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Abstract 
I denna litteraturstudie har jag tittat på hur den kristna kyrkans syn på kvinnans hår 

har utvecklats från Paulus dagar in i modern tid. Anledningen till mitt intresse för 

detta ämne var min förvåning då jag upptäckte att Nya Testamentet innehåller regler 

som säger att kvinnan ska bära huvudbonad. Jag trodde inte att täckandet av 

kvinnans hår hörde hemma inom den kristna kyrkan. 

Syftet med uppsatsen är belysa att Första Korintierbrevet varit grundläggande för den 

kristna kyrkans syn på kvinnans hår och att detta har kommit att påverka kvinnans 

ställning och rörelsefrihet i samhället, ända in på 1900-talet. Jag fann att även den 

kristna kyrkan utfärdade skriftliga förkunnelser som hade med kvinnans hår att göra 

under det första årtusendet. Därefter har tolkningar gjorda av denna text varit 

grundläggande då seder skapats som sagt att kvinnan ska täcka sitt huvud och hår 

då hon lämnade hemmet. Denna sed levde kvar i Sverige ända in på 1900-talet. 
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"Det verkar mycket futtigt av män, anförtrodda att göra ett så fantastiskt arbete här på jorden, 

att ägna så mycket uppmärksamhet åt kvinnornas toalett."  

Elisabeth Cady Stanton, författare till The woman's Bible (1899) 

 

1 Inledning 
I februari år 2004 röstade det franska parlamentet igenom en lag som förbjöd 

bärandet av religiösa symboler i skolan. Det innebar, bland annat, att de muslimska 

flickor som bar sjal, för att täcka håret, fick ta av sig sjalen då de kom till skolan. I 

annat fall riskerade de att bli avstängda. Jag följde debatten som föregicks med 

intresse. Utifrån ett modernt jämlikhetsperspektiv, hade jag hade svårt att förstå 

varför det kvinnliga håret skulle vara så farligt att det måste döljas under en sjal eller 

slöja. 

Då jag hösten 2005 började läsa religionsvetenskap fick jag läsa vad som står i Nya 

Testamentet, Första Korintierbrevet 11:3-16, Kvinnorna vid de kristna 

sammankomsterna. Jag blev mycket förvånad över att läsa, att det även i Bibeln 

finns åsikter om kvinnans hår. Åsikter som hävdar att kvinnan bör täcka sitt hår och 

bära huvudbonad då hon ber eller profeterar. Jag hade alltid trott att det "farliga 

synliga" håret var något som tillhörde islam och inte hade något med vår 

västerländska kristendom att göra. Men då hade även jag glömt bort att, i början av 

1900-talet, så dolde även svenska kvinnor sitt hår då de gick hemifrån.  

Den här uppsatsen kommer att titta på hur den kristna kyrkan har förhållit sig till 

kvinnans hår och vad den tidiga kristna kyrkan hade för kvinnosyn. Utgångspunkten 

för denna uppsats är det som står i Nya Testamentet, Första Korintierbrevet 11:3-16. 

Tolkningar av den texten, gjorda av kyrkans män, har fått konsekvenser för 

kvinnornas del. De har ålagts att täcka sitt huvud och hår med hänvisning till denna 

text, ända in på 1900-talet. Männens rädsla och svaghet inför sin egen sexualitet och 

deras rädsla för att förlora sin makt har också bidragit till att männen har haft ett 

intresse av att utmåla kvinnorna och kvinnligheten som syndig.    

  

Syfte och frågeställning 
Jag vill med denna uppsats belysa hur synen på kvinnans hår har utvecklats under 

åren inom kristendomen i väst. Syftet är också att visa att Nya Testamentet och i 
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synnerhet det som står skrivet i Första Korintierbrevet har varit grundläggande för 

synen på kvinnans hår och att detta har kommit att påverka kvinnans ställning och 

rörelsefrihet i samhället, ända in i modern tid. 

 

Material och metod 

Denna uppsats bygger på litteraturstudier. För att söka svar på mina frågor har jag 

använt mig av litteratur som handlar om synen på kvinnans hår genom tiderna, slöjan 

som maktredskap och sexualiseringen av kvinnans huvud. Jag har även sökt i och 

läst vad Bibeln har att säga om kvinnans hår, förutom det som står i Första 

Korintierbrevet. Författarna jag har använt mig av har övervägande varit kvinnor, men 

även män finns representerade. Uppsatsen är skriven utifrån ett historiskt perspektiv 

och genusperspektiv eftersom den handlar om den kristna kyrkans syn på det 

kvinnliga håret från Paulus dagar till modern tid. Jag belyser uttalanden gjorda av 

kyrkofäder i den tidiga kristna kyrkan som rör kvinnan och hennes hår och tittar på 

hur dessa uttalanden har kommit att påverka kvinnans ställning och rörelsefrihet i 

samhället. 

