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Abstract 

This research focuses on contemporary use of Scandinavian bridal crowns connected to history.   

The aim of my thesis is to show how understandings of bridal crowns are created by human and 

non-human actors, and thereby to illustrate how the use of bridal crowns today involves interest 

for history and cultural heritage. By using active-network-theory, I have highlighted how the 

bridal crowns become material actors which communicate thoughts of royalty, virtue, tradition, 

heritage and vintage. I have also shown how tradition and heritage are transformative processes 

which also make the meanings of bridal crowns changeable. Moreover, the bridal crown has 

proven to be a communicator of identity, and actively expresses thoughts of origin and personal 

style of the bride. Weddings are not only the context but also the tradition, ritual and network 

the bridal crown is active in. Therefore, I will take this network into account during the work 

of my thesis.  
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1. Inledning 

Bakgrund 
”Traditionen att använda brudkrona vid bröllop börjar återigen bli modern och är mer vanlig 

nu än under senare hälften av 1900-talet. De flesta kyrkor har åtminstone en krona att låna 

sina blivande brudar.” (www.nordenskiöld.se). Museer och kulturarv är för 

kandidatprogrammet med samma namn två centrala aspekter. Inom dessa aspekter går i princip 

vad som helst att studeras.  För mig skapade detta tankar om nutidens konsumtionssamhälle och 

konsumtion av kulturarv, liksom framgångsrika museer som förstått vikten av att kunna erbjuda 

en bra upplevelse. En central tanke här är: ”Hur kan arvet säljas men samtidigt bevaras?” När 

är det möjligt att bruka arv som i övrigt bevaras för evigheten, och hur går kulturarvsskapandet 

egentligen till? Förutom museer, som är vanliga institutioner för bevarande av kulturarv, finns 

kyrkor som har historiska brudkronor till utlån för brudar. Dessa kan förstås som ett allmänt 

intresse för att bruka och bära gamla föremål. Användande av museers liknande objekt är ibland 

mindre möjligt. Då jag besökte en kyrka i norra Stockholm hösten 2015 syntes gamla 

brudkronor i en upplyst monter. ”De där kan man låna när man vill gifta sig” sade en dam då. 

På så vis uppkom idén till denna studie. Bruket av brudkronan är ett exempel där bevarande och 

bruk kan kombineras. Dock kommer denna studie ha en annan huvudfokus. Jag kommer förstå 

brudkronan som aktör i ett kulturarvsskapande.    

Geoffrey Munn, en välkänd smyckeshistoriker och författaren till boken Tiaras: Past and 

Present (2002), skriver att traditionen att smycka huvudet på bruden går flera tusen år tillbaka, 

till antika Egypten (2002:12). Munn skriver:”Indeed, it may be that we have always felt the 

desire to adorn the head, the centre of intelligence and the source of emotional expression” 

(2002:6). Tidigare i historien har kronan ofta fått symbolisera kunglighet och högre stånd. 

Jungfru Maria inom kyrkans värld avbildades vanligen med krona, som en ”himladrottning”. 

Därmed kom kronan även att stå för kyskhet och oskuldsfullhet (www.norrbottensmuseum.se). 

Bröllop var förr en viktig händelse i kvinnans liv eftersom en ogift kvinna hade låg status, och 

kronan kom att vara väldigt stark markör för hennes dygd (www.nordiskamuseet.se). Under 

1400- och 1500-talen blev kronan på liknande vis ett sätt för den blivande bruden att visa 

oskuldsfullhet och värdighet (www.nordiskamuseet.se). Därmed började kyrkor insamla vackra 

kronor för utlåning till brudar vid bröllop. Dock fick bruden enbart använda den om hon var 

oskuld, så kallad ”kronbrud”, eftersom hon i vissa fall kunde få böter och straff i och med 

”kronbrott”, om hon efteråt visat sig vara ovärdig att bära den (www.nordiskamuseet.se). Dock 

http://www.nordenskiöld.se/
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tycks det ha funnits delade meningar om kronans betydelse, och alla socknar delade inte ut 

straff. Senare under 1700- och 1800-talet blev myrtenkransar populära. Under 1900-talet kom 

textila kronor på modet. Där sågs till exempel vita virkade och knypplade kronor, som var 

speciellt populära under 1960-talet (www.nordiskamuseet.se). I min studie undersöks dagens 

samtida uppfattningar om brudkronor, om det kan ha med intresse för arv, om det enbart är ett 

estetiskt uttryck eller markör för något mer.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att visa hur föreställningar om brudkronan skapas av mänskliga liksom 

icke-mänskliga aktörer. Detta gör jag för att belysa hur bruket av brudkronor idag kan handla 

om ett historie-, kulturarvs- och traditionsintresse, samt teman som kunglighet och vintage som 

är återkommande i materialet. Jag har valt att studera ett fält som behandlar ämnet brudkronor 

i allmänhet, med fokus på nutida bruk av brudkronor i Sverige.  

 

Här presenteras övergripande samt specifika frågor som ställs till mitt material: Vad gör 

brudkronan med informanterna? Hur får brudkronan dem att känna sig? Vilka kvaliteter är 

viktiga hos brudkronan och vad för värden tillskrivs den? Handlar brudkronan exempelvis om 

arv eller är den ett estetiskt uttryck? Kan brudkronans innebörd förändras, och i så fall hur? Vad 

säger brudkronan om identitet? Uttrycker brudkronan något om klass, etnicitet, genus eller 

ålder? Vad gör föremålet, brukaren och immateriella berättelser om föremålet med varandra?  

 

Forskningssammanhang  

Etnologerna Tine Damsholt och Dorthe Gert Simonsen argumenterar i sin artikel 

”Materialiseringer. Processer, relationer og performativitet” för studiet av materialitet. De riktar 

en kritik mot nutida etnologins fokus på språkliga konstruktioners meningsskapande, där det 

materiella enbart ses som effekter av det talade (Damsholt och Simonsen 2009:9,11), eller där 

ting enbart anses ha mening när de laddas med ord. Istället anser Damsholt och Simonsen att 

materialitet bör studeras för sitt eget syfte och inte enbart som del av det språkliga (2009:10). 

Detta är även vad jag vill göra då brudkronan studeras som aktör, och inte enbart symboliskt 

laddad med betydelse av mänskliga aktörer.    
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I likhet med det jag studerar i denna studie skriver etnologen Eva Knuts i Något gammalt, något 

nytt. Skapandet av bröllopsföreställningar om bröllopsföremål som materiella aktörer. 

Brudkronor, det föremål jag valt att studera kan förstås som ett bröllopsföremål. Knuts (2006) 

studerar bröllopsskapandet idag i form av konsumtionsvaror som klänning, tårtor, ringar, 

blommor, fotografier och så vidare. Till viss mån kan även brudkronan tolkas som föremål för 

konsumtion, i och med bruket av brudkronan. Knuts problematiserar hur studiet av bröllop kan 

ha sett ut under olika tider, vilket belyser att studiet formas av forskarens samtida kontext, för 

mig liksom för andra forskare. Jag finner användbara teoretiska begrepp i hennes forskning.   

 

Knuts (2008) skriver i artikeln ”Svarta och vita lådor i minnenas tjänst. Veckningar av tid och 

rum” om materialiserade minnen i form av bröllopslådor. Dessa blir kapabla att föra personer 

tillbaka i tiden till den speciella bröllopsdagen. För att uppnå aktörskap är föremålen dock 

beroende av någon typ av relation till åskådaren. Knuts förklarar att det finns en ”marknad för 

minnen” som bröllopslådor är en del av (2008:42). I annonser på den här marknaden beskrivs 

minnen som oförstörbara och ”stabila”, samtidigt som de paradoxalt nog behöver ”…förankras 

i materialitet för att fungera” (2008:43). I min studie studeras bland annat minnen som 

materialiseras i brudkronan. Därför är Knuts artikel given i detta sammanhang.   

 

Folkloristen och museichef Lizette Gradén skriver i sin artikel “Dressed in a Present from the 

Past: The Transfers and Transformations of a Swedish Bridal Crown in the United States” 

(2010) om bruket av svenska brudkronor i USA. Hon skriver främst om skandinaviska 

brudkronor som arvsgåvor till ättlingar i Nordamerika. Explicit använder hon ”heritage gift” 

som begrepp, men implicit går även att läsa brudkronan som en materiell aktör, anser jag, då 

brudkronan i hennes analys materialiserar och konkretiserar förbindelser mellan det imaginära 

hemlandet Sverige och USA. Brudkronan har i hennes studie blivit en aktör som förbinder 

nordiska ättlingar i USA med sitt upplevda nordiska arv. Då mitt material har uppgett ett 

jämförbart resultat är Gradéns artikel användbar.   

 

Folkloristen Ebbe Schön som skriver om traditioner menar att vissa traditioner försvinner, där 

andra uppkommer, men menar att förändringar sker trögt (1995:8). Med hjälp av den valda 

teorin kommer traditionen att bruka brudkronor kunna analyseras som relativt snabbt 

föränderlig, till skillnad från Schöns beskrivning av tradition. Äldre forskning såg tradition och 

helgseder som spår av förkristna riter eller seder (Schön 1995:9). Folklivsforskare trodde därför 

att tradition var spår från en mer genuin tid och kultur än det samtida vardagliga. Senare 
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traditionsforskning har mer undersökt traditioners sociala sammanhang, med de dolda norm- 

och värdesystem som de kan innefatta (Schön 1995:9). Min studie kommer belysa att tradition 

ses som mer äkta än den samtida kulturen, av vissa informanter. Dock kommer jag att analysera 

tradition som en konstruktion, till skillnad från äldre folklivsforskare, varför ingen tradition blir 

mer äkta än någon annan, i analysen av min studie: Ty allt konstruerat kan ses som påhittat.        

  

I boken Performing Nordic Heritage. Everyday Practices and Social Institutional Culture 

studerar Gradén och Peter Aronsson, professor i kulturarv och historiebruk (2012) tillsammans 

med andra författare om föreställningar om ”Norden”, som en slags nationell identitet 

(supranational identity). I boken studeras transnationell identitet som både berör offentliga, 

institutionella kulturarvsprocesser som museers och arkivs exempelvis, samt individuella 

praktiker i vardagslivet (2012). Med arv syftar de förutom spår av det förflutna på kulturella 

praktiker, som använder sig av det förflutna för att skapa dagens arv (Aronsson, Gradén 

2012:12). Aronssons och Gradéns kulturarvsbegrepp har blivit relevant för min studie då de ser 

arv som konstruerat.  

 

Etnologen Barbro Blehr skriver i artikeln ”En ändamålsenlig vigselritual. Om löften, böner, yta 

och djup” om möjliga tolkningar av bröllopsritualer samt hur kyrkliga vigselförrättare uppfattar 

dagens vigslar där ”andlig dimension” och religiositet alltmer bortprioriteras av brudparen 

(2015:14). Blehr refererar till Karin Salomonsson som undersökt stora, kommersiella bröllop 

samt Karin Jarnkvist som undersökt ”… meningsskapande i samband med både stora och små 

bröllop…” (2015:14). Bröllop där bruden väljer att ha brudkrona kan uppfattas som ett stort 

bröllop, således fyllt med materiella aktörer, medan det lilla bröllopet blir enkelt, med färre 

materiella uttryck. Det lilla bröllopet är även det bröllop kyrkans personal i Blehrs (2015) 

material uppger som bäst lämplig. En kyrkvärd jag har intervjuat diskuterade på liknande vis 

huruvida det pampiga bröllopet med mycket dekorationer och gäster är lämpligast, eller om det 

även går bra med ett enkelt, litet bröllop. Därför blir tolkningar om stora och små bröllop 

relevant i min studie.   

 

Etnologen Mattias Frihammar (2010) analyserar i Ur svenska hjärtans djup. Reproduktion av 

samtida monarki hur kunglighet under det senaste decenniet socialt konstrueras och ”…fylls 

med innehåll i samspelet mellan människor, institutioner och artefakter…” (2010:13). Här 

studerar Frihammar föremål och företeelser som på olika vis laddas med kunglighet. Frihammar 

studerar både föremål som kopplas samman med kunglighet samt offentliga evenemang som 
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kungaparets besök i Sollentuna kommun 2004. Eftersom Frihammar främst använder sig av 

aktör-nätverksteori såsom jag själv, och mitt material delvis kom att handla om föreställningar 

om kunglighet är Frihammars avhandling bra förkunskap.    

 

Teori och begrepp     

Aktör-nätverksteori 

För att förstå samhället måste vi undvika att enbart studera sociala relationer, och istället 

inkludera icke-mänskliga aktörer, menar sociologen, filosofen och historikern Bruno Latour 

(1998 och refererad i Knuts 2006:41). Latour menar att icke-mänskliga aktörer behövs för att 

göra samhället hållbart (1998:145). Etnologen Katarina Saltzman (2008) har bidragit med sin 

förståelse av aktörnätverksteori i ”Nätverksetnologi- En inledning”. Saltzman menar att 

erkännandet av icke-mänskliga aktörer inom aktörnätverksteorin bidrar till nya sätt att belysa 

etnologins intresse för det materiella (2008:8).  

 

Etnologen Eva Knuts (2006) menar att aktör-nätverksteori (ANT) på många sätt handlar om att 

utmana förutfattade dikotomier som materiellt och immateriellt, människa och icke-människa. 

”Vi ställs aldrig inför föremål eller sociala relationer, vi ställs inför kedjor som är förbindelser 

av människor och icke-människor” (Latour 1998:153). Latour belyser här att det materiella inte 

kan studeras i sin avskildhet från mänskliga relationer, utan icke-människor påverkar hur 

människor lever och skapar samhällen.  

 

Ibland har ANT kritiserats för att inte uppmärksamma maktaspekter på ett tillräckligt sätt, 

menar Saltzman (2008). Dock anser sig Latour intresserad av maktfrågor. Han menar att ”…det 

viktiga är att undersöka hur makt görs, snarare än att peka på makt som en förklarande 

faktor…” (Latour 1998, Saltzman 2008:9).” Makt eller dominans är inte en orsak utan effekt 

aktörer har på andra människor eller icke-människor (Latour 1998:178). Att välja aktör-

nätverksteori innebär i sig att vara maktkritisk eftersom teorin utmanar uppfattningar om 

människors monopol över makt och aktörskap. När Latour (1998) skriver att makt inte är en 

orsak menar han att makt ej är självklart given, utan i ständig konstruktion.    

