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Smycken som huvudsak 
En kulturhistorisk och praktisk guide kring diadem och andra smycken för håret 
  
Hårsmyckenas historia är full av både män och kvinnor. De största av dessa smycken är så 
kostbara och tunga att de av praktiska och säkerhetsmässiga skäl sällan visas eller används. 
Under det senaste seklet har därför hårsmycken ofta fått enklare uttryck: diamantägretter i 
början av 1900-talet, bandåer över pannan i mellankrigstiden och vackra broscher som 
lekfullt hamnat i balfrisyrer. Likaså har brudmodet genomgått ett antal förändringar. 
 
Den nya boken Smycken som huvudsak visar ett stort antal exempel och bilder på smycken 
från när och fjärran. Materialutveckling blandas med kultur- och social historia till en 
sammanhängande helhet. Även avsnitt med praktiska råd finns i boken. 
 
Författaren berättar om ämnet ur många intressanta infallsvinklar. Läsaren får veta mycket 
mer än om kungligheter och historiska dyrgripar. Här visas även ett utbrett folkligt bruk av 
hårsmycken och att smycken på huvudet kan kröna vilken hjässa som helst, om bara 
klädkoden är den rätta!  
 
Kristina af Klinteberg är fil.mag. och kulturvetare med ett särskilt intresse för äldre 
hårsmycken. Hon visar i denna bok hur de breda användningsområdena är väl värda att 
uppmärksamma. Denna kulturskatt spänner över ytterligheter, inte minst till glädje för 
dagens publik i en allt mer jämlik värld, där modet reser utan gränser. Via fördjupad kunskap 
knyts kulturhistoria ihop med smyckenas utveckling och väcker även ett historieintresse hos 
läsaren.  
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