 Det är tre böcker som har utgjort stommen för informationssamlandet. Utöver dessa 

tre har jag också, i mindre utsträckning, använt mig av annan litteratur. De finns alla 

med på litteraturlistan, sist i uppsatsen, och kommer inte att presenteras här. 

Stor användning har jag haft av boken Hår, skriven av den danska författarinnan 

Nina Bolt. Hon har tittat på hur vi människor har förhållit oss till håret genom tiderna. 

För min uppsats så har avsnitten som handlat om det kvinnliga håret, sett ur ett 

religiöst och historiskt perspektiv varit av största intresse. Vidare har jag läst Alvin 

John Schmidts bok Veiled and silenced: How culture shaped sexist theology.  

Författaren skriver om relationen mellan teologi, kultur och sexism. För denna 

uppsats så har jag fokuserat på de avsnitt som handlar om beslöjningen av kvinnan. 

Tredje boken har varit Off with her head! the denial of women's identity in myth, 

religion and culture sammanställd av Howard Eilberg-Schwartz och Wendy Doniger. 

De olika artiklarna i boken tar upp hur sexualiseringen av kvinnans huvud har gjort att 

hon har tystats och blivit identitetslös. Jag har använt mig av de artiklar som handlat 

om den västerländska kvinnans situation. Dessutom har jag surfat runt på Internet 

och tittat på vad som står skrivet om hår och Korintierbrevet. Amerikanskan Lois 

Gibson har närmare granskat några olika ämnen och tittat på vad Bibeln egentligen 
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säger om dessa. På hennes hemsida www.spiritualabuse.org/hair/history.html har jag 

för denna uppsats läst vad hon har skrivit om kvinnans hår. 

 

Forskningläge 

Under detta avsnitt kommer jag kort att redogöra för vad författarna som jag har 

använt mig av, har skrivit om som har koppling till min uppsats. Vidare så kommer jag 

att tala om vad jag har använt mig av till uppsatsen. 

Det finns idag ett intresse för hur och varför kvinnans hår har reglerats igenom 

historien. Bärandet av de muslimska slöjorna i vårt västerländska samhälle och den 

växande feministiska rörelse som finns inom religionsvetenskapen och i synnerhet 

inom islam har möjligen bidragit till detta ökade intresse. Den tidigare forskningen har 

tittat bland annat på koppling mellan religion, kultur, sexualiseringen av kvinnans 

kropp och hennes ställning i samhället. De har inte, som jag, försökt att finna en röd 

tråd genom historien från det Paulus skrev till församlingen i Korint rörande kvinnans 

hår och det faktum att kvinnorna i Sverige i början av 1900-talet alltid täckte sitt 

huvud då de gick hemifrån. Howard Eilberg-Schwartz och Wendy Doniger har i 

boken Off with her head! the denial of women's identity in myth, religion and culture 

tittat på hur männen, historiskt och i olika kulturer runt om i världen, har sökt att tysta 

kvinnan genom att göra hennes hår och huvud till ett sexobjekt, och därigenom få det 

att framstå som ett skamligt attribut. För min uppsats så har de artiklar som tittat på 

sambandet mellan Bibeln, och då främst Korintierbrevet, kvinnans underdåniga 

ställning, sexualiseringen av kvinnan och hennes hår samt männens makt varit av 

intresse. Antropologen John Alvin Schmidt har också intresserat sig för hur männen 

sökt att tysta kvinnan i det offentliga rummet. Han har intresserat sig för hur 

religionen, kulturen och sexismen samspelar och vilken effekt det har haft för 

kvinnornas vidkommande. Jag har främst koncentrerat mig på de kapitel som handlar 

om människan som kulturell varelse och den kristna kyrkans beslöjning av kvinnan, 

under det första årtusendet. Författarinnan Nina Bolt har i sin bok Hår skrivit om 

hårets psykologiska betydelse för människan. Hur håret genom sin omedelbara 

synlighet har kommit att spela en viktig roll i vårt kroppsspråk och därigenom också 

fått en nära anknytning till sexualiteten. För att belysa detta samband har författaren 

tittat på människans hår ur en rad olika vinklar såsom den biologiska, den 

konstnärliga, historiska, religiösa, kommersiella, och könsmässiga. Vidare har hon 
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intresserat sig för hårets funktion i myter, sagor, drömmar och övergångsfaser så 

kallade rites de passage. Det som jag tagit fasta på i denna uppsats har varit hur 

man har sett på kvinnans hår i ett religiöst och historiskt perspektiv. På Internet har 

jag tagit del av vad Lois Gibson funnit då hon har studerat vad som står skrivet om 

kvinnans hår i Bibeln. Gibson var tidigare medlem av en Pingstkyrka i USA men 

lämnade den då hon kände att kyrkans pastorer missbrukade sitt ledarskap. Det fick 

henne att börja studera Bibeln mer ingående och utifrån originalspråken. Hon 

redovisar på sin hemsida vad hon funnit då hon studerat vad Bibeln har att säga om 

olika ämnen såsom lydnad, auktoriteter, kvinnans hår och så vidare. 