 

Nätverk är för Knuts ”(p)rocesser, flöden, rörelse…” och förändring (2006:41). Jag ansluter 

mig till konstruktivism, vilket innebär att kultur och samhällen är konstruerade. Förutom 

nätverk och aktörskap kan tradition- och kulturarvs-processer, två andra relevanta begrepp för 
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min studie, också förstås som konstruktioner. Nätverk är vad aktörer ständigt skapar då de 

kommunicerar (Knuts 2006:41). För kommunikation behövs både materiella och mänskliga 

aktörer, och aktörer kan när de vill ”…ändra eller strypa nätverk”, menar Knuts (2006:41). På 

så vis är nätverk föränderliga. Jag kommer ompröva aktör-nätverksteorin genom att visa att 

idéer och tankar kan vara aktörer, eftersom de också kan räknas med som icke-mänskliga ting 

som av oss i vissa fall får som ett eget liv. Tankar gör något med oss, precis som vi är del av 

skapandet av dem. Människor och tankar hör ihop, och det ena aktörskapet möjliggör det andra. 

Därför studerar jag även tankar som möjliga aktörer i ett nätverk. Jag markerar för läsaren när 

detta sker i analysen.  

 

Översättningar, konnektioner och svarta lådor  

”Konnektioner” är ett begrepp Knuts (2006:43) valt, som påpekar att kommunikation är 

dubbelriktade flöden, där delar eller entiteter i ett nätverk kommunicerar till varandra. 

Konnektion påpekar även att det bildas kopplingar mellan ting och människor, där element eller 

delar i nätverket påverkar varandra i den nya sammansättningen (Knuts 2006:43). Ibland kallar 

jag konnektioner för kopplingar eller förbindelser. ”Översättning” är ett annat av Knuts 

begrepp, som visar att till exempel en idé kan översättas till något materiellt som en text, ring 

(2006:43) …eller möjligtvis en brudkrona. Mitt material visar att föremål som brudkronor kan 

översätta och kommunicera tankar om något sagolikt eller prinsessigt, och på så sätt bilda 

konnektioner, vilket gör de till aktörer i ett nätverk.        

Precis som nätverk kan skapas kan de också brytas av olika aktörer, beroende på om 

översättningar leder till konnektioner eller inte, men det finns också de aktörer som tycks te sig 

mer självklara och stabila. ”Svarta lådor” är ett begrepp för sådant. Svarta lådor är en eller 

flera sammansatta entiteter, element eller delar som anses redan prövade och dess innehåll fast 

(Knuts 2006:46). Jag kommer främst tolka svarta lådor som en del eller ett element som ter sig 

stabil i ett nätverk. I denna studie är det brudkronan som ibland analyseras som en svart låda.  

 

Kläders transformativa egenskaper                                                                                               

I boken Modets metamorfoser beskriver en rad olika författare klädsel som ett uttrycksmedel 

och symbolbärande tecken (2009). Gradén och etnolog Magdalena Petersson McIntyre menar 

att klädsel är en kulturell praktik (2009:23). Brudkrona kan också förstås som en klädsel då den 

är tänkt att bäras på huvudet. Därför bör den också kunna säga något om kultur och värderingar. 

I likhet med Gradéns och McIntyres resonemang om klädsel som symbolbärande tecken skulle 
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brudkronan bli en slags ”budbärare”, som översätter och för vidare information. Här kopplar 

jag också in Knuts begrepp översättning. Därför kan jag förstå brudkronan både som en 

materiell aktör och bärande på kultur och värderingar på samma gång.  

Etnologen Angela Rundquist bidrar i Modets metamorfoser med förståelsen av kläders 

transformerande egenskaper och där festklädsel speciellt för unga kvinnor, kan förändra dem 

från kvinna till prinsessa på slotts-bal, likt en Askungen-saga (2009:19). Klädsel gör någonting 

med oss. De kan förändra hur andra och vi ser på oss själva. Jag tror att brudkronan kan ha 

samma egenskaper. Gradén och McIntyre menar att eftersom kläder eller mode sitter på 

kroppen berör det alltid genus på något sätt (2009:19). Klädsel har alltid varit uppdelat mellan 

dam- och herrkläder (Gradén, McIntyre 2009:19). Också kvinnligt och manligt har samhällen 

delat upp i skilda dikotomier, baserat på biologiska könsskillnader (Arvidsson 2001:57), men 

med kläders transformativa egenskaper har vi också möjlighet att leka med dessa genusgränser 

(Gradén och McIntyre 2009:18). Brudkronan kan i vissa fall vara en lek med (genus)roller.   

 

Kulturarv  

Etnolog Stefan Bohman beskriver i Museer och kulturarv sitt kulturarvsbegrepp:  

”Kultur är de värdesystem grupper delar. Dessa värdesystem avsätter olika kulturuttryck, 

materiella som andliga. Somliga av dessa kulturuttryck anses ha speciella symbolvärden 

och utnämns därför till kulturarv. I praktiken får dessa av oss definierade kulturarv 

särskild institutionaliserad omsorg” (2003:12).  

 

Det här citatet har format min syn på kulturarv. Det betonar att kulturarv är en urvalsprocess då 

vissa kulturuttryck värderas till kulturarv, och Bohman menar att bara för att det är ett brett 

innefattande begrepp behöver inte alla kulturella uttryck bli kulturarv (2003:12). Begreppet 

”symbolvärden” tolkar jag som något som av människor ges utmärkande betydelse.  

 

Arv betyder inte enbart spår av det förflutna och dåtida, men kulturella praktiker som använder 

sig av det förflutna för att skapa dagens arv, menar Aronsson och Gradén (2012:12). 

Kulturstudier har visat att arv formas av samtiden, tidigare erfarenheter, händelser och ritualer 

(2012:2). Därför förstår jag kulturarv som en samtida kulturell praktik.  
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Tradition 

Historikern Eric Hobsbawm skriver i ”The invention of tradition” om påhittade traditioner, 

(”invented traditions”) och menar att traditioner som säger sig vara gamla ofta i själva verket 

är nyskapade (1983:1). Dock kan en del kritik riktas mot Hobsbawms resonemang när han 

kontrasterar påhittade traditioner med mer ”äkta, starka” traditioner. Vad blir då äkta 

traditioner, kan man fråga sig. Jag anser att alla traditioner initialt måste vara konstruerade. 

Därför har Hobsbawms teori varit något problematisk. Samtidigt visar han flera exempel på hur 

tradition är föränderlig, varför den i vissa fall varit givande för mig.  

 

Blehr (2015) skriver i sin artikel om bröllopsritualer att svenska kyrkans anställda idag upplever 

att nutida, överdådiga bröllopsritualer innehåller mindre mening i form av andlighet eller 

religiositet, och svenska kyrkan framför det enkla bröllopet som det bäst lämpade (2015:14,19). 

En tolkning jag gör är att kyrkans personal upplever att ett visst sätt att hålla bröllop anses mer 

äkta, eller genuint, medan det överdådiga bröllopet anses felaktigt konstruerat, på samma sätt 

som Hobsbawm (1983) tänker kring tradition, där vissa anses mer äkta än andra mer påhittade. 

Kyrkans uppfattning av enkla bröllop jämställs med uppfattningar om yta och djup där det enkla 

fylls med djup medan det större bröllopet enbart får yta. Dock menar Blehr att mening, djup 

och allvar även kan finnas i överdådiga bröllopsritualer fyllda med ”yta” och ting (2015:21). 

Det kan därför finnas mening även där något upplevs nytt, påhittat eller fyllt med materiella 

ting eller aktörer. Mängden materiella uttryck i bröllopet behöver inte påverka bröllopets 

förmåga att ge någon typ av mening. Brudkronan som del i ett större bröllop kan på så vis också 

ge mening.  

 

Antropologerna Richard Handler och Jocelyn Linnekin (1984) skriver om tradition i artikeln 

”Tradition: Genuine or Spurious?”. En uppfattning av tradition i samhällsvetenskaplig och 

vardaglig västerländsk beteckning är att tradition består av en oföränderlig kärna av fasta 

värderingar, nedärvda från det förflutna (1984:273). Handler och Linnekin menar att den här 

naturalistiska tolkningen inte håller, utan de vill se all tradition som konstruktioner (1984:273). 

Detta kan kontrasteras mot Hobsbawms teori, där vissa traditioner anses mer konstruerade.  

 

M. E. Smith (1982, refererad i Handler och Linnekin 1984) har visat att ”traditionell” 

(traditional) och ”ny” (new) är förklarande snarare än beskrivande termer. Eftersom all kultur 

förändras konstant kan det enbart finnas sådant som är nytt, även om något nytt kan tillskrivas 

”traditionella” värden (Handler och Linnekin 1984:273). Det uppstår problem när människor 
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börjar försöka se vilka drag eller kulturella uttryck som är nya och vilka som är äldre, samt hur 

dessa kan passa in i ”en kultur” eller ”en tradition” (Handler och Linnekin 1984:273). Det blir 

ett slags letande efter vilken kultur som är äkta eller bestående, ser jag det som. Men eftersom 

att allt är föränderligt blir begrepp som ”traditionell” snarare en förklaring till vårt beteende, i 

strävan efter att nå något gammalt eller bestående.  

 

Vintage, second-hand och retromarknader 

I artikeln ”Introduction: Circulating Stuff through Second-hand, Vintage and Retro Markets” 

beskriver socialantropologerna Staffan Appelgren och Anna Bohlin (2015) olika faktorer som 

påverkat det snabbt ökande intresset för vintage och second-hand-marknader. Second-hand och 

retro-marknader är en arena för cirkulerande, brukade objekt (Appelgren, Bohlin 2015:5). 

Brudkronor är exempel på begagnade objekt, som i vissa delar av mitt material associeras med 

vintage, varför jag här förklarar begreppet. Utbytet av materiell kultur som andrahandsobjekt 

grundar sig i uppfattningen om dessa föremåls historiska, sociala och narrativa värde vilket 

skiljer sig från nytillverkade massproducerade varor (Appelgren, Bohlin 2015:5).  

 

Exempel på orsaker till det snabbt ökande intresset för använda föremål är den lekfulla 

estetiseringen och omvärderingen av det förflutna som en inspirationskälla till utsmyckning av 

kroppar och hem (Franklin 2011; Cassidy & Bennett 2012), liksom ökad popularisering av att 

värna för etik och miljön (Franklin 2011; Lewis & Potter 2011; Fredriksson 2013), eller för att 

hitta oväntade fynd och umgås med vänner med samma intresse (Crewe & Gregson 1998; 

Gregson & Crewe 2003; Guit & Roux 2010, refererade i Appelgren, Bohlin 2015). Alltså kan 

vintage vara både en livsstil, ett etiskt, politiskt val samt historiska uttryck som inspirationskälla 

till att uttrycka sin identitet genom kropp och hem. Detta visas även i min studie.  

  

Material, metod och urval  

Etnologi kan innefatta studier av det förflutna, nutida och framtida. Istället för att göra en 

kulturhistorisk analys av exempelvis 1700-talets bruk av brudkronor i allmogesamhället har jag 

valt att göra en nutida studie av samtidens kulturarvsskapande och tolkningar av brudkronor. 

Tidiga tankar gällande urval var att jag ville ha en snäv och skarp avgränsning av materialet. 

Därför var ursprungliga tanken att utgå ifrån brudkronan och därefter göra tre intervjuer, med 

brukare som alla hade anknytning till samma objekt, samt en deltagande observation av 

påtagning av brudkrona. Senare har jag valt att analysera ett fält öppet för andra tolkningar än 
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enbart de av möjliga brukande brudar. Därför har jag använt mig av det som många etnologer 

brukar tala om, ”...’det rörliga sökarljuset’, vilket innebär en systematisk men samtidigt flexibel 

materialinsamling utifrån en övergripande forskningsfråga” (Daun 1969, Öhlander 1999, citat 

ur Frihammar 2010:14). Detta använder jag mig av då det visade sig vara mindre lätt att nå 

informanter knutna till ett och samma objekt i denna analys, som var min ursprungliga plan. 

Därför har jag använt mig av det som funnits till hands via internet samt av intervjuer och 

observationer i förhoppningen om att nå en mer nyanserad studie.  

 

Sammanlagt har intervjuer med fyra olika kvinnor genomförts. Under intervjuerna har 

bandspelare samt en färdig frågelista använts, och anteckningar har förts. Här behandlas både 

en intervju med en kvinna som använt brudkrona, en intervju med en påläst kyrkvärd i en kyrka 

i norra Stockholm samt två intervjuer med två säljare i bröllopsbutiken ”Milagro de Nahrin”, 

belägen i Stockholms innerstad. Butiken har nygjorda brudkronor och diadem till försäljning, 

tillsammans med fest- och brudklänningar. Jag har valt intervjuerna från denna bröllopsbutik 

då de tydligt visar att det finns andra estetiska uttryck som alternativ till brudkronor, vilket 

också stärker studiens resultat och bilden av att brudkronor främst brukas av de som uppskattar 

det förflutna. Längden på intervjuerna varierar, beroende på situation. Personen jag kallar Anja 

var sjuk under intervjun, varför hon talade långsamt. Intervjuerna med butikspersonalen var 

under deras arbetstid och blev därför korta. Här var vi mer stressade då det kom kunder, och 

jag fick inte samma möjlighet att ställa följdfrågor. På så sätt påverkas materialet av situationen.  

 

Vid både mötet i kyrkan och bröllopsbutiken gjorde jag deltagande observationer av 

hårsmyckena de visade mig. I förståelsen av materialet är jag själv en del av det, då jag 

personligen fick hålla i föremålen och upplevde saker i och med det. Det tillkommer även en 

mejlkonversation, som jag fört med en kvinna ur en adlig familj. Eftersom kvinnan befann sig 

på annan ort var mail lättaste sättet att få kontakt. Den här kvinnan har använt en brudkrona 

som fanns till låns när hon gifte in sig i släkten.  

 

Därefter består materialet även av en del fotografier av brudkronor i den kyrkan jag besökte, 

samt hemsidor och bloggar som behandlar ämnet. En internetsida jag studerat är Ingebretsen’s, 

ett familjeföretags hemsida som har skandinaviska brudkronor till uthyrning i Minneapolis, 

USA. Denna källa har jag valt då den bekräftar och ger konkreta ord på det jag har sökt förklara 

med undersökningen. Bridal Musings är en blogg om bröllopsmode där en artikel om 

brudkronor publicerats. På Kronbrudens hemsida analyseras några föremålsbeskrivningar, samt 
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på Refo, en internetsida om vintageföremål. Utöver detta ingår en del diskussionsflöden på 

Bröllopstorget i materialet, samt en nyhetsartikel av Värnamo Nyheter som diskuterar ämnet.  

