömamnen i samförstånd med sagda informanter. Anteckningarna från intervjutillf:i.llena finns hos författaren. 

Inrcrvjumarcrialet bedömdes som komplementärt till argumentationsvinklingen i denna uppsats. Samtliga intervjuade 
har fån komma lill tals; ingen del av det relevanta materialet har undanhållits. Då der erhållna materialet ansågs \'ara 
tillräckligt för an belysa olika aspekter i uppsatS(.'fl ägnades inte ti<.l år att lera upp flera informanter. 

FrågM som bedömdes intressanta för intervjun ställdes som "minnesnycklar" för att lättare kunna erinra den egna 
upplevcls~'fl av att vara kronbrud. Följande frugor in&>ick som underlag för intervjun: 

• Vilken krona användes och varför \'aldes den? 
• ArL1l och årsti<.l för bröllopet? Spelade dag~'fl för bröllopet eller månens faser någon roll? 
• Skrock i samband med bröllopet och kronan {regn i kronan, ramsan om klädsel etc.)? 
• Var seelen bekant med att "dansa kronan av bruden"? 
• Minnen från på- och a\' tab>ning av kronan och upplevelsen av att bära den? 
• Funderingar och kunskap om myrtenkrona? Blommor tillsammans med kronan? 
• Kännedom om att brudkronan inre "bör'' provas för då "blir man inte gift''? 
• l l ur ställde sig bruden till begreppet "ärbar brud"? 

Med dessa specifika frågcställnin~:,>ar ut\'eckladcs oftast ingående samtal angående traditionen att bära kyrkans brudhona. 
Si&'11iftkant är att kronan i samtalet inte längre är objektet brudkrona utan just den brudens krona i det egna minnet. 
Eftersom det rör sig om en så speciell och unik händelse i den intervjuades liv spelar intervjutillfållct mindre roi~ det 
\'äsent.liga är sryrkan i minnesupplevd sen. 
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Bildbilaga tiD Brudkronor i Tjust. [Komprimerad version, miniatyrbilder] 

fuikarsrurn 1926 

Förgylld krona, skänkt. 
Vikt: 67 g. 
Höjd: 5,6 cm. 
N edre diameter: 6,7 cm. 
Övre diameter: 10,5 cm. 
C. G. 1-Iallberg, Stockholm. 

Ingraverad skrift: "Ankarsrum 1926 Gustcif och Emilie Bore/1'. 
2 nålar hör till. Marinblå juvelerarask C. G. Hallbu;g HojjHvelerare. 
Papperslapp med texten: För lån av gtildkro11a betalas 2 kr., vilket belopp går till forsamlirwarbetet. 
En anteckningsbok där brudarna skriver upp lån av brudkronan förvaras hos brudkronan. 

Blackstad 1949 

Förgylld krona, skänkt. 
Höjd: 7,5 cm. 
Nedre diameter: 5,8 cm. 
Övre diameter: 9 cm. 
Samuelssons silversmedja, 
Stockholm. 

V ersalerna BLACKSTAD bildar nederdelen med symbolen för tro, hopp och kärlek. Formen upptill bildas 
av stiliserade linneor (Smålands landskapsblomma). 
Inskrift: SKANlCf Till BLACKSTADS IO:'RKA AV FÖRS"AN.lUNGENS ROTESY KRETSAR.Al'JNO 1949. 
Röd ask, 2 nålar. 

Dalhem 1872 

Förgyllt silver. 
Höjd: 9,5 cm. 
C. A. Svanberg, Vimmerby. 

6 stora eklöv och 6 applicerade blommor i silverfiligran med Wa glasstenar. Runt kronringen samma sorts 
blotrunor med röda och gröna glasstenar i mitten. 

Dalhem 1966 

Skänkt krona med ädla stenar. 
Höjd: 6 cm. 
Nedre diameter: knappt 8 cm. 
Övre diameter: l O cm. 