 

Disposition 
Uppsatsens resultatdel inleds med en övergripande presentation av hårets betydelse 

för vårt välbefinnande. Håret är en kroppsdel vi ägnar mycket uppmärksamhet. 

Kapitlet fortsätter med att jag kort belyser hur håret historiskt har använts som markör 

för styrka, status, klass och kön. Jag tar även upp den roll håret kan spela i olika 

religiösa grupper. Andra kapitlet tittar på den tidiga kristna kyrkans syn på kvinnan. 

Jag presenterar där vad två framstående kyrkofäder hade för åsikter om kvinnan. 

Tredje kapitlet tar inledningsvis upp kyrkans syn på kvinnans hår. Därefter följer ett 

avsnitt som behandlar medeltiden och dess seder kopplade till kvinnans hår. De 

speciella regler som Pingstkyrkan har haft rörande kvinnans hår, följer sedan och 

kapitlet avslutas med att jag tittar på hur den Svenska kyrkan och den Katolska 

kyrkan förhåller sig till det som står i Första Korintierbrevet idag. Fjärde och sista 

kapitlet i resultatdelen belyser hur det kan komma sig att det kvinnliga håret uppfattas 

som sexuellt laddat. Kapitlet innehåller även en förklaring till varför männen haft 

intresse av att ge det kvinnliga håret en sexuell framtoning. 
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2 Kristendomens syn på kvinnans hår 

Människokroppen, håret 

I följande avsnitt kommer jag att ge en övergripande presentation av vad håret 

betyder för vårt välbefinnande. Därefter kommer en kort historisk titt på hur håret har 

använts som markör för styrka, status, klass och kön. Avslutningsvis ger jag en 

beskrivning av hur man har förhållit sig till håret i olika religiösa kretsar. Flera 

religioner har speciella regler som omfattar håret. Jag ger i detta avsnitt exempel på 

några av dem. 

Hår 
Hår har vi på flera ställen på kroppen; på huvudet, i armhålorna, vi har ögonbryn, 

ögonfransar, könshår och så vidare. Det hår som jag kommer att tala om här, är 

håret på huvudet. Vi ägnar mycket tid och uppmärksamhet åt vårt hår. Det är så 

mycket mer än något som skyler vårt huvud, (förutsatt att vi har något hår kvar). 

Håret är en kroppsdel som har en mycket stor påverkan på vårt sätt att se på oss 

själva. Med hjälp av håret och ändring av frisyren så kan vi ändra vår personlighet 

och identitet. Förlorar vi håret ofrivilligt, så är vi ofta villiga att göra det mesta för att 

det inte ska synas. I annat fall känner vi oss nakna. En kvinna som hade tappat sitt 

hår på grund av strålbehandling mot cancer sa: "När man tappar håret tycker man 

inte man har något mer att leva för." Det kan låta drastiskt men hon är långt ifrån 

ensam om att ha den uppfattningen.1 Kvinnor som tappar håret på grund av 

medicinsk behandling, använder ofta peruk eller sätter en sjal på huvudet innan de 

går ut. Män som börjar bli tunnhåriga på hjässan ses ofta kamma över den kala 

fläcken så länge det går. Till skillnad från andra kroppsdelar, är håret något som vi 

med ganska små medel kan ändra i det oändliga, i och med att det ständigt växer. Vi 

kan klippa håret kort och på så vis ändra vårt utseende drastiskt, för att sedan låta 

håret växa ut och vi kan då "bli någon annan" igen. Håret kan färgas, lockas, 

förlängas, göras rakt, plattas till, "bolmas" upp och så vidare. Håret syns, (förutsatt att 

det inte döljs) drar åt sig uppmärksamhet och gör oss som individer synliga, om vi 

önskar det. Vi sänder ut en rad olika signaler till vår omvärld med hjälp av vårt hår. 

Ett medvetet ovårdat hår kan vara ett sätt att tala om för omvärlden att personen gör 

avsteg från de konventionella gängse normerna och väljer att stå utanför det sociala 
                                                 
1Bolt, 1996, sid. 53 



 7

etablissemanget. Vi kan signalera till vår omgivning allt från politiska 

ställningstaganden, social status, religionstillhörighet till sex. Håret är kanske vårt 

"mest gripande, dramatiska och universella bärare av våra ickeverbala budskap"2.  