 

Vad gäller analysmetod har de frågor som ställts vid intervjuer genomsyrats av de övergripande 

och specifika analytiska frågor jag har ställt till materialet. En bra metafor är att se 

materialanalysen som teoretiska glasögon jag sätter på mig. Sedan dess att uppsatsidén tog form 

har jag rätt och slätt dygnet runt funderat över fältet. Analysen har därför tillkommit allt 

eftersom. Ju mer materialet har analyserats desto mer har det kategoriserats i olika teman, som 

resulterat i mina olika analyskapitel. Då uppsatsidén initialt tog form söktes aktivt sådant som 

kan behandla kulturarv, då det var uppgiften för studenter inom mitt kandidatprogram. Senare 

har andra förståelser av materialet tillkommit.        

 

Etiska överväganden och reflexivitet 

Under intervjuerna har det första jag gjort varit att informera informanter om mitt uppdrag samt 

att vad som sägs kan komma att användas i studien. Dock är det inte etiskt korrekt att låta 

använda vad som helst som sägs för uppsatsen. Att vara i en intervjusituation innebär att 

människor öppnar upp sig, och saker som kan verka känsliga kan komma till ytan. I vissa fall 

har det kommit upp sådana ”svåra”, känsliga saker. Det är ett förtroende jag inte vill bryta. 

Därför används enbart relevant information för studien.  

Precis som under intervjuer kan vad som skrivs och uttrycks via internetmedier vara tänkt som 

något annat än material för analys. Därför har jag även behövt fundera huruvida hemsidorna 

bör anonymiseras eller inte. Eftersom alla de internetsidor jag använt dock riktas till det 

offentliga har jag valt att låta de kallas vid sina riktiga namn. I övrigt har jag försökt göra 

informanter anonyma så gott det går. Därför har vissa intervjuade fått fingerade namn. Det jag 

använder internetmaterialet till är inte knutet till personen och individen ifråga, utan jag ser det 

snarare som intressanta olika berättelser om brudkronor.  

 

Vad gäller min egen roll i analysen har jag alltid varit intresserad av smycken. Jag har skapat 

smycken själv och jobbat i juvelerarbutik under ett antal år. Därför har jag intresse och kunskap 

om ädelstenar och äkta metaller. Dessutom arbetar jag på museum med värdeföremål, eller 

sådant som av allmänheten ses som kulturarv, varför jag har min speciella förståelse av 

historiska föremål och brudkronor som någonting äkta, värt att bevara. Då det dessutom är mitt 
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intresseområde kan det ge både för- och nackdelar. Jag har dock försökt minimera problem 

genom att uppmärksamma mig själv och det jag tänker i analysen. Vid ett tillfälle, då jag får 

hålla en historisk brudkrona, inser jag att min egen upplevelse blir en del av analysen. Jag har 

här sett det mer berikande att belysa min egen förförståelse än att förneka den.     

 

Disposition   

Studien består av fyra analyskapitel som anknyter till mina frågeställningar. Kapitel 2 handlar 

om brudkronans koppling till kunglighet då många delar ur materialet behandlar detta tema. 

Här analyseras hur flera olika aktörer skapar kopplingar mellan brudkronan och kunglighet. 

Detta kapitel inleder jag med då jag här visar hur aktör-nätverksteori kan appliceras på ett 

grundläggande tydligt sätt. Tyngdpunkten i analysen finns således i de tre följande kapitlen. 

Kapitel 3 behandlar brudkronans koppling till tankar om kyskhet och oskuldsfullhet samt hur 

olika aktörer verkar i spelet om denna ibland problematiska association. I kapitel 4 går jag över 

till att fokusera studien på upplevda traditionella värden hos brudkronan, samt hur aktörer, 

mänskliga som icke-mänskliga kopplas till dessa traditionella värden. Kapitel 5 behandlar hur 

brudkronan kopplas samman med ”vintage”. Detta blir mitt sista analyskapitel då jag anser att 

det ger en bra bild av framtida möjligheter med att åter uppvärdera gamla föremål. Därefter 

avslutar jag med kapitel 6, där resultatet av studien sammanfattas, liksom hur studiens brister 

kan bli framtida forsknings potential.   
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2. Att bli krönt till prinsessa och 

drottning, som i sagor   

Detta kapitel behandlar intresset för brudkronor som ett intresse för kunglighet. Här visar jag 

hur materiella liksom mänskliga aktörer samverkar för att skapa tankar om kunglighet, i och 

med bruket av brudkronor och huvudsmyckningar.   

“Some little girls dream of growing up to be a princess. But this latest bridal trend for little 

girls, who grew up wanting to be a queen. We’re talking crowns. The stylish new hair accessory 

for style savvy, regal brides.” (www.bridalmusings.com 2014). Såhär beskrivs brudkronor i 

modebloggen som en trend, där det refereras till flickor och prinsessor som vill bli krönta, 

kungliga drottningar. Att det här talas om prinsessor som vill bli drottningar signalerar sökande 

efter en mer mogen, eller vuxen stil. Både associationer till prinsessor och drottningar dyker 

upp på flera andra ställen i materialet. Även om vissa av kronorna på bilderna i denna blogg ser 

gamla ut så är förmodligen alla nytillverkade. Några påminner om renässansstil. Bilderna i 

denna blogg signalerar dock både prinsessinspirerad look och vissa mer mogna eller mindre 

lekfulla ansiktsuttryck och bilder där kronorna syns.   

 

Den första bilden är tagen av Melissa Gidney Photo via Fab You Bliss. De två sista är från Dolce & Gabbana, 

med barockstil och vackra utsmyckningar, enligt Bridal Musings (2014). Bilden i mitten ger ett mer 

allvarligt intryck. 

 

 

 

http://www.bridalmusings.com/
http://melissagidneyphoto.com/
http://fabyoubliss.com/2013/08/02/an-angelic-sunlit-field-fun-props-a-striking-couple-all-make-for-one-brilliant-bride-groom-portraits/
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Citaten nedan är från en intervju med Nahrin, butikschef tillika skräddare i bröllopsbutiken 

Milagro de Nahrin som är kunglig hovleverantör:       

Sandra: Vad säger du om associationer? Du pratade om de här vintage-diademen, att det är lite 

romantiskt och så… Är det något mer sådant du tänker på, liksom vad det symboliserar… vad det 

visar på? 

Nahrin: Nämen det tycker jag inte att det gör. Ja, alltså det finns inte så mycket. Antingen så vill 

man ju vara den här riktiga/ ha en lite högre i mitten (hon pekar ovanför hjässan), där det går upp 

tre fyra centimeter och då är det ju en riktig prinsesskrona. Och sedan är det ju diadem där du vill 

ha liksom lite det här enklare… Vi brukar rekommendera efter vad man har för håruppsättning, 

vad man har för stil på bröllopet, vad man har för brudklänning… Det /det gör ganska mycket.  

 

Detta är butikschefens svar. När jag frågar vad en brudkrona kan associeras med svarar hon att 

det antingen kan vara en prinsesskrona eller diadem. Hon säger alltså inte att hon kopplar ihop 

kronorna med något specifikt utan här tycks prinsesskronan ställas mot diademet eller tiaran, 

som ska vara en enklare variant enligt henne. Hon tydliggör också att det är väldigt individuellt 

vad bruden väljer att ha på sig, då butikspersonalen försöker skräddarsy en sammansatt look för 

kunden där alla accessoarer och delar passar ihop. Vad bruden har på sig, vilket typ av bröllop 

och helheten kan därför vara avgörande. Nahrins citat pekar på att om bruden väljer krona blir 

hon sedd som en prinsessa. Det kanske inte är vad alla brudar vill. Brudkronan, om bruden 

väljer att bära det, kan därför inge makt över de andra materiella uttrycken, som kan vara mer 

eller mindre efterlängtad hos bruden, beroende på om kronan passar tillsammans med de andra 

materiella uttrycken estetiskt eller inte.  

 

En aktör har makt när den påverkar andra element eller delar och möjliga aktörer i ett nätverk, 

och detta inflytande över andra element är inte en statiskt given egenskap hos aktören, men 

konsekvensen av en aktörs aktiva handlande (Latour 1998:42). För att synliggöra makt hos en 

aktör, ett element eller en del av ett närverk ”…måste man först beskriva nätverket”, menar 

Latour (1998:178). Vi måste se helheten innan vi kan fokusera på beståndsdelarna. På så vis 

påverkar delarna i helheten varandra. Det bruden väljer att ha på huvudet blir en materiell aktör 

i den sammansättning eller nätverk som den ska kommunicera med. Håruppsättningen, 

utsmyckningar, klänningen och stilen på bröllopet måste passa ihop, säger Nahrin. Kronan eller 

hårutsmyckningen kan göra mycket och förändra de andra delarna i helheten av brudens klädsel, 

och även den totala förståelsen av bruden, samt bröllopet. I utbyte kan de andra delarna av 

bröllopet också påverka brudkronan. Alla bitar i bröllopet måste passa ihop för att det ska bli 
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bra, talar Nahrins citat för. Aktörerna måste samarbeta för att helheten och estetiken i bröllopet 

ska te sig enhetlig.         

 

Under en fikastund berättar en nära bekant som jobbar som butiksbiträde och skräddare i samma 

butik som Nahrin att hon tror att brudkronor har blivit mer populära i och med de många 

kungliga bröllopen som varit under kort tid de senaste åren i Sverige. Hon tror att de kan ha 

varit en stor inspiration. Till exempel påstår hon att fler kamédiadem har börjat tillverkas efter 

att prinsessan Victoria bar Kamédiademet Kejsare Napoleon gav i bröllopsgåva till sin hustru 

kejsarinna Josephine från år 1809 (www.aftonbladet.se 2010). Uppenbarligen är kunglighet och 

just detta kamédiadem en stor inspiratör för många brudkrone-intresserade. Butiksbiträdet 

berättar dessutom att många ur kungafamiljen är återkommande kunder hos Milagro de Nahrin 

(Boström 2015).  

 

Kronbruden är en webshop på nätet där en person säljer sina egentillverkade brudkronor. Till 

exempel har kronan ”Kamelia” funnits till försäljning. Den inspirerades av Josephines 

kamédiadem som både drottning Silvia och prinsessan Victoria bar under sina bröllop. Det här 

är alltså ett exempel på hur människor med intresse för brudkronor blivit påverkade av 

kunglighet, och just detta kamédiadem som bevarats inom kungasläkten. Mänskliga aktörer, 

såsom denna försäljare och hantverkare, har påverkats av idéer om kunglighet, där dessa idéer 

sedan översatts och antagit materiell skepnad i brudkronan (Knuts 2006:43). Därför ser jag här 

ett nätverk och förbindelser mellan försäljaren, kunglighet och brudkronan. Här handlar det om 

dessa ”dubbelriktade flöden” och konnektioner Knuts (2006:43) beskriver, där materiella 

liksom mänskliga aktörer tilltalar och inger makt hos varandra. Precis som med Nahrins 

förståelse av hur delarna i bröllopet måste passa ihop måste de olika delarna eller aktörerna här 

agera och nätverka tillsammans. Kunglighet kan ha varit den största aktören inom detta fält, 

som sedan påverkat alla de andra elementen, eller aktörerna, eller så har de kungliga 

associationerna som finns hos brudkronan blivit resultat av mänskliga aktörers starka intresse 

för det kungliga. Oavsett vilken aktör som varit mest verksam finns här en förbindelse mellan 

flera olika aktörer.  

 

Butiksbiträdet berättade under mötet i butiken att det är många syrianska kvinnor som kommer 

till butiken, eftersom att Nahrin själv är från Syrien. Dessa kvinnor tycker generellt sett mer om 

glitter och diadem till sin festklädsel. Butiksbiträdet menar att de hon kallar svenskfödda tjejer 

som kommer till butiken tycks föredra mer avskalade klänningar och stil än deras syrianska 

kunder. Nahrin säger dock att hon överlag uppfattar att trenden ”less is more” har börjat 
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försvinna, och att fler och fler väljer att uttrycka sig mer överdådigt. Om det stämmer såsom 

Nahrin säger, att överdådiga bröllop börjar bli mer populära involveras säkerligen fler 

materiella föremål, varför förståelsen av icke-mänskliga aktörer blir högst relevant då de 

materiella uttrycken kan påverka helheten och hur vi ser på bröllopet i stort. Det har Nahrins 

citat på har visat ovan, på sida 14 i min studie. Det här blir även relevant i diskussionen om små 

och stora bröllop, som Blehr (2015) refererar till, då bröllop med mycket materiella uttryck 

kontrasteras med det enkla, lilla bröllopet med färre materiella uttryck.   

 

Vid mötet med butiksbiträdet medtog hon en artikel om tiaror och diadem som fanns i Svensk 

Damtidning, nr 11 2016. Skribent är Sophia Åkerlund, gemmolog och smyckespecialist på 

Bukowskis.  Den här artikeln var användbar på många sätt. Titeln är intressant bara i sig:        

”Du kan också bli festens drottning!” i stor stil i färgerna svart och rosa. Nedanför finns en bild 

på prinsessan Madeleine, iförd ett ametistdiadem som glittrar. Snett nedanför Madeleine syns 

hennes mor, drottning Silvia, som bär Drottning Sofias briljantdiadem av 528 briljanter med 

silver- och guldinfattning. ”Drottning Silvias värsting-bling” står det här, ”Magnifikt!”. Bilden 

på Madeleine visar hur tiaran sitter då den bärs högt på huvudet som en krona, till skillnad från 

drottning Silvia som bär den ”i det mer klassiska mellanläget”, längre fram på hjässan. Det 

finns många olika modeller, skriver Åkerlund; ”Men oavsett modell ger tiaran sin bärare en 

annan värdighet”. Det här påminner om de historiska uppfattningar som funnits om 

brudkronan, att den ska visa brudens värdighet. Brudkronan har här blivit en aktör som markerar 

brudens värdighet.   

Brödtexten följer: ”Prinsessornas briljantdiadem är förstås oskattbara- men vill du också ha 

en tiara så behöver det inte kosta skjortan. Vi har spanat in 5 diadem från budget till lyx!” 