7-uddig guldkrona med rubiner och bergskristall. E n pärla överst på varje spets. Kronan bär Norrköpings 
stadsstämpeL 
På den röda asken finns en platta med inskrift: Till Dalbem.r kyrka från Tyllinge Syjrirening 1966. 2 nålar hör till. 
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Gamleby 1868 

Förgyllt silver. 
Vikt: 300 g. 
Höjd: 13 cm. 
Nedre diameter: 10 cm. 
Övre diameter: 18 cm. 
C.A. Svanberg, Vimmerby. 

Inskrift på kronringen med fastsla.uvade oförgyllda bokstäver: DIN GUD AR MIN GUD. DÖDEN SKALL 
ICKE SKILJA OSS AT. Ornament framtill med en gul glassten flankerad av röda stenar. 6 spetsar 
utformade som en girland av rocailler med oförgyllda ornament i form av lyra med förgylld lagerkrans. 
Blad, kläppar och hängande stenar i många färger. Brudkronans fodral gjord i plåt, fodrad i svart sammet. 
Gamleby församling ägde tidigare en brudkrona tillverkad av Petter Bengtsson Smidh i Västervik, 
omnämnd i inventarieförteckning 1654. Denna lämnades i utbyte mot ny år 1868. 

Gladhammar 1869 

Förgyllt silver, glasstenar. 
Vikt: 450 gram. 
Höjd: 13 cm. 
Nedre diameter: 9,5 cm. 
Övre diameter: 18 cm. 
C.A.Svanberg, Vimmerby. 

O förgyllda bokstäver utanpå kronringen: Di11 Gud iir mi11 G11d, DiMen Ileall icke Ihi!Ja ou åt. 

12 ståndare, varannan högre. Ornamenterad med lyror och lagerkrans. En riklig mängd stenar med olika 
form och fårg. Stor vit glassten framtill, flankerad av 2 röda. Plåtfodral med vinrött sammetsfoder och 
lindad valk. 

Gladhammar 1953 

Skänkt krona med ädla stenar. 
Vikt: 125 gram. 
Höjd: 9,8 cm. 
Nedre diameter: 7,7 cm. 
Övre diameter: 11,5 cm. 
Oskar Walebv. Stockholm. 

Denna smäckra krona är gjord i förgyllt silver med ametister, rubiner och pärlor. Ornamentering av 
franska liljor och hjärtan. Kronan skänktes till församlingen av ungdomskretsen och 4 syföreningar. Blå 
ask, i locket stämplat: Roiands Guldsmedsaffär, Nygatan 22, Linköping. 
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Hallingeberg 1836 

Silver, delvis förgyllt. 
Barkander & Söhrling, Linköping. 

Denna krona är förvillande lik Hjorteds brudkrona, som är gjord senare av samma guldsmedsfuma. (Se 
beskrivning Hjorted.) Filigranarbetet skiljer sig något i ståndarna hos de båda kronorna. Enligt uppgift 
väger den drygt 500 gram, och är alltså större. Inskrip tionen lyder också här: WAR TROF:INT:DODEN, SA 
VIll JAG GIFVA DIG UFs KRONA., och på silverplattan Hallingebergs I?Jrka 1836. Kopparschatull av 
samma slag som Hjorteds. 

Hallingeberg 1961 

Skänkt krona med ädla stenar. 
Erik G. Andersson, Västervik. 

"Prinsesskrona" med hjärtan och symboler från bygden. Skänkt 1961 av Hallingebergs flickscouter. 

Hjorted 1845 

Silver, delvis förgylld. 
Vikt: 460 gram. 
Höjd: 8,5 cm. 
Nedre diameter: 11 cm. 
Övre diameter: 15,8 cm. 
Barkander & S öhrling, Linköping. 