Håret som markör för styrka, status, klass och kön 

Människans fascination för håret kan spåras långt bak i tiden. Det finns många myter 

och berättelser som handlar om hår. Redan i Gamla Testamentet berättas om hjälten 

Simpson vars styrka satt i håret. Den listiga Delila klippte av honom hans hår och 

med ens blev han svag. Han fiender kunde då ta honom till fånga. Simpsons hår 

växte emellertid ut och hans väldiga styrka kom tillbaka. Simpson hämnas sina 

fiender men dör själv på kuppen. Det finns flera berättelser som påminner om denna 

där hjältens styrka sitter i håret. Det är inte bara styrka som kan sitta i håret. När de 

nordamerikanska indianerna skalperade sina fiender så gjordes det utifrån en 

föreställning om att fiendens själ satt i håret. Därför avlägsnades håret, skalpen, för 

att förhindra själen att komma efter dem för att utkräva hämnd. Skalpen var 

dessutom en segertrofé som man trodde innehöll magiska krafter.3 

Denna uppsats ska handla om kvinnans hår. Låt oss därför titta på kvinnans hår i ett 

historiskt perspektiv. Håret har i alla tider använts som markör för till exempel kön, 

klasstillhörighet och social status. När man längre bak i tiden talade om kvinnans hår 

så var det alltid hennes långa hår man menade. Ärbara kvinnor hade långt hår. 

Prostituerade kvinnor klipptes kort för att på så vis markera deras status. En kvinnas 

långa hår var, och är än idag, ett tecken på hennes skönhet och en stark bärare av 

sexuella symboler. Därför var det brottsligt att slita håret av en ärbar kvinna. I 

Gotlandslagen från 1300-talet så regleras bortslitandet av annans hår detaljerat. Att 

klippa håret av en ärbar kvinna gav således höga böter: 1 mark silver. Det 

motsvarade priset för två hästar eller oxar. Även mindre hårryckningar kunde leda till 

böter. Straffskalan inleds med en bot på 2 öre för den som tar tag i en annans hår 

med en hand. Boten dubblas om vederbörande tagit tag med båda händerna. 3 öre 

fick man böta om man rivit håret av någon så att det blivit en kal fläck stor så man 

kunde sätta ett finger på den. Krävdes två fingrar för att täcka fläcken så steg boten 

till 4 öre.4   

                                                 
2 Eilberg-Schwartz, & Doniger, 1995, sid. 80 
3 Hämtad från www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html 
4 Ibid. 
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I och med hårets betydelse så var det även användbart som bestraffning. I 

Romarriket, på gammaltestamentlig tid, liksom här uppe i Norden på medeltiden, så 

lät man klippa håret av kvinnan om hon hade begått äktenskapsbrott eller om 

mannen misstänkte att hon hade gjort det. Det var en skymf för kvinnan att förlora sitt 

hår. Hon kunde då likställas med en prostituerade eftersom det bara var de kvinnor 

som hade kort hår. Denna form av bestraffning återkom sedan i modern tid, efter 

andra världskriget, då man runt om i hela Europa klippte håret av de flickor som hade 

haft ett förhållande med tyska militärer, de så kallade tysketöserna. Därefter gned 

man in deras huvuden i tjära och beströdde dem med fjädrar. Så sent som på 1980-

talet i Ulster, på Irland, klippte IRA håret av de katolska flickor som hade haft 

förhållande med engelska soldater eller med protestantiska män.5  

De kvinnor som på medeltiden anklagades för att vara häxor fick många gånger sitt 

hår avklippt. Det var för att avlägsna hennes onda krafter som man trodde satt i 

håret. Det fanns en föreställning om att Djävulen besatte de som hade långt hår. 

Således var det bara kvinnor som Djävulen kom åt.6  

Tron på att onda krafter kunde finnas i kvinnans hår kom att leva kvar inom vissa 

kretsar. I Aten fick bruden inför bröllopet, klippa av sig en hårlock samma morgon 

hon skulle gifta sig, som en försiktighetsåtgärd. Ortodoxa judinnor rakar fortfarande 

av sig håret strax innan bröllopet och bär sedan peruk resten av sitt liv.7 

 

1700-talets elaborerade håruppsättningar var ett tecken på status och social 

tillhörighet. Den signalerade att denna person hade både tid och pengar att lägga ner 

på sitt hår. Invecklade, ofta höga håruppsättningar, var inte något kvinnorna som 

arbetade på åkern gick omkring med. Dessa håruppsättningar var gjorda för att tjusa 

männen i de fina salongerna. Den fattiga hade varken den tiden eller någon som hon 

kunde avvara från det livsviktiga arbetet som gården krävde, bara för att få håret 

fixat. 8 

Synen på håret i religiösa kretsar 

Inom den religiösa sfären finns en rad olika föreskrifter för hur manliga präster och 

munkar ska ha sitt hår. Bland vissa präster har rakning eller klippning av håret setts 