Artikeln anger hur människor kan få tag på sitt eget ”prinsess”-diadem. På nästa sida i samma 

uppslag syns bilder och exempel på flera antika tiaror som gått till försäljning via auktion. En 

är från 1800-talet, och två är från perioden 1910-1915. De ser alla gamla ut, utom en som ser 

mycket glansig ut och som inte tycks vara lika oxiderad i metallen. Denna är inte daterad till 

ursprunget.    

Förstås är den här artikeln givande för analys eftersom den liksom många andra av mina 

materialkategorier återkommer till temat om brudkronor och festlig hårutsmyckning kopplat till 

kunglighet. Dock måste poängteras att hela tidningen Dam nog är färgad av intresse för svenska 

kungafamiljen och celebriteter i allmänhet, då även kronprinsessan Victoria syns på 

tidningsomslaget bredvid dottern Estelle och nyfödda sonen Oscar. Jag har även noterat att 
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butiksbiträdet själv mer frekvent använder ordet tiara istället för diadem eller krona till exempel, 

och i den här artikeln talas det också mest om tiaror. Jag lägger själv ingen värdering i vilken 

benämning som är mest lämplig, utan förstår att det kan finnas stora variationer. Det gör det 

snarare till ett spännande fält.  

”För de kungliga damerna är tiaran kronan på verket” skriver Åkerlund. Det här är en rolig 

liknelse, en ordvits av Åkerlund som tycks mena att tiaror är det vackraste prinsessor har. ”…för 

många känns det som en ouppnåelig dröm att få bära tiara” fortsätter hon. Varför då göra 

denna uppdelning? Den här artikeln får mig att tro att den allmänna uppfattningen är att man 

måste vara kunglig för att kunna bära krona eller tiara och diadem. Är en vanlig uppfattning att 

kungligheter har monopol på dessa smycken? Är det kungligheter människor ser framför sig 

när de tänker på en brudkrona? Kanske det. Så tycks det i alla fall vara enligt den här artikeln. 

Hela artikeln utgår ju, som rubriken avslöjar, från föreställningen att tiaror och briljantdiadem 

tillhör kungligheten, men att andra kvinnor trots det också kan bli ”prinsessor” eller ”festens 

drottning”. Åkerlund säger att det kan vara allt från blivande brudar till utländska handlare som 

söker tiaror år 2016.  

I Åkerlunds artikel framstår det kungliga som en väldigt stark aktör. Kunglighet som idé ska 

här påverka till intresse för mer bruk och konsumtion av historiska föremål som äldre 

hårutsmyckningar. Åtminstone kan jag dra slutsatsen att Åkerlund, skribenten själv har 

påverkats av detta då hon utgår från föreställningar om kunglighet i artikeln om historiska 

briljantdiadem. Jag kan här se att idéer om något kungligt får en materialiserad form i 

hårutsmyckningarna, vilka på så sätt blir materiella aktörer. Genom översättning av idéer om 

något kungligt bildas konnektioner mellan tankar om kunglighet och dessa diadem, tiaror och 

utsmyckningar. Utsmyckningarna kan även te sig som stabila svarta lådor, där kronor på ett 

självklart och stabilt sätt associeras med kunglighet (Knuts 2006:46). Här har jag givit exempel 

på hur jag omprövat aktör-nätverksteorin, där även en idé kan bli aktör. För att det ska bildas 

konnektioner måste idén dock översättas till något annat konkret, menar Knuts (2006:43). Här 

är brudkronan en sådan konkret form som tankar om det kungliga antar.        

När jag talar med en kyrkvärd i en kyrka strax norr om Stockholm berättar hon att hon tänker 

på ”prinsessmodellen” när hon tänker på brudkrona, och pekar på kronan från 1921 som finns 

i kyrkan. Den här kronan har tinnar och torn som sticker upp och är i förgyllt silver. Kyrkvärden 

säger att fler personer tycker att den andra kronan kyrkan har, med blommor från år 1962 är 

sötare, men den är även mer modern, säger kyrkvärden. Hon tycker att en prinsesskrona ska 

vara svagt konformad, med tinnar och torn, säger hon. När hon tänker på en brudkrona tänker 
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hon sig en prinsesskrona som i sagoböcker, där de har sådana här kronor, säger hon. För henne 

ska en brudkrona vara i silver, men hon tror att prinsessornas i sagor nog var guldfärgade.    

 

Ingebretsen’s är en amerikansk hemsida på nätet som hyr ut skandinaviska brudkronor i 

Minneapolis. På hemsidan har en kvinna som gift sig fått dela ett inlägg om hur hon upplevde 

brudkronan och den stora dagen: “I felt like (and people said I looked like) a princess in the 

crown.” Hon fortsätter: “I was never a beauty queen, but I certainly felt like one on my wedding 

day!” Här uttrycker bruden att både hon själv och andra såg henne som en prinsessa iförd 

kronan. Hon kände sig som en skönhetsdrottning, menar hon här. Hon säger egentligen att hon 

med hjälp av kronan kände sig som en prinssessa och skönhetsdrottning på samma gång.  

  

Hur kommer det sig att så många informanter refererar till kunglighet? En tanke är att 

brudkronorna kommer att handla om kunglighet för att det tidigare i historien främst varit 

kungligheter som haft råd att klä upp sig, och att många blivande brudar vill känna sig fina 

(Munn 2002). Med växande medelklass och ökad demokratisering fick dock fler råd att smycka 

sig vid slutet av 1800-talet (Rundquist 2009:243). Att gifta sig är förstås en väldigt speciell dag 

i ens liv, så nog vill gemåler markera det på något sätt. Klädseln och vad brudparet har på sig 

kan här bli en viktig sådan markör. Rundquist skriver i uppsatsen ”Klädd som en drottning, om 

högtidsstass och aftonklänningar” om festkläders ”transformativa egenskaper” (2009:235). 

Jag tror därför att även kronan kan transformera människor. Rundquist (2009:236) skriver 

speciellt om festklänningens förmåga att göra någon vacker, och att driften och begäret att göra 

sig vacker i modern tid främst tillskrivits kvinnor. Även om det har funnits exempel där män 

haft tillfälle att bära kroppssmyckningar har det främst varit kvinnor som smyckat sig, och 

tiaran är ett av de mest expressiva festsmyckena, menar smyckeshistorikern Geoffrey Munn 

(2002:12).  

 

”Tiara… the most elegant and dramatic of all jewels, has the unique ability to make a bride 

feel and look the centre of attention. It is the endorsement of her status as a queen of the day” 

(Munn 2002:25). Munn säger här precis samma som bruden från Ingebretsen’s, att hon blev 

drottning för en dag. Vad vi klär oss i kan förändra både hur vi själva känner oss och hur andra 

ser på vår identitet, visar Rundquist, liksom kvinnan från Ingebretsen’s hemsida. Här tycks även 

brudkronan ha ändrat hur bruden känner sig och upplevdes av andra. Brudkronan blir på så vis 

en festens och bröllopets markör och aktör, som också gör bruden lite extra fin.  
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I detta kapitel har jag visat hur kronan aktivt agerar tillsammans med andra materiella aktörer 

eller entiteter, såsom klänning och annan klädsel hos bruden. Dessutom är tankar om kunglighet 

med i spelet, som bildar konnektioner med såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer, där 

brudkronan blir en framträdande sådan.   
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3. Att bevara eller inte bevara 

gammal kyrklig kyskhetssymbolik 
Hur ska vi förhålla oss till en tradition och ritual med inslag av kontinuitet och gamla 

värderingar när vi också vill förändra dem för att passa i vår nutid? Förr var det viktigt för den 

blivande bruden att vara oskuld (www.nordiskamuseet.se). Idag är samhället mer sexuellt 

tillåtande, åtminstone i västvärlden. I kapitlet nedan diskuteras olika uppfattningar om kyskhet.   

 

Vid intervjun med en kyrkvärd, i en kyrka norr om Stockholm, talade hon om för mig att 

brudkronan står för kyskhet, himladrottningen och vördnad. Kyrkvärden har varit aktiv inom 

kyrkan under många år. Vi har bestämt träff för att diskutera brudkronor, eftersom att denna 

församling har två stycken i sin ägo. Det var dessa två kronor som jag tidigare sett skina i en 

upplyst monter. Kyrkvärden är gift. Vid vigseln bar hon vit klänning tillsammans med krona. 

”Det är en rejäl kalufs som ska till för att få den på plats, och flera nålar sätter man in” säger 

hon. Hon berättar att när hon gifte sig hjälpte hennes mamma till med att göra flera små flätor 

av håret för att kunna hålla brudkronan stadigt på plats.  

 

Mitt under intervjun kommer en herre, kyrkanställd misstänker jag, som flikar in och berättar 

att traditionen att bruka brudkrona var som mest populär under 50- och 60-talet, och ebbade ut 

någon gång under 1970-talet. Han säger också, enligt vad han läst någonstans några veckor 

innan vårt möte: (13.10) Och kvinnor som gifter om sig igen får inte bära brudkrona.  

 

     Sandra: Ja. Det var så förr va? 

 

    Herrn igen: Ja, ja men den traditionen håller än idag alltså  

 

    Kyrkvärd: Ja, jag hade inte ens vit klänning när jag gifte mig andra gången. ”Nä nä,       

    någon ordning ska det vara!” (säger hon med markerad sträng röst)  

 

    Herrn: (fnissar tyst) Hehe, jo men det hade väl sina förklaringar… (Här börjar både    

    herrn och värden skratta ljudligt) Man får inte vara bitter (säger han och  

    fortsätter skratta) Ja, nåväl! 

 

   Kyrkvärd: Man kan inte se ut som en oskuld när man har barn och barnbarn!  

 

Detta är speciellt eftersom det poängterar att brudkronan här med sådan självklarhet verkar stå 

för oskuldsfullhet, enligt dessa två personer. För kyrkvärden tycks det självklart eftersom idén 
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att bära brudkrona under sitt andra bröllop verkar skrattretande. Som brud får man bara bruka 

kronan när man är oskuld, tycks kyrkvärden mena. Denna föreställning kan höra ihop med 

bröllopets ursprungliga funktion, att göra frågan om föräldraskapsansvaret lätt att utröna, 

eftersom antalet möjliga föräldrar begränsas om det går att försäkra sig om att kvinnan inte varit 

med någon annan sexuellt innan äktenskapet. Historiskt eller traditionellt sett har också den 

ogifta modern i det gamla bondesamhället haft lägst status (Frykman 1993). Att träda in i ett 

äktenskap som oskuld kvinna kan därför ha varit väsentligt för att hon ska få behålla sin värdiga 

status, som artikeln från Norrbottens museum anger. Kyrkvärden tycks även mena att den vita 

klänningen idag är en symbol för oskuldsfullhet. Brudkronan och den vita klänningen arbetar 

därför hand i hand. Det bildas en koppling och översättning från tankar om kyskhet och 

oskuldsfullhet till den vita brudklänningen och brudkronan (Latour 1998, Knuts 2006). Därför 

är det liksom med exemplet av tankar om kunglighet som verksam aktör: Flera delar ur ett 

nätverk ska kunna samarbeta och verka tillsammans för att skapa bilden av dygd.   

 

Kyrkvärden säger att det verkar som att färre brudar vill ha brudkronor. Samtidigt får brudars 

klädsel djupare urringning upptill. Hon pekar över bröstet och tycker det är lite fel, säger hon. 

Hon uttrycker längtan efter mer ”stil” vid bröllopsklädseln. Här jämför hon bröllopsklädseln i 

Sverige med sydliga katolska länder och i Dubai, där hon var nyligen innan intervjun. I Dubai 

är det uppenbarligen heltäckande som gäller, får jag höra. Kyrkvärden uttrycker att hon vill se 

en viss stil som tycks baseras på en önskan om mer täckande klädsel och mindre djupa 

urringningar hos brudar. Därför verkar svalt eller avklätt vara detsamma som osmakligt för 

henne. Hon kontrasterar brudkronsbrukande brudar med de som har djupa urringningar och 

därför mindre stilfulla. Min tolkning blir att djupa urringningar och osmaklighet blir detsamma 

som mindre oskuldsfull, eftersom motsatsen för henne blir brudkronan, som här är stark symbol 

för oskuldsfullhet. Här blir det komplicerat när äldre och nyare ideal möts. Går det att förändra 

brudkronans och den vita brudklänningens innebörd? Kan brudkronans och vita 

brudklänningens konnektioner med idén om kyskhet brytas? Knuts har framhållit att 

översättningar och konnektioner kan brytas (2006:43). Dock verkar inte kyrkvärden vilja att 

brudkronans koppling till kyskhet ska försvinna, eftersom brudkronan kontrasteras mot vissa 

av dagens brudklänningar med djupare urringningar, som istället kopplas till osmaklighet och 

mindre oskuldsfullhet. Kyrkvärden vill att nätverket och kopplingarna mellan kyskhet, kronan, 

vita klänningen och bruden tillsammans ska förbli intakt. Nätverkets kommunikation av 

kyskhet ska inte förändras eller bytas ut.  
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Knuts refererar till Nick Lee och menar att föremål som i konnektioner blir svarta lådor ses som 

”varande” och inte ”blivande” (Knuts 2008:58). Svarta lådor ter sig beständiga. Knuts frågar 

sig om ett statiskt varande över huvud taget är möjligt och kommer fram till att stabilitet och 

varaktighet bara kan vara ”…lokal och aldrig för evigt” (2008:58). Min uppfattning är att 

kyrkvärden upplever brudkronan som relativt stabil, färdigförhandlad och som en svart låda, 

liksom många andra informanter har en klar uppfattning om vad brudkronan handlar om. 

Samtidigt kan svarta lådor omprövas, menar Knuts (2006:46) för de är aldrig helt täta. Precis 

som svarta lådor och sådant som ter sig stabilt uppfattar allmänheten ”tradition” som ”äkta”, 

med en fast kärna av nedärvda kulturella spår (Handler och Linnekin 1984:273). Förbindelsen 

mellan brudkronan och den vita klänningen blir tillsammans aktörer för att ordna och skapa 

äkthet hos kyrkvärden. För henne står dessa aktörer för oskuldsfullhet och kyskhet, det de 

religiöst ursprungligen gjort, medan omvärlden tycks vilja sträva åt en förändring, enligt henne. 

Traditioner förändras, men de kan också bestå åtminstone temporärt eller för enskilda individer, 

om aktörer som kyrkvärden kämpar för att behålla det så, på ett visst sätt.  