10 ståndare, något utåtböjda, varannan kortare, alla avslutade med en förgylld, fastlödd silverkula. 
Silverblommor och röda, vita och blekgröna briljantslipade glasstenar. På kronringens övre del en ring 
med växtornamentik och inskrift: WAR TROEINT:DODE N, SA VILL JAG GIFVA DIG U Fs KRONA. En 
halvmånformig pålödd silverplatta bär inskriften Tillhäng Hjorteds kyrka 1848. Schatull av koppar. 

Hjorted 1938 

Förgyllt silver, skänkt. 
Vikt: 70 gram. 
Höjd: 7,5 cm. 
Nedre diameter: 5,5 cm. 
Ö vre diameter: 8,3 cm. 
C. G. Hallberg, Stockhohn. 

Kronringen har 2 vulster, genombruten med ett gallerverk. 11 ståndare, något utåtböjda med graveringar, 
avslutade med kulor, förbundna genom släta bågar. Inskrift på kronringens insida: Gåua au forramL och 
ungdomskretsama till Hjorteds Kjrka 1944. 
Tillhörande vinrött etui med inskriften Hjorteds k]rka, 1944. Insidan stämplad C. G. Hal/beTg, 1-Iqgttvelerare. 
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Kristdala 1877 

Förgyllt silver. 

6 ståndare i bladform med relief. Infattade svarta och vita stenar. Mönster i form av blomstergirlanger 
längs kronringen. Kopparschatull med inskrift A.(?). ALL VIN. UNKÖPING. Tillhörande hårnålar. 

Kristdala 1968 

Skä.nkt guldkrona. 
Höjd: lite drygt 8 cm. 
Nedre diameter: ca 7 cm. 
Övre diameter: ca 1 O cm. 

Krona i 18 karats guld med rubiner och vira syntetiska spineller. 
Skänkt av överstelöjtnant Carl Meurling, Kalmar. Ingen uppgift om tillverkare. Träask. 

Lofta 1623 ca. 

Förgyllt silver med 
renässansoroamen tik. 
Höjd: 11 cm. 
Diameter: 22 cm. 

Kronan har 6 spetsar med talrika blad och kläppar samt amor- och amorinfigurer i relief. 
Chrona jlir;gylt - 1 st medh Chroneask Fiiråhrat till jo"rsamblingme afl wälb. Jöiu l.Jiie och hans kåre fru wälb fru Mette wån 
S hiedingh till Atinge. Gudh lö"ne* 
*Ur inventarieförteckning år 1623. Denna adliga gåva som förärades församlingen vägde ursprungligen 3 
skålpund, alltså drygt ett och ett kvarts kilogram! På 1700-talet var den tydligen så pass skadad att den 
"renoverades" till nuvarande 8 hektogram. 

Lofta 1945 

Förgyllt silver, ädelstenar. 
Höjd: 9 cm. 
Nedre diameter: 5,6 cm. 
Övre diameter: 8,8 cm. 
J. A. Fämgren, Stockholm. 

Förgylld brudkrona, skänkt av Lofta Kyrkliga Ungdomskrets. 
9 uddar med stiliserade blommor, spetsarna avslutade med infattade ljusa safirer. Grönt fyrkantigt 
konstläderetui. 
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Loftahammar 1678 

Förgyllt silver. 
Vikt: 710 gram. 
Höjd: 12 cm. 
Nedre diameter: 15,5 cm. 
Övre diameter: 20 cm. 
Johan Hieronimi Bernegau, 
Norrköping. 

7 stora och 7 små ståndare, folierade klara, röda och gröna glasstenar med rund och kvadratisk form. 
Hängande löv, oförgyllda blomrosetter och änglahuvuden. Skinnpåse i kopparschatullen. 

Loftahammar 1943 

Skänkt brudkrona. 
Höjd: 7,2 cm. 
Nedre diameter: ca 5,5 cm. 
Övre diameter: knappt 9 cm. 