                                                 
5 Hämtad från www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html 
6 Bolt, 1996, sid. 142 
7 Ibid. 
8 Bolt, 1996, sid. 53  
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som en åverkan på den kropp Gud skapat till sin avbild och har därför inte varit 

tillåten. De hedniska prästerna i Skandinavien lät raka av sitt hår men behöll en lång 

svans som löpte ner från hjässan. De egyptiska prästerna på 400 talet före vår 

tideräkning, rakade hela kroppen var tredje dag. Bland munkordnar är det vanligt att 

man har en enhetlig frisyr eller låter raka av sig håret. Inom Katolska kyrkan finns två 

olika typer av tonsurer9. De engelska munkarna har håret rakat i en halvtonsur, så 

kallad Johannestonsur emedan munkarna på kontinenten har heltonsur, så kallad 

Peterstonsur. Sedan 1800-talets slut, så är det frivilligt, bland zenmunkarna, att låta 

raka av sitt hår. Det gäller både kvinnor och män. Det har att göra med att allt fler 

munkar lever sina liv utanför klostren. Kvinnliga och manliga Krishnamunkar rakar av 

sitt hår men kan välja att använda peruk då de vistas ute i samhället, på sina 

arbetsplatser till exempel. För en Krishnamunk så är själva skalligheten en hjälp att 

gå in i den nya rollen som munk men även ett tecken på att de avsäger sig den 

världsliga fåfängan. Själva rakningen av håret betraktas som en viktig 

initieringsceremoni.10 

                                                 
9 Frisyr med rakad fläck på hjässan. 
10 Hämtad från www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html 
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Synen på kvinnan 

Den här uppsatsen fokuserar på kristendomens syn på kvinnans hår. Jag kommer 

ändå kort beröra hur kvinnan har framställts inom den kristna kyrkan, långt bak i 

tiden. Kyrkans syn på kvinnan var viktig eftersom den hade stor makt över kulturen 

och i synnerhet över moralen. Inledningsvis nämner jag vad som står i Nya 

Testamentet när det gäller kvinnan. Därefter tar jag kort upp vad två av den kristna 

kyrkans stora kyrkofäder har haft för syn på kvinnor. Det är av intresse då dessa män 

kom att påverka kristendomen under det första årtusendet. 

 

Förutom det som står i Första Korintierbrevet 11:3-16 så finns det även andra 

författare i Nya Testamentet som har uttalat sig om hur kvinnan ska vara och 

uppträda. I Efesierbrevet 5:22-24 och Kolosserbrevet 3:18 står det att kvinnorna ska 

underordna sig männen. I Första Timotheosbrevet 2:9-12 kan man läsa att kvinnorna 

inte ska bära pråliga kläder eller konstfulla uppsättningar av håret. De ska vara tysta 

och får inte undervisa, bara ta emot undervisning. 

Kristna kyrkans kyrkofäder och deras kvinnosyn 

Tertullianus (160-220) var från Karthago och han anses vara en av den kristna 

teologins grundare. Hans tyckte att alla kvinnor var onda fresterskor och att de därför 

skulle döljas. Hela kvinnligheten i sig var oanständig och ett uttryck för fräckhet 

gentemot Gud, skrev han i skriften De Virginibus Velandis någon gång på 200-talet.11 

I en annan av hans skrifter, Om kvinnodräkten skriver han:  

 
Vet ni icke att ni var och en är en Eva? Guds dom över detta ert kön lever än idag: det 

måste med nödvändighet också skulden göra. Ni är djävulens port, ni är inbjuderskan  

till det förbjudna trädet, ni är den första avfällingen från den gudomliga lagen, ni är hon 

som övertalade honom som inte ens djävulen själv var dristig nog att angripa. Ni 

aktade icke för rov att fördärva mannen, Guds avbild. Och för ert sveks skull måste till 

och med Guds Son dö.12 

 

Hans efterföljare Augustinus (354-430), håller med Tertullianus i synen på kvinnorna. 

Augustinus anses vara en av de mest betydelsefulla kyrkofäder inom den kristna 
                                                 
11 Bolt, 1996, sid. 141 
12Armstrong, 1995, sid. 145 (Kursivering i original). 
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kyrkan i väst. Han hade till och med svårt att förstå varför Gud överhuvudtaget hade 

skapat kvinnan.13   Augustinus växte upp under en mörk tid och kanske var det detta 

som bidrog till hans mörka syn på människan. 410 föll Rom och dess gator 

invaderades av västgoterna. Människorna trodde att nu skulle jorden gå under och 

Gud hade kommit för att straffa människorna. Augustinus syn på den mänskliga 

kroppen, den fria viljan, arvsynden och kvinnan har fått stor genomslagskraft när det 

gäller den kristna synen på kroppen och sexualiteten. Att kort sammanfatta något av 

en människa, som under sitt liv varit mycket produktiv, är problematiskt. Man riskerar 

ständigt att motbevisas, med rätta. Augustinus utsagor motsäger många gånger 

varandra. Ändå presenterar jag här en koncentrerad sammanfattning av Augustinus 

syn på kroppen, den fria viljan, arvsynden och kvinnan. 