  

“The bridal crown came in use at the end of the middle ages, with the Virgin Mary’s crown at 

the forefront. The crown was undoubtedly the most expressive part of anything the bride would 

wear. It would be a symbol of her purity and virginity.” Citatet är hämtat ur Ingebretsen’s 

hemsida. Här får vi förstå att brudkronan inspirerats av Jungfru Maria, som det står i så många 

andra material jag läst. Ingebretsen’s påstår liksom Munn (2002) att brudkronan är den mest 

expressiva delen av brudens klädsel. Därför blir brudkronan en av de mest verksamma aktörerna 

för att låta kyskhetsbudskapet nå ut. I boken Tiaras: past and present som Munn (2002:25) 

skrivit och butiksbiträdet tipsat om, står att huvudutsmyckningen var till för gifta kvinnor, de 

som skulle göra avkall på sin kyskhet för att hänge sig åt kärleken. Det går att läsa in en 

dubbelhet här, då brudkronan med Munns (2002) tolkning likväl skulle kunna stå för slutet av 

hennes oskuldsfullhet. Därför är det kanske inte så konstigt om det också finns delade 

uppfattningar om brudkronans kyskhetsvärde. Det är värt att minnas att biträdet själv inte talar 

om oskuldsfullheten som en innebörd av brudkronan. Däremot föredrar hon benämningen tiara 

framför krona, vilket denna bok måste ha påverkat eftersom den engelska titeln beskriver tiaror. 

Möjligen är tolkningen av brudkronans kyskhet även en generationsfråga, då butiksbiträdet som 

inte talar om kyskhet är i 20-årsåldern medan kyrkvärden är över 70 år.    
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Likaså under en mailkonversation med kvinnan från adlig familj, som bar krona på sitt bröllop, 

talade hon om traditionella symbolvärden som kyskhet, men menar att ingen brud idag väl 

skulle kunna bruka den då. Hon skriver till mig i sitt svar att ”De symboliska värdena i en 

brudkrona är traditionellt oskuldsfullhet och jungfrulighet, men skulle vi behöva leva upp till 

det skulle ju nästan ingen kunna bära en brudkrona idag.” Det här stämmer överens med den 

uppfattning som synts på flera andra håll i materialet. Kvinnan här skriver att hon själv inte 

lägger sådana värden i den, men tycker att det går bra att bruka den om man exempelvis vill 

föra vidare traditionen att bära en viss typ av brudutstyrsel vidare. Hon säger också att några 

vänner hon talat med då hon själv skulle gifta sig sa att de tycker att man måste vara väldigt 

oskuldsfull för att få vara kronbrud. Åtminstone skulle bruden inte ha varit med någon annan 

sexuellt än den blivande maken, verkar vännerna ha tyckt. Om detta skriver kvinnan att hon 

tyckte det kändes ”…lite förlegat redan då”.  

 

På Milagro de Nahrin talar jag och Nahrin om brudkronor och hårutsmyckningar i allmänhet. 

Nahrin berättar att hon gift sig. Vid sitt bröllop bar hon inte en”prinsesskrona”, såsom hon 

tänker sig den, men däremot en liten hårbrosch. I ett ortodoxt kyrkligt bröllop som hon gifte sig 

i får båda parterna istället en speciell vigselkrona eller huvudkrans med blommor av guld. Dessa 

får brudparet av prästen som en välsignelse, en gång i livet. Om de sedan skiljer sig eller gifter 

om sig får de inte använda dem igen, då det är tänkt som en välsignelse av Gud. Jag har inte 

frågat Nahrin om hon är religiöst troende, men i varje fall kunde hon här följa både en äldre 

ortodox tradition samtidigt som hon lade till den lilla hårbroschen hon bar ovanför det ena örat. 

Tradition förändras kontinuerligt, som Shils (1981) visar (refererad i Handler och Linnekin 

1984:274). Och i vissa fall behöver olika materiella uttryck inte konkurrera om varandras 

utrymme. Hon kunde bära både kransen från den kyrkliga traditionen samt det nytillverkade 

hårsmycket. Mycket kan förändras för att passa individens eget smak och tycke.    

 

Anja är en person jag har intervjuat. Vi har träffats en gång förut för flera år sedan. Hon gifte 

sig i brudkrona under sitt folkdansbröllop på Gotland strax söder om Visby, augusti sommaren 

1985. Anja har varit folkdansare sedan unga dagar precis som sin man. Under tiden för bröllopet 

var de båda aktiva folkdansare. I och med det stora intresset för folkdans växte också intresse 

för folkdräkter och allmogens folkliv fram. Hon berättar att i och med studiet av dräkterna får 

man med sig kunskap om dåtida traditioner och hur det var att leva i bondesamhället förr. Anjas 

bröllop var till och med tänkt att motsvara ett gammalt bondbröllop i komprimerad variant. Hon 

berättar att bondbröllop förr kunde hålla på i flera dagar. Hennes variant fick bli en mix av flera 
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olika äldre traditioner tillsammans med en del nya under en och samma dag. Jag som studerat 

en del kulturhistoria finner här en seriös fritids-folklivsforskare i Anja. Det är intressant att få 

en sådan inblick i hur det kan fungera i praktiken.           

 
Anja: För mig har det nog alltid varit så… att… som brud… har man en krona. Men sen vet 

jag ju också att det är många som inte vill, och förr var det så att, då skulle man vara oskuld, 

och man fick inte bära kronan annars, men vi lever i en annan tid idag.    

 

Av det här citatet verkar bruket av brudkronan kollidera med nutidens ideal, som inte 

överensstämmer med vad kronan historiskt sett fått markera. Jag kan förstå om brudar idag ser 

brudkronans kyskhetssymbolik som ett problem. Exemplet ovan med Anja som har skapat sin 

egen bröllopstradition visar att vi kan förändra traditioner med historiska inslag. Brudkronan 

behöver därför enbart fortsätta vara en aktör för kyskhet och oskuldsfullhet om vi vill det. När 

vi vill ändra icke-mänskliga aktörens agerande kan mänskliga aktörer påverka det brudkronan 

agerar för. Även om brudkronan kan te sig som en svart låda (Latour 1998, Knuts 2006) på 

detta plan, och innebörden av brudkronan ter sig svårrubbad, visar jag här hur mänskliga aktörer 

överbryggat de upplevda inneboende problemen hos brudkronan. Slutsatsen av detta blir att 

både tradition och svarta lådor kan förändras när olika aktörer så vill. Därför behöver inte 

brudkronan stå för kyskhet om andra aktörer inte vill det.     
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4. Kulturarvsprocess, tradition och 

bruk med spår av det förflutna  

Detta kapitel kommer fokusera på hur olika föreställningar om tradition och historia kopplas 

till brudkronan, i ett kulturarvsskapande fält där brudkronan möter andra icke-mänskliga samt 

mänskliga aktörer. Jag kommer visa att tradition- och kulturarvsprocesser är föränderliga, men 

att ord som ”tradition” och ”historia” kan ge upplevda bestående värden.   

 

Då kyrkvärden och jag träffas i kyrkan är det första vi gör att ta ut de två brudkronorna ur 

montern. Jag hann inte mer än få upp telefonkameran ur fickan innan hon öppnat skåpet och 

började lyfta ut föremål. Innan jag hann ta ett foto av brudkronorna i skåpet räckte hon över en 

rustningshjälm som jag tror hon sa var från 1600-talet. Bara det, chocken, att jag med detsamma 

fick hålla i ett sådant historiskt föremål. Jag fick hålla i de två brudkronorna från 1921 och 1962 

likaså. Det var en otrolig känsla. Jag blev nog lite förvånad, av min egen reaktion till och med, 

att jag så snart jag kom dit plötsligt höll i ett stycke historia. För mig själv var det här något 

anmärkningsvärt, och påverkar med all säkerhet min egen tolkning i analysen. Dessa historiska 

ting gjorde något med mig. Jag förankrades med historia genom dem, och upplevde historiska 

värden i brudkronan. Tanken om alla de personer som burit föremålet före mig var förmodligen 

det signifikanta, det som med hjälp av brudkronan skapade förbindelsen mellan mig och 

historia. Alla de människoöden brudkronan kopplar samman över tid och rum var det centrala 

inom upplevelsen av det historiska hos brudkronan. Här blev historiska föremål även för mig 

materiella aktörer, som förankrade mig i historia och människoöden (Latour 1998, Knuts 2006). 

För mig skapade brudkronornas koppling till tidigare brukare en känsla av äkthet. Ett föremål 

som brukats kan därför förutom historia också signalera genuinitet, kanske just därför att det 

ser nött, använt ut och metallen oxiderad. Brudkronans estetik och utseende kan därmed 

påverka betraktaren och hur kronan värderas av personen.       
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För mig var mötet med kronorna ett möte med en annan värld eftersom jag är lärd inom 

museivärlden, där man inte får röra eller komma så pass nära föremål om man inte är arkeolog. 

Till exempel på Etnografiska då jag praktiserade där hösten 2012 fick jag sitta med men inte 

röra, när föremålskonservatorerna arbetade och fyllde montrar inför den då nyöppnade 

utställningen ”Magasinet: En Etnografisk Skattkammare”. Här fick jag å andra sidan vidröra 

historiska föremål. Utifrån min egen reaktion blev de historiska föremålen och brudkronorna 

aktörer för mig eftersom de gjorde någonting med mig. När jag rörde dem upplevde jag 

historiska värden och äkthet, mer speciellt än när jag håller något för mig vardagligt och nutida 

föremål som kanske även är massproducerat. När föremålet bär på historia eller berättar något 

mer till bemötaren, blir den en aktör för mig. (Kultur)arv formas av samtiden och tidigare 

erfarenheter (Aronsson, Gradén 2012:2). Så var det för mig med mina museierfarenheter. 

Eftersom detta kulturarv fått en speciell omsorg (Bohman 2009:12) och föremålen förvarades i 

en monter, som på museum, kan det därför ha bidragit till min förståelse av det som arv. Dock 

viktigt att poängtera är att enskilda aktörer själva kan vara aktiva i kulturarvsskapandet 

(Bohman 2009:12): Det var i min åskådan som brudkronorna blev kulturarv. Våra egna 

förkunskaper kan därmed påverka hur vi agerar som mänskliga aktörer, i kulturarvsfältet.  

 

Då kyrkvärden i den kyrkan jag besökte även är inventarieansvarig har hon skrivit en hel del 

informationsblad om kyrkans föremål. Hon delar också ut ett exemplar med information om 

kyrkans två brudkronor till mig. Dessa liknar ett museums förteckning över samlingar och 

föremål. På objektbladet från 2015-10-07, till den senast inkomna kronan står det bland annat: 

 

Objektnr: 88. Objektnamn: Brudkrona i rött skrin. Materialkategori: metall. Objektkategori: Övriga 

metallföremål. Upphovsperson: Thorndals juvelerare AB. Gåva till Stocksunds kyrka 1 söndagen i 

advent 1962 av Hildur och Axel Strömberg, LPA krona M 9 k. Tillkomstår: 1962. Generell kommentar: 

exponeras sedan några år tillbaka i kyrka, i pansarglasskåpet.  

 

Till den äldsta brudkronan i kyrkan finns mer information, från 2015-12-01: Objektnr: 174. Objektnamn: 

Brudkrona, silver.  Materialkategori: förgyllt silver. Objektkategori: Brudkrona Upphovsperson: - 

Förvärv Dir. Axel Nordbeck och hans hustru Anna, född Joachimson. Tillkomstår: 1921.  

 

På en inskription på insidan av kronan står det: ”Sedan denna krona har burits av Märta Gunhild Elisabet 

Juhlin den 22 juni 1921, sammanvigd med Nils Olof Axel Norbeck, samt af Karin Hilma Maria Norbeck 

den 21 juli, sammanvigd med Tom Melander, överlämnades den af Karl Olof Axel Norbeck och hans 

hustru född Joachimsson till kyrkan som gåfva, hvilken icke får avyttras eller kyrkan avträdas.” Övrig 

beskrivning: Lånas ut till brudpar. Infattningar av pärlor och markisetter.  
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Vilken information som finns till de två objekten varierar något. I senaste fallet vet man till 

exempel inte vem som är upphovsperson. Till objekt 174 står alltså tydligt hur de som skänkt 

gåvan har tänkt sig att föremålet ska behandlas i fortsättningen. Den här kyrkan har likt ett 

museum ansvar att bevara föremålet för kommande generationer då kronan inte får avyttras 

eller lämna kyrkans ägo. Här syns även vilka personer som historiskt kan kopplas till föremålet.     

 

Härefter diskuteras andra möjliga uppfattningar om brudkronor i en arena för tradition- och 

kulturarvsskapande. Vid en tidpunkt talar kyrkvärden om att hon tycker det är synd att så många 

tror att de måste ha ett stort bröllop när de gifter sig i kyrkan. Hon själv menar att man inte 

behöver det. Hon säger att många verkar tro att bröllopet måste vara påkostat, pampigt och fint 

med många gäster, blomstergirlanger, solister. Hon poängterar istället ett alternativ i form av 

det lilla bröllopet med några få vittnen, där det går bra att gifta sig i arbetskläder, utan allt det 

överdådiga. Brudkronan är del i det stora pampiga bröllopet, menar hon eftersom hon tror 

bruden bär den när hon vill visa upp sig för andra. Det finns kanske inte lika stor vits att ha ett 

påkostat och utsmyckat bröllop när det bara är några få som får ta del av det. Precis som 

kyrkvärden visar Blehr (2015) att kyrkans personal i sin artikel föredrog det lilla bröllopet, utan 

extra materia närvarande. Kyrkans personal menade att det stora bröllopet hade mer yta än 

innehåll och djup (Blehr 2015). Blehr menar dock själv att stora pampiga bröllop med mycket 

materialitet runtomkring också kan vara fyllda med mening. Därför behöver det stora bröllopet 

där bruden bär krona inte vara helt betydelselöst eller tomt på andlighet eller någon annan form 

av mening. Ett bröllop med många materiella aktörer, där den gamla bröllopstraditionen har 

förändrats från litet till stort bröllop, kan därmed också ge mening, om än på nya sätt. En annan 

sak är huruvida man tycker om förändringarna. Nedan uttrycker kyrkvärden irritation över 

människor som glömt bort traditioners gamla innebörder:      

 

Kyrkvärd: …vi håller ju på traditionerna väldigt, även om vi inte är så kyrksamma i Sverige. Vi firar ju 

jul alldeles kolossalt! Men vem tänker på att vi firar minnet av Jesu födelse? Utan det är jul. Det är 

klappar. Det är mat och det är… / Jag har sagt någon gång att ’Ja men om du inte tror och inte firar jul 

till minne av Jesu födelse, då ska du ju inte vara ledig heller, vara julledig utan jobba på då!’ ’Näe, det 

är klart man ska vara julledig till jul!’ Det är samma som att man är ledig på söndagen för att kunna gå i 

kyrkan… men det är det ingen som tänker på. Det är bara jag. (En viss bitter men skämtsam ton hörs).           