Brudkrona med 15 knoppar och genombruten kronring. 
På locket i vinrött papp: Gåva Ii// Lojiahammars fo·rsamling av !)'Strama Julia Ida Vik101ia Pettersson f Halling, Källvik och 
Anna Amalia Zondin f Hallbetg, S tockholm. Nåde1r.r Ar 194 3. 
Stämpel i locket: Torndahls Juvelerare AB. 2 Biblioteksgatan, Stockholm. 

Misterhult 1894 

Förgylld silverkrona, gåva. 
Förgylld krona med oförgylld blomsterkrans och 
färgade stenar runt kronringen. Oflirgade stenar 
och hängen på ståndornamenteringen. 

Skänkt 1894 av Ottenie Nordenskjöld, Fårbo. 

Misterhult 1955 

6-uddig guldkrona med pärlor på 
uddspetsarna, mindre uddformade bågar 
emellan. Silverarbete runt kronringen. 

Skänkt av Marsö-Långa syförening 1955. 
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Figeholm 1948 

Liten guldkrona med 8 spetsar 
avslutade med varsin pärla. Små 
stiliserade blommor med rubiner 
längs kronringen. 

Inköpt till Figeholms kyrka år 1948 av församlingen. 

Fotograf Misterhults och Figeholms kronot: Ingbritt Carlsson, !T-ansvarig Misterhults forsamling. 

Odensvi 1864 

Förgyllt silver med glasstenar. 
Vikt: 320 gram. 
Höjd: 9 cm. 
Nedre diameter: 9,8 cm. 
Övre diameter: 15 cm. 
Samuel Petterson, Linköping. 

6 stora eklöv, mellan dessa spetsar med slipade glasstenar. Kronringen ornerad med blomstergirlanger i 
silver. 6 gröna och 6 röda ovala facettslipade glasstenar. Kopparschatull och valk med vadd, svart ylle och 
svart sidenband. 

Inskrift: Tillhör Tiirne.rfäl/a Kyrka. Köpt flir Kyrkans och Jockn011s medel 1659 renov 1910. 

lO ståndare, glasstenar i f.1rgerna lila, blått, grönt och guld. 
Tillverkare: Mäster Petter guldsmed i Västervik. 

Tömsfall 1958 

Tömsfall 1659 

Förgyllt silver. 
Vikt: 1100 gram. 
Höjd: 13 cm. 
Nedre diameter: 14,5 cm. 
Övre diameter: 20 cm. 
Petter Bengtsson Smidh, 
Västervik. 

Förgylld silverkrona med ädla stenar, skänkt. 
E1-ik G. Andersson, Västervik. 

Inskrift Gåva till Tiirnifalls kyrka 19 58 av Fikeningen Syringen. 

Denna märkliga brudkrona är specialdesignad för Törnsfalls h.J7rka. Var och en av de fem uddarna bildar 
portar omslutande miniatyrer av kyrkans skatter, det vill säga de 4 medeltida träskulpturer som kan 
beskådas i kyrkan. D en S:e visar själva kyrkan från ingångsperspektiv. Vidare är kronan besatt med runda 
månstenar och rubiner. Fyrkantigt träfodral, klädd m ed blå sammet. 
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Ukna 1872 

Förgyllt silver. 
Höjd: 9,4 cm. 
Nedre diameter 10 cm. 
Övre diameter 16 cm. 
C. Jonsson, Linköping. 

Brudkrona i silver med förgyllning, prydd med slipade stenar i rosa och vitt. Blomstergirlanger i silver. 
Jämför de bladformade ståndarna med Kristdala brudkrona, $Om saknar arkiverade uppgifter. Möjligen 
samma tillverkare? Kopparschatullen i Ukna är från 1661. 

Västervik, Sankta Gertrud 1660. 

Förgyllt silver, glasstenar. 
Vikt: 590 g. 
Höjd: 11,5 cm. 
Nedre diameter: 11,2 cm. 
Övre diameter: 15 cm. 
Petter Bengtsson Smidh, Västervik. 