Den mänskliga kroppen är, liksom själen, en av Guds skapelser och kan därför inte 

vara ond, eftersom allt Gud gör är gott. Men Augustinus var påverkad av Platons 

idéer om dualism och kropp och själ. Själen är odödlig, äger förnuftigt tänkande och 

kunskap samt står närmare Gud. Kroppen är dödlig. Den uppstår vid den yttersta 

domen och döms, antingen till evig lycksalighet, om man varit rättfärdig i sitt leverne, 

eller så döms kroppen till förbannelse och får brinna i evighet. Själen skattades högre 

än kroppen av Augustinus. Kroppslig kärlek var därför av lägre art än andlig kärlek. 

Endast i barnalstrande syfte och inom äktenskapet var den kroppsliga kärleken, 

samlaget, fri från synd. 

Viljan är en gåva av Gud och människan är fri att välja som hon vill. Hon hade i 

begynnelsen att välja mellan Gudstillvänd kärlek, så kallad caritas, eller världstillvänd 

kärlek, så kallad cupiditas.  

Arvsynden uppkom på grund av att människan, genom Evas försorg, valde cupiditas 

då hon åt av den förbjudna frukten. Denna synd har sedan gått i arv från Adam och 

Eva till hela mänskligheten. Människan blev därigenom fördärvad och oförmögen att 

göra gott utan Guds hjälp. 

Kvinnan Eva var den som hade frestat Adam att äta av den förbjudna frukten. Därför 

var det Eva, och därefter alla kvinnor, som bar skulden för arvsynden. Kvinnan 

ansågs (redan) under medeltiden vara, i högre grad än mannen, styrda av sina 

känslor och förknippades därför med det kroppsliga. Då det kroppsliga värderades 

lägre än det själsliga, så innebar det en nedvärdering av kvinnan och det kvinnliga. 

                                                 
13 Armstrong, 1995, sid.146 
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Jungfru Maria utgjorde ett undantag bland kvinnor, i och med att hon hade blivit 

befruktad utan att bli befläckad genom cupiditas.  

Augustinus ger här en förklaring till hur Gud som är allsmäktig och god har kunnat 

skapa kvinnan och kroppslig kärlek även om de inte är fria från synd. I denna lilla 

förklaringsmodell är världen uppbyggd enligt ett motsatsförhållande eller en platonsk 

dualism. Vi har här det goda vs det onda, kroppen vs själen, mannen vs kvinnan, 

caritas vs cupiditas och så vidare. Gud ger människan den fria viljan att välja som 

hon vill. Eva och Adam väljer cupiditas, kroppslig kärlek, efter att Eva har lockat 

Adam att också äta av den förbjudna frukten. Denna synd, som de båda här begår, 

blir den så kallade arvsynden och ärvs av kommande generationer för alltid. 

Människan kommer hädanefter att vända sig, man och kvinna, till varandra för att 

finna behag i den kroppsliga kärleken, då de istället borde vända sig mot Gud med 

sin kärlek. Under samlaget förlorar människorna sig i varandra och vänder sig bort 

från Gud. Det Gud gör är gott, men människan har, genom den fria viljan och Eva, 

gjort felaktiga val och blivit fördärvade. Därför är det Eva och alla kvinnor efter henne 

som bär skulden för människans fördärv.14 

Även Augustinus ansåg att kvinnorna skulle vara beslöjade då de visade sig ute 

bland folk. Anledningen var att kvinnorna, i motsats till männen, inte var en avbild av 

Gud.15  Paulus säger också att det är mannen som är en avglans av Gud. Kvinnan är 

en avglans av mannen16.  

Den kvinnosyn som Tertullianus och Augustinus propagerade för kom att påverka 

kristendomen i väst under det första årtusendet. När den kristna kyrkan på 300-talet 

fram till och med 900-talet, uttalade sig om kvinnan så målades hon upp som 

fresterskan som missleder mannen till att vända sin kärlek till henne och inte till 

Gud. 17 

 

                                                 
14 www.religion.gotland.se/augustin.htm  
15  Schmidt, 1990, sid. 134 
16 Första Korintierbrevet 11:7 
17 Armstrong, 1995, sid. 147 
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Synen på kvinnans hår 

I följande kapitel tittar jag inledningsvis på vad som står skrivet i Bibeln om kvinnans 

hår. Därefter belyser jag vad den kristna kyrkan ansåg vara korrekt klädesdräkt för 

kvinnan då hon vistades ute bland folk, under det första årtusendet. Sedan kommer 

medeltiden och stora förändringar äger rum, runt om i Europa. Beslöjningen av 

kvinnan upphörde i väst. Däremot kom andra medeltida seder och traditioner som 

har med jungfrudom att göra att påverka synen på kvinnan och kvinnans hår. Kapitlet 

fortsätter därefter med att beskriva de regler som gällde i Danmark och Sverige för 

ogifta och gifta kvinnor när det gällde huvudbonader. Sedan tar jag upp de regler 

Pingstkyrkan hade rörande kvinnornas hår. Avslutningsvis skriver jag kort om vad 

Katolska kyrkan och Svenska kyrkan säger idag om Korintierbrevet och kvinnans hår. 