 

Vad kyrkvärden säger är att många i Sverige idag tycker om tradition även om de inte tycker 

om det kristna, ursprungliga budskapet. Folk är mindre kyrksamma, mindre religiösa, menar 

hon.  Svenskar vill fira tradition och vara lediga över jul till exempel, men inte fira det kristna. 
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Hur kan det gå ihop? Att fira tradition och sitt kulturarv, som består av religion och kristna 

traditioner, samtidigt som man inte vill veta av just den kristna, religiösa biten. Hobsbawm 

(1983) skriver om föränderlig tradition: “It is the contrast between the constant change and 

innovation of the modern world and the attempt to structure at least some parts of social life 

within it as unchanging and invariant, that makes the 'invention of tradition' so interesting for 

historians of the past two centuries.” (Hobsbawm 1983:2). Samtidigt som världen är 

föränderlig visar människor försök att strukturera den, genom exempelvis traditioner, och det 

kanske är utmärkande för alla samhällen. Människor verkar ändra uppfattningen av till exempel, 

jul, eller bröllopet och brudkronans tradition, men kyrkvärden tycks vilja fortsätta att fira det 

såsom tidigare. För kyrkvärden står brudkronan för vad den religiöst ursprungligen gjort: 

oskuldsfullhet och kyskhet, medan omvärlden tycks vilja sträva åt en förändring, enligt henne. 

Traditioner förändras (Handler och Linnekin 1984), men de kan också bestå åtminstone 

temporärt eller för enskilda individer, om aktörer som kyrkvärden kämpar för att behålla det så, 

på ett visst sätt. Här kan traditioner förstås ungefär som svarta lådor (Knuts 2006), som kan 

förefalla beständiga. En aktörs ”(d)ominans är aldrig ett kapital som kan samlas i en bank. Det 

måste utvecklas, svartlådas, repareras, bevaras” (Latour 1998:163). Dominans eller makt är 

alltså inget stabilt eller naturligt givet utan aktören måste hela tiden arbeta hårt för att behålla 

sin ställning. Brudkronan kan därför förbli tradition för kyskhet om aktörer kämpar för det.  

 
På Ingebretsen’s hemsida står: ”Wedding traditions hold a specific place in our heritage”. 

Genom att använda något skandinaviskt i sitt bröllopsfirande kan bruden eller brudgummen i 

Nordamerika ära sina skandinaviska släktrötter. På Ingebretsen’s står det även att svensk-

amerikaner har fantastiska mattraditioner och seder. “Wearing a crown and veil in Sweden is a 

custom steeped in tradition. In no other country has the church played such an important role 

in preserving and sustaining the tradition of the bridal crown as the churches have done in 

Sweden.” (www.ingebretsens.com) Kyrkan har alltså varit viktig för bevarandet av brudkronor, 

och enligt Ingebretsen’s text upplevs bruket av brudkronan som en tradition. Det traditionella i 

bruket av brudkronan kan vara viktigt för äkthetskänslan, såsom Hobsbawm (1983) 

argumenterat för att vissa traditioner upplevs mer genuina, ålderdomliga och mer traditionella 

än vissa andra traditioner som därmed upplevs mer påhittade. Förmodligen kan etiketten 

”traditionell” som bruket av brudkronan här får vara ett sätt att locka och marknadsföra det 

skandinaviska arvet just som ålderdomligt och därför ”äkta” arv. Etiketten ”traditionell” kan 

vara ett sätt att ge bruket av brudkronor större upplevd äkthet. Därför blir ordet eller idén om 

http://www.ingebretsens.com/
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det traditionella en aktör, såsom jag omprövar Knuts (2006) teori. Ordet ”tradition” har 

signalerat att bruket av brudkronor är ett genuint bruk.          

 

En privatperson som hyrt en brudkrona från Ingebretsen’s till sitt bröllop 2003 skriver på 

hemsidan att hon ville ha med så mycket av sitt svenska arv som möjligt till sin glädjefyllda 

ceremoni. Därför skaffade hon sig skandinaviska gåvor till sina brudnäbbar, skriver hon, och 

även ett par skandinaviska örhängen tycks hon ha köpt till sig själv att bära tillsammans med 

brudklänningen och kronan. Hon skriver:  

“And, when I wore the ‘something old’, a Scandinavian bracelet from my husband’s family, I was thrilled 

to find out that it matched the beautiful gold crown with its colorful stones. I felt a huge sense of pride 

in my Swedish ancestry as I wore the Swedish wedding crown. Thank you Ingebretsen’s!” 
 

En gammal bröllopssed är att bruden bär något gammalt tillsammans med något nytt. Här ska 

dessutom klädseln och smyckena matcha för att de ska fungera extra bra tillsammans. Det gör 

brudkronan och armbandet till samverkande aktörer som tillsammans gör bruden fin på ett 

enhetligt estetiskt sätt. Möjligtvis är det därför något föreställt speciellt utseende och estetik hos 

kronan, klädsel och bröllopet i stort som avgör vad som tas med och väljs bort i bröllopet. 

Samtidigt är en intressant faktor att brudkronan enligt citatet får henne att känna stolthet över 

sitt skandinaviska arv. Det står inte om personen själv har svenska ättlingar, eller om bruden 

syftar på sin makes ättlingar. I varje fall blir brudkronan här en aktör som kopplar samman 

bruden med hennes upplevda skandinaviska arv. Kanske spelar också tanken om det 

skandinaviska arvet en avgörande roll i hennes val att bruka en skandinavisk brudkrona.    

 

En annan brud skriver att hon hyrde Ingebretsen’s norska brudkrona därför att hon är väldigt 

stolt över sitt skandinaviska arv och sin fästman samt att hon ville ha ett bröllop som var unikt 

för dem. Dessutom skriver hon att hon fick många positiva kommentarer över brudkronan 

tillsammans med de matchande sølje-örhängena1. Här visas också stolthet över det 

skandinaviska arvet, och smyckena arbetar tillsammans för att skapa en enhetlig look liksom i 

exemplet ovan. Det står ingenstans här heller om bruden verkligen själv har skandinaviska 

ättlingar, eller om bruden är just norska, som brudkronan, men brudkronan blir återigen aktör 

för att skapa transnationella förbindelser med sitt (imaginära) förflutna, ursprung och identitet.  

                                                      
1 Sølje refererar till norska traditionella smycken i silver. De dinglande delarna i sølje-örhängena var förr 

till för att skrämma bort faror och troll från bruden (Ingebretsen’s)  
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I artikeln “Dressed in a Present from the Past: The Transfers and Transformations of a Swedish 

Bridal Crown in the United States” behandlar Gradén (2010) bruket av svenska brudkronor i 

USA. Gradén (2010) visar hur förbindelser mellan familjer, tidsmässigt och geografiskt 

materialiseras genom bruket av brudkronan. Det här överensstämmer med exemplen ovan från 

Ingebretsen’s hemsida. Bruket av den norska brudkronan, sølje-örhängena och den svenska 

kronan skapar konkreta band till det upplevda arvet (Knuts 2006, Bohman 2003). Gradén 

(2010:701) refererar till Knuts (2006) som förklarar att kvinnor inte behöver en ring, krona eller 

klänning för att juridiskt sett kunna gifta sig, men att valet att materialisera bröllopet är kulturellt 

format. Vi uttrycker vår identitet och markerar speciella händelser i våra liv genom föremål, 

som brudkronor.    

 

”690 gram historia på huvudet” är en artikel skriven av Annette Wiik för Värnamo Nyheter, 

publicerad 5 november 2014. På bilden under rubriken syns en kvinna iförd vit klänning och en 

iögonfallande stor brudkrona i förgyllt silver. Kronan har flera mörkröda stenar som dinglar 

ned från toppen. Den skiner även med silvriga inslag. Den är hög, säkert 10 cm. Bakom kronan 

bär hon en vit slöja. Brödtexten under lyder: ”Det finns flera skäl till att Reftele församlings 

brudkrona från 1600-talet inte hade använts på nästan 25 år när Therese Olsson satte den på 

huvudet den 4 oktober. Typ 690 … gram.” Här gör Värnamo Nyheter en nyhet av kronans vikt, 

som av den anledningen inte verkar ha använts på flera år. Bara det i sig kanske är 

anmärkningsvärt. Therese ser dock glad och nöjd ut på bilden. Hon säger att det egentligen inte 

var så svårt att bära den och att den satt på bra hela dagen eftersom den vilade på en stor 

vadderad kudde uppe på hjässan. Det var först till dansen kronan blev för otymplig att bära.   

 

Merparten av artikeln handlar om hur Therese ville ha med något av sitt arv i sitt bröllop. ”När 

Therese Olsson gjorde avkall på drömmen att gifta sig i sin barndoms bygd så väcktes istället 

tanken att ta en bit av Småland till Tyresö slott utanför Stockholm.” (Wiik 2014). Bröllopet 

hölls därmed vid Tyresö slott. Therese säger till Värnamo Nyheter att hon ville visa en del av 

sitt arv både för sig själv och för andra. Här blir brudkronan en aktör som för samman bruden 

med hennes barndomsbygd, till och med hennes arv och identitet, som vid de andra exemplen 

från Ingebretsen’s jag visade ovan. Att Therese ville visa upp en del av sitt arv under bröllopet 

gör att hon måste vilja uttrycka något om sin identitet eftersom hon uppenbarligen vill 

identifiera sig med Reftele församlings brudkrona i Småland. Aktörer skapar konnektioner, 

anger Knuts (2006:43). Här skapas en rätt klar koppling mellan Småland och platsen där hon 

gifte sig. Om brudkronan får agera den främsta symbolen för det som är ”hemma” måste den 
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för henne vara en väldigt framträdande aktör. Dock måste flera entiteter verka tillsammans 

innan det kan bildas en koppling eller konnektion (Knuts 2006). Därför förefaller Therese själv 

ha varit verksam aktör i beslutet att låta brudkronan vara med under bröllopet, som en symbol 

för hennes arv och bakgrund: för hon kunde ha valt ut ett annat föremål till att få representera 

detta, eller ingenting alls.       

 

Både Nahrin från Milagro och hennes butiksbiträde menar att gamla brudkronor är ovanligt, 

speciellt och bara finns i kyrkor eller som släktarv. Det är de som ”…i dagens läge inte finns 

att köpa”, säger Nahrin.”För det är ingenting du går och köper ute i en butik nu. Det finns 

liksom inte”. Det verkar som brudkronor här anses ovärderliga och utom räckhåll för vanliga 

köpare. Många brudar verkar istället vilja ”ha” sitt eget, nyinköpta, säger Nahrin. 

Butiksbiträdet säger likaså att brudar oftast köper nytt. Nahrin tror dessutom att kvinnor som 

kommer in i butiken idag vill ha det trendiga, och inte så mycket gammalt från förr. ”Man vill 

ha sin egen touch”, säger hon. Dock händer det att någon brud kommer till butiken, som vill 

ha mormors eller mammas gamla slöja. Då är det också de som vill ha en krona, från släkten 

oftast, säger Nahrin. Butiksbiträdet säger: ”En krona, en riktig krona är mer/ mer/ mer historia. 

Medan en tiara blir lite lättare, lite modernare.”  

 

Här kontrasteras de brudar som vill ha det trendiga, kontemporära med de som tycker om 

brudkronor, vilka även verkar tycka om det förflutna och historiska med brudkronor. Ett 

nytillverkat diadem i Milagro-butiken kan du hitta till salu. En krona är däremot oftast inte till 

salu, förtydligar Nahrins i sitt citat. Åkerlund från Bukowskis skulle dock säkerligen säga att 

de med största sannolikhet visst finns att hitta till salu, eftersom hon skriver om det i sin artikel. 

Självfallet pekar Nahrin och biträdet på att många brudar vill köpa sin brudklädsel eftersom att 

de själva jobbar i butik. Nytillverkade hårutsmyckningar blir associerade med modernitet, där 

brudkronan istället kopplas samman med historia. Brudkronan får en annan konnektion, med 

det dåtida, än vad butikens nytillverkade hårsmycken får (Knuts 2006:43). Idéer om historia 

översätts till brudkronan men inte till nytillverkade hårsmycken (Latour 1998, Knuts 2006). De 

nytillverkade blir istället aktörer för att kommunicera trendighet eller modernitet. Därför kan vi 

återigen här konstatera att brudkronan kommunicerar tankar om kulturarv samt historia.      
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Vidare frågade jag de båda butikssäljarna om det är något annat som är utmärkande för en 

brudkrona. Nahrin hade en klar uppfattning om att den ska vara guldig och bärs uppe på hjässan 

medan butiksbiträdet främst ser tiaror framför sig, vilka är lite smalare och sitter framme i 

pannan. Anja har även blivit tillfrågad detta. Hon uttrycker att vilket material den är gjord i inte 

är en nödvändighet för henne. Hon menar att en brudkrona nästan kan se ut hur som helst. Hon 

säger att den kan vara i guld, silver, mässing eller i koppar. Den kan vara en myrtenkrona, vilket 

också är jättefint, säger hon. Däremot tycks själva formen på kronan ha en mer laddad betydelse 

för Anja. Jag frågar på vilket sätt hon menar. Hon svarar att det viktiga är att den är rund.  

 

Jag frågar varför Anja tror att någon skulle vilja eller inte vilja ha en brudkrona idag: 

(1.06.41) Anja: Jag tror, att… och det är nog varför jag också valde att ha en själv, för att det är en 

symbol, men det är nog också för att det är väldigt mycket förknippat med så mycket tradition. Och jag 

tror att… det kanske är de som blickar tillbaka lite grann som väljer brudkrona. Det finns så mycket annat 

idag, istället för brudkrona om man nu över huvud taget har någonting. Eh… Olika hårsmycken, kransar 

och hattar, och det är jättefint. Men brudkrona, det är nog mer… att man tittar tillbaka. Och för att bevara 

kanske en tradition, tror jag.  