Brudkronan har 8 ståndare, runda röda och kvadratiska blå folierade glasstenar. Uthamrad vulst i 
kronringen med bladdckor. Gjutna beslag av huvuden och blommor, hängande löv med graverad ådring. 
Enligt Hovstadius tvillingkrona med den i Törnsfall, båda är gjorda ur Västerviks brudkrona som nämns i 
inventarieförteckningen 1640, då som "krona om 163 lod". Ar 1829 nämns endast en brudkrona med vikt 
enligt inskrift 590 g. 

Västervik, S.t Petri 1941. 

Silverkrona med ädla stenar och förgyllning på blomdekor. 
Vikt: 90g. 
Höjd: 11 cm. 
Nedre diameter: 5,7 cm. 
Övre diameter: ca 7 cm. 

5-uddig brudkrona med turmaliner alternerade med förgyllda blommor på ringen. Ståndarna dekorerade 
med akvamariner, blomstänglama emellan har varsin rund ametist i blommans mitt. 

Kronan utförd 1941 av cicelören Ivar Gabrielsson, Västervik, och komponerad avThorc Eldh. 

Västra Ed 1958 

Skänkt silverkrona. 
Liten 5-uddig krona med vita 
stenar. Hjärtan och kors. 

Inskrift på insidan: Skii11kt au Västra Eds kyrkliga missio11sfo'rening år 1958. 

Mörkblå ask- Atelier Borgila. 
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Västra Ed 1723 

Förgyllt silver, glasstenar. 
Vikt: 6SO g. 
Höjd: 12,1 cm. 
Nedre diameter: 12,6 cm. 
Övre diameter: 18 cm. 
Walter Sievers, Norrköping. 

Kronan har 6 stora och 6 små genombrutna lövformade ståndare, avslutade med proflierade knoppar. 
Kronringen har 2 vulster, upptill avslutad med en pärlstav. Figurreliefer och blomrosetter i silver. 
Folierade röda och gröna fasettslipade glasstenar, på ståndare även silverfårgade. En lös kronring upptill. 
Inskrift på kronringens insida: P. Nieolat/J N. Wigius ao 1723. 

Kopparschatull med vulster och järnbeslag . .-----------------, 

Västrum 1869 

Förgyllt silver med färgade stenar. 
Höjd: 13 cm. 
Nedre diameter: 9,5 cm. 
Övre diameter: 18 cm. 
C.A. Svanberg, Vimmerby. 

6 spetsar med lyror, fårgade stenar med mera. J fr Gladhammar, de båda kronorna gjordes ur sarruna 
ursprungskrona. Inskrift på kronringen: Din Gud är min Gud, Döden skall icke skilja oss åt. 

Schatull i plåt klätt med svart sammet. 

Västrum 1955 

Brudkrona, skänkt. 
Höjd: 9,S cm. 
Nedre diameter: ca 6 cm. 
Övre diameter: ca 8 cm. 

Kronan har S ståndare med guldhjärtan och S ljusblå runda stenar. 
Röd ask med inskrift: Gåva till V ästmms forsamlingfrån ~yr k o herde R. Be1:ge med maka 19 55. 

Överum 1942 

Förgyllt silver. 
Höjd: 9,S cm. 
Nedre diameter: 7,5 cm. 
Övre diameter: knappt 8 cm. 
Wiwt>n Nil~nn T .n n el. 

Skrift i kronringens botten: Gåvafrån Överoms kyrkliga Ungdomskrets 1942. 
7 blad krönta av 3 frihetskronor och fyra beryller. Ett svärd i relief längst fram. 

************************************************************************************************ 
31 brudkronor fördelade på de 20 kyrkor som ingår i Tjust kontrakt. Upplysningar i mån av tillgång. 
Fotografierna på Misterhults och_ Figeholms brudkronor tagna av logBritt Carlsson. 
Övriga bilder av författaren. 
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