Först vill jag kort nämna något om begreppet beslöjning, så som det förekommer i 

texterna här nedan. I uttalanden från kyrkan som har med kvinnans hår att göra så 

talas det ibland om beslöjning. Slöjan användes för att täcka håret, men under vissa 

perioder, inom vissa geografiska områden, också för att täcka ansiktet. Så även i den 

tidiga kristna eran. 

Bibeln och kvinnans hår 

När Paulus skriver till församlingen i Korint och talar om för kvinnorna där, att de ska 

täcka sitt huvud då de ber eller profeterar, har han då stöd för sitt uttalande i Gamla 

Testamentet?  

Utgår man från ordet "slöja" som nyckelord så har jag funnit fyra olika ställen i Bibeln 

som tar upp beslöjning av kvinnan. Det är Första Moseboken 24:65 och 38:14-15, 

Höga visan 4:1 och Jesaja 47:2. Ingen av texterna är någon uppmaning eller 

föreskrift om att kvinnan ska vara beslöjad eller täcka sitt huvud eller hår. Snarare är 

det här sedvänjor som benämns. Det mest intressanta är att läsa i berättelsen från 

Första Moseboken 38:14-15, där de som bär slöja är de prostituerade kvinnorna. 

Paulus skriver också i Första Korintierbrevet att det är en skam för kvinnorna att 

klippa sitt hår. Pingstkyrkorna i både Sverige och USA har ända in i modern tid levt 

efter den regeln. Som jag inledningsvis nämnde var Lois Gibson medlem av en 

Pingstkyrka i USA. Hon hade svårt att förstå regeln med att kvinnorna inte skulle få 

klippa sitt hår. Gibson lämnade till slut Pingstkyrkan och gjorde en ingående studie av 

vad som står skrivet i Bibeln, utifrån originalspråken, när det gäller klippandet av 
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kvinnans hår. Ingenstans i Bibeln fann hon någon uttalad regel om att kvinnan inte 

får klippa sitt hår. Det hon fann, som överhuvudtaget hade med hår att göra, var 

hygieniska instruktioner18  och att de kvinnor och män som svurit eden att bli 

nasirer19 ska raka sina huvuden20.  Men det gäller både kvinnor och män. I Femte 

Moseboken21  talar Gud om hur mannen ska gå till väga då han har tagit en kvinna 

som krigsfånge och han vill gifta sig med henne. Paulus skriver att det är en skam för 

kvinnan att klippa eller raka sitt hår. Om rakandet av kvinnans huvud i denna text 

görs för att förnedra henne är en tolkningsfråga. I så fall skulle även klippandet av 

naglar också anses förnedrande, av denna text att döma. Jag tolkar texten som en 

"rit de passage", där klippandet av håret och naglarna symboliserar att hon lämnar 

(klipper av) sin identitet hon hade i sin förra stam. När sedan håret och naglarna 

växer ut igen så går hon in i rollen som medlem av den nya stammen. Den 

tillfångatagna kvinnan ska vidare bo i mannens hus i en månad och sörja sin fader 

och moder, innan den nye mannen får ta henne till sin hustru, står det skrivet. I 

Jesaja 3:16-17, 3:24 och i Jeremia 7:29 förekommer rakandet eller klippandet av 

håret som bestraffningsform, för både kvinnor och män.  

Förutom i Första Korintierbrevet så finns det inget annat ställe i Bibeln som ägnar 

kvinnans hår någon uppmärksamhet. 

 

Författarinnan Nina Bolt hävdar att det Paulus skriver i sitt brev till församlingen i 

Korint 22  har kommit att spela en avgörande roll för hur den kristna kyrkan har sett på 

hårets längd och synlighet för bägge könen. Paulus själv var jude och de judiska 

männen hade ofta långt hår. Hans föräldrar däremot hade romerskt medborgarskap 

och bland romarna var seden att männen skulle ha kort hår och kvinnorna långt. 