 

Här säger Anja med all tydlighet att hon tror att det är de som blickar tillbaka, mer 

historieintresserade som väljer att bära brudkrona, åtminstone om vi ska utgå från hennes eget 

exempel eftersom hon själv är väldigt folkdans-, traditions- och historie-intresserad. Precis som 

Nahrin och butiksbiträdet säger Anja att det finns mycket annat nytt att välja bland idag, vad 

gäller materiella uttrycksmedel vid bröllop och så vidare. Just därför verkar Anja tro att det är 

de som vill bevara tradition och historiska ting som väljer att ha brudkrona. Även för Anja 

kommunicerar brudkronan mer historia än alternativa uttrycksmedel gör idag (Knuts 2006:43).      

   

Förutom historia säger Anja att brudkronan även förknippas mycket med tradition. Under 

intervjun med Anja talar vi säkert en timma enbart om de olika påstått ålderdomliga 

traditionerna och allt runtomkring som hennes bröllop bestod av. Men hennes bröllop bestod 

både av gamla traditioner, liksom nya inslag. Handler och Linnekin (1984:286) pekar på att 

tradition är en konstruktion som innehåller både kontinuitet och diskontinuitet. Anja verkar ha 

valt flera traditioner i sitt bröllop därför att de har med ett genuint bestående förflutet att göra, 

liksom Blehr (2015) visar att många kyrkanställda upplever mer äkthet i mer ålderdomliga sätt 

att hålla bröllop. Hobsbawm (1983) har liksom Blehrs informanter kontrasterat genuina 

traditioner med för honom påhittade sådana. Handler och Linnekin (1984:273) menar att det 

blir problematiskt när personer (som Hobsbawm) försöker särskilja äldre från nyare kulturella 
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uttryck. Anja verkar dock väl medveten om att hennes bröllop är en mix av olika inslag. Hon 

skrattar även lite åt det här under intervjun. Intressant att hon kan se med distans att hennes 

bröllop innehöll både gamla, upplevda traditionella inslag, samt nya.  

 

Tradition är något som är ”…en modell av det förflutna skapat i nuet” (Handler och Linnekin 

1984, refererad i Hyltén-Cavallius 2007:22). Alltså kan de säga lika mycket om det förflutna 

som om nutidens historiebruk och kulturarvsprocesser. Anjas egengjorda bröllopstradition, med 

brudkrona och andra historiska inslag blir som en modell av det förflutna skapad i nuet, särskilt 

som hon säger att det är ett komprimerat historiskt bondbröllop. Handler och Linnekin (1984) 

menar att tradition är en symbolisk process, där ”traditionell” inte kan ses som en naturligt given 

egenskap hos ett fenomen, men att någonting kan tillskrivas traditionella betydelser (1984:286).  

Det gamla bondesamhällets seder verkar av Anja ha fått traditionella betydelser. Men vi ser att 

skapandet av nya egna traditioner som hur man firar sitt bröllop både kan innehålla upplevda 

äkta traditioner med spår av det förflutna, liksom förändring och diskontinuitet. All kultur 

förändras konstant, därför kan även nya saker tillskrivas ”traditionella” värden (Handler och 

Linnekin 1984:273). Anjas bröllop blir här ett exempel på hur traditionsskapande processer går 

till. Anjas uppdaterade bröllopstradition ger henne mening, liksom Blehr (2015:13,21) anser att 

det stora, materiellt fyllda bröllopet kan ha både ”yta och djup”. En tradition behöver inte vara 

gammal för att kunna ge mening. Mänskliga aktörer kan tillskriva handlingar och ting 

”traditionella” värden för att de ska ge mening och djup.    

 

Anja fortsätter: ”Vi har väldigt mycket fint att bevara, det har vi… som vi inte får glömma bort. 

Samtidigt som vi inte ska vara rädda för det nya heller. Det förändras ju hela tiden. Allting 

blandas upp. Men vi har ändå en egen grund som man inte får glömma bort… Vi ska vara stolta 

över vårt gamla kulturarv.” Detta säger hon utan att jag alls nämnt ordet kulturarv. Här talar 

Anja om att världen, och traditioner är föränderliga, i likhet med det Handler och Linnekin 

anger (1984). Samtidigt säger Anja att vi bör minnas en grund. Vi har ett kulturarv och ursprung 

vi bör minnas, som är en del av människors identitet. Vi kan minnas det gamla och samtidigt 

bejaka förändring, då hon säger att vi inte ska vara rädda för det nya. Kulturuttryck, materiella 

som immateriella kan värderas till kulturarv (Bohman 2003:12) med upplevd kontinuitet 

samtidigt som traditioner liksom kulturarvsskapande sker processuellt.    
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Förutom tradition säger Anja att brudkronan är en markör för hängivelse till kärleken, såsom 

Munn (2002) har visat. Kyrkvärden säger också att hon ser brudkronan som en markör för 

positiv förändring i livet, där familj, lycka och barn väntar. Brudkronan kan alltså även betona 

förändring (Knuts 2006).     

 

Som Aronsson och Gradén (2012:12) har visat är kulturarv ett nutida skapande av arv och kultur 

där man använder sig av det förflutna. Det tycks även mina informanter ha gjort. De har 

inspirerats av dåtida kulturuttryck som fått dem att uppleva exempelvis brudkronan som 

historisk eller traditionell. Här tänker jag bland annat på Bridal Musings blogginlägg om 

brudkronor, fylld med bilder av kronor och sådant som ”ser historiskt ut” även om kronorna är 

nytillverkade. Någonting måste ha påverkat skribenten i blogginlägget till att välja dessa bilder 

och kronor. Då kronorna på bilderna ser historiska ut upplever människor möjligtvis ett 

traditionellt och äkta värde i dem. Estetiken hos brudkronan kan därför också vara avgörande 

för hur pass viktig aktör kronan blir, i den ständiga kampen om kulturarvsskapandet.   

 

I detta kapitel har jag kommit fram till att ordet ”tradition” kan vara en aktör, tillsammans med 

brudkronan, enskilda mänskliga aktörer samt andra materiella aktörer eller entiteter som 

armband eller klädsel. Brudkronan skapar tillsammans med andra aktörer upplevda band till sitt 

arv och det förflutna. Tradition och kulturarv är föränderliga även om de kan te sig stabila.      
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5. Vintage, återanvändning som 

stil och trend   

En ursprunglig tanke var att utröna om det signifikanta med dessa huvudsmyckningar är deras 

kopplingar till personer som haft brudkronorna tidigare. Är brudkronor ett vintage-mode, och 

känslan av att bära en annans historia på sig? Ett smycke som går i arv från familjens ägodelar 

kanske ger en speciell känsla. Vad gör de immateriella berättelserna om brudkronan med själva 

upplevelsen av den? Vad gör brudkronan med brukaren? Vad gör således föremålet, brukaren 

och berättelserna med varandra?  

 

Vid intervjun med Nahrin i Milagro-butiken inleddes samtalet med att hon visade butikens 

hårutsmyckningar med ”vintage-stil”.”Vintage-stil” är något som är lite ”…gammaldags till 

stilen”, men är nytillverkat, förklarar Nahrin. Här blir likväl nutida, nytillverkade föremål 

aktörer som åtminstone för Nahrin för tankar om det förflutna. Därför blir ordet ”vintage” en 

möjlig aktör i nätverket, eftersom att ”vintage” leder till tankar om något historiskt fastän 

föremålet inte behöver vara så gammalt. Nahrin kontrasterar de nytillverkade vintage-diademen 

hon säljer med sådana från 1920-/ 30-talet. Möjligtvis är det just inspiration från 1920-tal som 

gör vintage-stilen för Nahrin, inser jag, då det är den tidsepoken hon nämner. Hon säger att 

vintage-stil och vintage-diadem i hennes butik har lite dovare varma färger, med mer rosé och 

guldfärgade metaller än åt det silvriga hållet, samt att det kan vara mer tyll, pärlor och kristaller 

än på andra diadem.  

Appelgren och Bohlin (2015:5) belyser hur vintage handlar om ”…how used stuff is being 

managed, valued and desired in and through circulation, and how that circulation creates 

socially embedded objects that potentially engage people aesthetically, morally, socially, 

economically and ecologically.” Nahrin säger däremot att nya föremål kan ha ”vintage-stil”. 

De kan se ut som vintage, eller begagnade föremål, även om de inte är det. Nahrins val att kalla 

diademen vintage-inspirerade kan grunda sig i dessa upplevda värden som vintage har, i och 

med historiska föremåls sociala kopplingar till familj och berättelser kring föremålen 

(Appelgren och Bohlin 2015). Föremålen får nästintill egna liv med egna livsberättelser därför, 

om det går att följa föremålens väg till olika ägare, med tanke på aktör-nätverks-teori, samt 

studiet av det materiella för sin egen sak, som Damsholt och Simonsen (2009) argumenterat 

för. Vissa sådana här gamla föremål kan tillsammans med deras upplevda kopplingar till 
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berättelser och historia också ge upphov till affektion och minnen, visar Melanie Lovatt i sin 

studie (refererad i Appelgren och Bohlin 2015:6). På så vis kan det vara affektionsvärdet hos 

vintage som uppfattas som genuint, vilket i så fall gör att ett nytillverkat diadem får en 

uppvärdering och högre värde tack vare etiketten ”vintage”, då etiketten ska ge associationer 

om ett genuint beständigt bruk, även om diademet inte är begagnat.       

Franklin (2011), Cassidy och Bennet (2012) (refererade i Appelgren och Bohlin 2015) har visat 

att estetiseringen av det förflutna blivit en källa för inspiration till att smycka sin kropp och sitt 

hem. Därför är det inte heller helt fel av Nahrin att säga att hennes butiks nytillverkade diadem 

är vintage, eftersom de på något sätt är inspirerade av ett förflutet. Om det inte är föremålen 

från förr som rent konkret återkommer i bruk är det åtminstone idén om förflutna föremål som 

återanvänds, i och med att stilar återkommer eller upprätthålls. På så vis kan idén om vintage 

bli en aktör, i ett slags kulturarvsskapande.    

 

”Vintage-stilen” Nahrin beskriver skulle även kunna uppfattas som ett ideal eller stiluttryck 

från förr som åtminstone butiksägaren vill upprätthålla. Då diademen säljs i butiken bör det 

även vara en del kunder och brukande brudar som bidrar till att upprätthålla denna historiskt 

inspirerade trend. Möjligen har vintage-hårutsmyckningarna i Milagro de Nahrin- butiken blivit 

svarta lådor (Latour 1998, Knuts 2006) med stabila innebörder. Dock är det inte säkert att alla 

kunder i butiken har samma uppfattning om vad ”vintage” är. De kanske inte ens har uppfattat 

att butikens diadem har ”vintage-stil”, men att undersöka det får bli en annan studie.       

 

En användare på Bröllopstorget har undrat om någon hade tips på en bra sida med brudkronor.  

Denna person svarar: ”Jag tycker att du ska kolla med församlingen där du bor. De kan ha 

gamla, fina brudkronor att låna eller hyra. I vår församling finns några verkligt gamla och fina 

brudkronor och om man känner att man vill bära det kanske det är en speciell känsla att bära 

något som andra brudar gjort före dig, kanske för 100 år sedan.” Här betonas att vetskapen 

om att andra burit smycket före sig själv kan ge en speciell känsla, liksom Lovatt visade att 

gamla föremål kan vara känsloladdade (refererad i Appelgren och Bohlin 2015:6). Det här 

citatet handlar om känsla av förankring till något över tid och rum, något historiskt, att vilja 

vara med i ett större sammanhang. På så vis kan det även vara ett sökande efter identitet och 

sitt kulturarv.  
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Therese, kvinnan som bar brudkronan från sin hembygd under sitt bröllop, säger i intervjun 

med Värnamo Nyheter att hon inspirerades av kronprinsessan Victoria som hon tyckte var en 

fantastiskt vacker brud. Hon säger att hon tycker Victoria hade en pampig krona. Förutom 

inspiration från kunglighet, som vi nu även har sätt på andra håll, var den 1600-talskrona 

Therese bar likväl en hyllning till sin mormor och gammelmormor som båda burit samma krona 

då de gift sig. Hon säger i nyhetsintervjun att hon hade med fotografier av de båda mormödrarna 

iförd kronan i programbladet till sitt eget bröllop. ”I det här fallet kan man verkligen säga att 

brudkronan blev kronan på verket” avslutar skribenten nyhetsartikeln med. I det här fallet 

skapar kronan inte enbart en koppling till brukarens hembygd, men även till sin familj och 

förflutna. Kronan blir aktör och materialiserad länk till dessa element (Knuts 2006). Kronan 

kan också räknas som vintage i och med uppvärderingen av kronans koppling till familjen 

(Appelgren och Bohlin 2015).         

    

Refo är en sajt på nätet som säljer omskapade handgjorda föremål. Refo arbetar för ett mer 

hållbart samhälle. Detta gör de genom att minska svinnet och ”ge nytt liv åt det som redan 

finns”. De vill dessutom arbeta för en social hållbarhet, där småskaliga designers kan få 

möjlighet att utvecklas och utöka sina nätverk. Kronbruden, internetsidan av en kvinna som 

tillverkar brudkronor för försäljning finns också representerad på Refos hemsida. Där syns 

brudkronan ”Kurbits”, gjord av gammal spets som ”…klippts isär, omkomponerats och sedan 

varsamt sytts ihop för hand. Du fäster den i håret med hjälp av hårnålar.”  Sedan står: ”Ett 

jättefint sätt att låta din farmor eller mormor få vara med på din stora dag är att använda de 

gamla spetsarna hemma i byrålådan till en vacker brudkrona. Skicka dem till oss så hjälper vi 

dig att göra det till verklighet.”  

 

Här kan även gamla material få bli nya saker, förutom redan färdiggjorda kronor från förr som 

får komma till användning igen. Det här exemplet handlar både om återanvändning och 

hållbarhet, liksom att skapa kopplingar över tid med det förflutna (Knuts 2006:43). Det handlar 

om att skapa band med tidigare generationer av sin familj, att hitta sina rötter, kulturarv och 

identitet. Att Refo skriver att en brudkrona som Kurbits kan vara ett sätt att låta farmor eller 

mormor vara med på sin stora dag, fast de kanske inte är i livet, poängterar brudkronans makt i 

att föra de döda tillbaks till livet. Den nytillverkade brudkronan har med hjälp av det gamla 

materialet, mormors eller farmors gamla spets blivit en stark konkret aktör (Latour 1998, Knuts 

2006). Här har därför brudkronan blivit ett identitetsuttryck, med både historisk och 

miljöpolitisk förankring. Hur vi klär oss, med vad samt vad som täcks och inte täcks särskiljer 



38 

 

oss som individer i en grupp, menar Gradén och Petersson McIntyre (2009:12). På så sätt kan 

vi på ett väldigt individuellt sätt skapa våra unika stilar, med hjälp av materiella uttryck såsom 

den hopsydda broderade kronan. Joanne Entwistle uppmanar i boken The Fashioned body till 

studiet av den klädda kroppen för att kunna belysa sociala kategorier som klass, ålder, etnicitet 

och sammanhang (refererad i Gradén och Petersson McIntyre 2009:15). Vi uttrycker både vem 

vi är, var vi kommer ifrån och vårt bagage genom klädsel och de föremål vi omger oss av. I 

gengäld gör de materiella uttrycken något med oss och hur vi ser på oss själva.   

 

Etnologen Barbro Klein (1995) har skrivit en artikel om ”Fragment och materialiserade 

minnen”. Här har Klein bland annat beskrivit Berta Larssons lapptäcken. Larsson lapptäcken 

har en brokig historia. Hon sydde täckena på 1930-talet, dog ung, och många slängdes därför. 

Modern sparade dock vissa som minne av dottern, och vid en tidpunkt kom Larssons täcken till 

USA där de visats på museum flera gånger, då Larssons yngsta syster i USA förde dem dit till 

textilforskaren Åsa Wettre. Larsson sydde sina lapptäcken med ”egensinnig” stil och har på 

många håll liknats 1900-talskonstnärer som Mondrian med sina grafiska mönster (Klein 

1995:14). Även bitarna som tillsammans bildar lapptäcket har sina egna berättelser. Klein 

(1995:12) skriver att ”(t)ing är inte döda och oföränderliga utan ingår i sociala processer och 

har kulturella biografier”. Precis som Larssons lapptäcken har brudkronan Kurbits 

omvärderats och fått en egen historia. Den gamla spetsen har blivit något nytt och återigen fått 

liv, fått ett namn till och med. Genom att använda olika materiella inslag under sin stora dag 

kan bruden lappa ihop sitt förflutna, och således sin identitet. Vi minns genom dem (Klein 

1995). Alla bitar, materiella som mänskliga, är viktiga för att förstå helheten. Tillsammans 

bildar föremål och människor en brokig historia, med band över tid och rum (Knuts 2006, 

Gradén 2010).       

     

Här har jag visat att bruket av brudkronan kan ha med vintage att göra, där idén om vintage blir 

en aktör som leder till kopplingar med historia och kulturarv, med hjälp av gamla föremåls 

kontextuella berättelser. ”Vintage” har en uppvärderande kraft som till och med gör 

nytillverkade föremål mer attraktiva. Gamla föremål som brudkronor kan både betona politiska 

åsikter, identitet och kulturarv. Kanske bör vi se bruket av brudkronor som en möjlig 

miljöpolitisk handling fler kan ta efter i framtiden. Om vi ska bruka föremål, varför då inte 

bruka det som redan finns, kan vi fråga oss.         

 

 



39 

 

6. Avslutning  

Sammanfattning och resultat 

Mitt syfte har varit att visa hur förståelser om brudkronan skapas av mänskliga liksom icke-

mänskliga aktörer, för att på så vis belysa hur bruket av brudkronor idag kan handla om ett 

historie- och kulturarvsintresse. Jag har här tillämpat aktör-nätverks-teori. Studien har haft 

fokus på nutida bruk av brudkronor i Sverige. De övergripande frågor som har ställts till 

materialet är vad brudkronan gör med informanterna, vilka värden brudkronan tillskrivs samt 

vad brudkronan säger om identitet. Därefter har jag i varje kapitel ställt specifika frågor.     

 

I kapitel två har jag visat hur idéer om kunglighet blir aktörer. Dessa idéer om kunglighet har 

översatts och bildat materiella konnektioner med brudkronan (Latour 1998, Knuts 2006). 

Nätverk förbinder människor, tankar om kunglighet och brudkronan. Både mänskliga liksom 

icke-mänskliga aktörer har varit aktiva i kommunikationen (Knuts 2006). I och med tankar om 

kunglighet ger brudkronan bruden en annan värdighet. Den gör att hon känner sig lite finare än 

utan kronan. Att främst kvinnor brukat brudkronor kan höra samman med att kvinnor historiskt 

sett smyckat sig mer än män (Munn 2002), varför tolkningar av genus blir relevant. Då vi bör 

se åt helheten för att förstå en entitets aktörskap (Latour 1998:177) har jag visat att brudkronan 

kan påverka både hur bruden känner sig under bröllopet, hennes klädsel, hur andra människor 

uppfattar henne och i förlängningen hur de ser på hela bröllopet, varför de olika aktörerna måste 

samarbeta.  

 

Hårutsmyckningar generellt kan ha med etnicitet, då butiksbiträdet talade om att fler av de 

kunder hon kallar svenskfödda föredrar det enkla före det överdådiga med mycket glitter i sin 

bröllopsklädsel, som hon istället säger är vanligt att deras syrianska kunder söker. Dock säger 

butikschefen att hon upplever att fler oavsett etnicitet vågar uttrycka sig mer numera, med bland 

annat hårsmycken. Därför kan ingen bestämd slutsats dras om hur pass mycket just brudkronan 

signalerar en viss etnicitet eller inte. Däremot säger brudkronan något om nationalitet då 

nordamerikanska skandinaviska ättlingar identifierat sig med norskt eller svenskt arv på 

hemsidan Ingebretsen’s. I varje fall kan slutsatsen dras att bruket av materiella identitetsuttryck 

är kulturellt betingat (Knuts 2006 refererad i Gradén 2010:701). Den materia vi omges av säger 

något om den kultur vi lever i.    
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Kapitel tre har förtydligat att det råder delad mening om huruvida brudkronan ska symbolisera 

oskuldsfullhet eller inte. Kyrkvärden tycks ha menat att brudkronan bör stå för det. Andra 

informanter uttryckte problematik med detta och ville sträva bort från den innebörden hos 

brudkronan. Kyskhet, som brudkronan kopplats till, är en innebörd som historiskt sett främst 

varit viktig för kvinnor, varför det blir en genusladdad innebörd.  Den vita brudklänningen och 

kronan bildar konnektioner och översätter idéer om kyskhet mellan varandra (Knuts 2006:43). 

Brudkronan har därför setts som statisk med stabil innebörd, som en så kallad svart låda (Latour 

1998), men då svarta lådor kan förändras behöver brudkronan inte symbolisera kyskhet när 

människor vill förändra dess innebörd. Föreställningar om kyskheten tycks vara en 

generationsfråga eftersom min äldre informant tycks vara den enda person i denna analys som 

inte uttryckt problem med kyskhetsinnebörd.  Flertalet av mina informanter tycks ha kommit 

runt problemet med kronans kyskhetskonnotationer i en sexuellt frigjord tid genom att 

uppmärksamma kronans traditionella värden samtidigt som de omformulerat det de inte tyckt 

om med traditionen. Handler och Linnekin (1984) har visat att tradition är förändring. Både den 

svarta lådan och traditionen har förändrats när aktörer vill det, och kulturarv är likaså en samtida 

föränderlig process (Aronsson, Gradén 2012:12).    

       

Kapitel fyra har bland annat klargjort att jag själv påverkats av historiska föremål då jag upplevt 

bevarade värden i de och kopplingar till tidigare brukare. Jag har frågat mig vilka kvaliteter 

som är viktiga hos brudkronan. Brudkronan ger mina informanter upplevda traditionella värden. 

Idén om tradition, såsom med kunglighet, har använts som marknadsföring för att ge ting mer 

värde. De kan upplevas mer genuina då. Brudkronan med historiska kopplingar har 

kontrasterats mot nytillverkade hårutsmyckningar, med mer moderna konnotationer, och på 

många sätt har brudkronan blivit en aktör som kommunicerat tankar om tradition och kulturarv 

till människor, samtidigt som mänskliga aktörer är aktiva i valet att tillskriva brudkronor dessa 

traditionella värden och utnämna gamla föremål till kulturarv. Aktörer påverkar varandra.       

  

Det sista analyskapitlet har visat att brudkronan även handlar om vintage och gamla föremål 

som uppvärderas genom estetisering av det förflutna. Kronans kopplingar till vintage kan ge 

inspiration till nya sätt att smycka sig, varför nytillverkade hårsmycken också kan upplevas ha 

”vintage-stil”. Idén om ”vintage” liksom ”traditionell” har blivit etiketter som basunerar ut 

brudkronans upplevda genuina värde. Brudkronan har även fungerat som aktör för att minnas 

sin familj och sitt förflutna. Gamla föremål ger upphov till känslor (Klein 1995).    
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I denna studie har jag kommit fram till att människor förbinds över tid och rum med hjälp av 

icke-mänskliga aktörer såsom brudkronor (Knuts 2006, Saltzman 2008:8). Brukare från förr 

som har använt brudkronan kopplas samman med dagens brukare, med hjälp av immateriella 

berättelser om föremålet. På ett sätt kan vi säga att även människor och föremål förbinds, i och 

med brudkronan som mellanled. Brudkronan har blivit aktör både för att kommunicera 

personers arv, ursprung, identitet, personlig stil, kunglighet, vintage och tradition. För att 

synliggöra kronans aktörskap måste vi först se till helheten, och brudkronan har även samverkat 

med andra entiteter och möjliga aktörer, såsom den vita brudklänningen och mänskliga brukare. 

En övergripande slutsats blir att det vi tror är stabilt egentligen är konstruerat och i ständig 

process, både vad gäller brudkronor, tradition, kulturarv, identitetsskapande, nätverk och 

aktörskap.  

 

Nya forskningsfrågor  

Under arbetet med studien har jag föreställt mig många olika möjliga infallsvinklar genom hur 

brudkronan kan studeras men jag har varit tvungen att begränsa mig. En möjlig infallsvinkel 

för kommande forskning kan vara att studera brudkronan med fokus på själva bröllopsritualen 

samt brudkronan som materiell markör i ritualen. Brudkronan kan även studeras som 

performans, samt hur den visas upp för andra under bröllopet. Här skulle även föreställningar 

om olika femininiteter kunna studeras, och spelet eller leken med olika identiteter. Eftersom det 

främst är kvinnor som brukar brudkronor vore det intressant att vidare studera föremålets 

genuskonstruktioner.   

En tanke var ursprungligen att studera kyrkors och museers möjligheter och kapacitet till 

bevarande av historiska föremål. Där skulle brudkronan snarare bli ett utav många exempel på 

föremål som både brukas och bevaras. Utöver enbart gamla brudkronor skulle också andra 

historiska föremål kunna studeras. Vad jag anser vore intressant är fokus på kyrkors kronor och 

kyrkan som ett museum, samt deras tankar kring bevarande i förhållande till utlånandet. Även 

museers tankar om utlåning av föremål vore värdefulla insikter. Till exempel friluftsmuseet 

Skansen har uthyrning av brudkronor, och är ett museum och kyrka på samma gång där brudpar 

kan gifta sig. Hur tänker Skansen med bevarande till exempel? Skansen blir här ett museum 

som låter föremålen användas för det de ursprungligen var till för. På så vis kan det hålla 

föremålen vid liv. Det kanske rent av är något för andra museer att ta efter? Väsentliga studier 

framöver blir att se museers framtida uppgifter, gällande bevarande och bruk. Är bevarande 
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alltid viktigast, kan vara en sådan möjlig fråga för analys. Många museer lånar även ut föremål 

sinsemellan idag.  

I och med den materiella värld vi lever i kommer föremål alltid vara viktiga studiemål för att 

förstå människors tillvaro. Men då jordens resurser är begränsade kan det komma att bli aktuellt 

att studera hur folk kommer ställas sig inför att dela tillgångar i framtiden. Här kan miljötänk, 

vintage, och second-hand vara andra exempel på ingångar till fältet.   
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7. Källor och litteratur  

Otryckta källor  

Intervjuer  

1. Alias: Kyrkvärd 

Ålder: 74 år  

Kön: Kvinna  

Datum för intervjun: 2016-03-02  

Intervjuns längd: 45 min  

Intervjun utförd av författaren  

 

2. Nahrin 

Ålder: 35 år 

Kön: Kvinna  

Datum för intervjun: 2016-03-18 

Intervjuns längd: 11 min  

Intervjun utförd av författaren  

 

3. Alias: Butiksbiträde 

Ålder: 23 år 

Kön: Kvinna  

Datum för intervjun: 2016-03-18 

Intervjuns längd: 8 min  

Intervjun utförd av författaren  

  

4. Alias: Anja 

Ålder: 55 år  

Kön: Kvinna  

Datum för intervjun: 2016-04-13 

Intervjuns längd: 1h 50 min  

Intervjun utförd av författaren  

 

Intervjuerna förvaras hos författaren.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 

Vilket år är du född? 

Civilstånd?  

Har du några barn? 

Vad har du för utbildning? 

Vad arbetar du med? 

Var är du född och uppväxt? 

Var är dina föräldrar uppväxta? 

Vad arbetar/arbetade dina föräldrar med? 

 

 

Hur var ditt bröllop, om du skulle beskriva det? (Någon speciellt typ av bröllop..?  

När? Var?) 

 

-Du bar alltså en brudkrona? (Hur såg den ut? Påverkade den helhetsbilden av bröllopet?) 

 

-Lånade du den bara/ Hur fick du tillgång till en? 

 

- Varför ville du ha en brudkrona?  

(Något speciellt med just Den brudkronan som gjorde att du ville ha den?)  

Vad ser du för symboliska värden i en brudkrona? (Vad associerar du den med?) 

  

-Vad är en brudkrona för dig? (Är det något den ska ha för att bli just en brudkrona tycker du?)  

 

-Varför tror du att någon annan skulle vilja/inte vilja bruka en brudkrona idag? 
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Bilaga 2  

Frågeformulär i mejl-konversation med kvinna ur adlig familj 

 
-Hur var ditt bröllop, om du skulle beskriva det? Var det någon speciellt typ av bröllop..? 

 

-Du bar alltså en av släktens brudkronor? Hur såg den ut? Lånade du den bara? 

 

-Vad är en brudkrona för dig? Är det något en brudkrona ska ha för att bli just en brudkrona tycker 

du?  

 

-Och vad ser du för symboliska värden i en brudkrona? Vad associerar du den med? 

 

-Varför tror du att någon, eller du, skulle vilja bruka en brudkrona idag?  
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