Hans instruktioner i Korintierbrevet är således i enlighet med romersk sedvänja och 

ett avståndstagande från judendomen. Han skriver till exempel i Första 

Korintierbrevet 11:14-15: "Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen 

att ha långt hår men en heder för kvinnan, hon har ju fått sitt långa hår som en 

slöja."23  

                                                 
18  Tredje Moseboken 13:32-33 och14:8-9 
19 Judisk renlevnadsmänniska 
20 Fjärde Moseboken 6:5-6, 6:9, 6:18 
21 Femte Moseboken 21:12-13 
22 Första Korintierbrevet 11:3-16 
23  Bolt, 1995, sid. 139 
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Efter Paulus 

Vad som sedan hände i Korint efter det att Paulus hade skrivit sitt brev med bland 

annat uppmaningen om att kvinnorna skulle täcka sitt huvud i församlingen får vi 

aldrig veta. Ämnet tas inte upp igen. Antingen så var församlingen så lydig att de 

följde Paulus anvisningar till punkt och pricka och han hade ingen anledning att 

kommentera det mer. Eller så gav han upp då han upptäckte att de brydde sig ändå 

inte om hans åsikter i denna fråga. Under det första årtusendet så ger kyrkan ut 

skriftliga förkunnelser som säger att kvinnan ska täcka sitt huvud. Enligt den brittiske 

vetenskapsmannen Henry Alford så var det den tolkning som den tidiga kristna 

kyrkan gjorde av Korintierbrevet som fick kyrkan att ge ut dessa förkunnelser. Till 

skillnad från Paulus rekommendationer eller uppmaningar, så går dessa kyrkliga 

företrädare ett steg längre i att beskära kvinnans friheter. De säger att kvinnan bör 

täcka huvud och ansikte, så snart hon går utanför sitt hus eller ut bland folk. Paulus 

rekommendationer var kvinnan i församlingen då hon ber eller profeterar. Han sa inte 

att kvinnan skulle vara beslöjad eller ha sitt huvud täckt överallt. 24 

Så här står det i tre av författningarna som utkom under den tidiga kristna eran. 

Apostlatraditionen, ett dokument från 200-talet från den kristna kyrkan, förkunnande: 

"Och låt alla kvinnor ha sitt huvud täckt med ett ogenomskinligt tyg, inte med en slöja 

av tunt linne, för det är inte ett riktigt täckande."  

I Apostlaförfattningen 1.7, som är daterad till slutet av 300-talet, sa kyrkan den 

gången: "Och när du går på gatan, täck ditt huvud; för genom ett sådant täckande 

undviker du att bli sedd av sysslolösa25 personer." 

Apostlaförfattningen 1.8 fortsatte i samma linje: "Om du vill behaga honom 

[brudgummen i himlen], täck huvudet när du går på gatan; beslöja ditt ansikte för att 

undvika indiskreta blickar; och låt inte det ansikte Gud har givit dig rodna, utan gå 

med nedsänkt blick, förbli beslöjad såsom anständigheten kräver att kvinnor ska 

göra." 26 

 

Även på synoden i Auxerre i Frankrike år 585 talar man om beslöjning. Där förkunnar 

kyrkan att kvinnor som deltar i nattvarden måste vara beslöjade. Därefter verkar det 

som om kyrkan lättar på restriktionerna runt kvinnan. Det sista skriftliga dokumentet, 

                                                 
24  Schmidt, 1990, sid. 134 
25 Den engelska texten använder sig här av ordet "idle". 
26 Schmidt, 1990, sid. 135 
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utfärdat av den kristna kyrkan som tar upp kvinnans beslöjning eller täckandet av 

hennes huvud som författaren Alvin John Schmidt har funnit, är daterad till 866. Det 

är påven Nikolaus I som säger att kvinnan måste täcka sitt huvud under 

gudstjänsten. Därefter slutar kyrkan att skicka ut skriftliga förkunnelser som har med 

kvinnans hår att göra. 27 

 

Även om kyrkan efter år 866, inte längre tar upp kvinnans hår i sina skriftliga 

förkunnelser så kommer seden att kvinnan ska täcka sitt huvud fortsättningsvis leva 

kvar bland folket. Kyrkans makt var alltjämnt stor och den tolkning som medeltidens 

präster gjorde av Första Korintierbrevet kan ha legat till grund för att kvinnorna inte 

skulle gå ut barhuvade. En av tolkningarna gjorde gällande att kvinnan skulle bära 

något på sitt huvud som ett tecken på sin underdåniga ställning gentemot mannen. 

Männen fick också lära sig att de skulle ha kort hår, för så står det också i Första 

Korintierbrevet.28  

Slöjan försvinner på medeltiden 

Stora omvälvningar ägde rum, runt om i Västeuropa under 1400-och 1500-talet. Även 

traditioner förknippade med den kvinnliga beslöjningen kom att påverkas. Städerna i 

Västeuropa växte. Mängder med människor lämnade landsbygden och sökte sig dit 

för att finna arbete och inkomstkällor. I de stora städerna var det inte längre möjligt 

att uppehålla den sociala kontrollen som man hade ute i byarna, där alla kände alla. 

Nya kulturer och influenser strömmade in till de växande städerna och med dem kom 

nya seder och bruk att utmana och ifrågasätta gamla synsätt. De kulturella krafter 

som tidigare fått männen att betrakta kvinnor som sina ägodelar fick inte längre gehör 

bland stadsbefolkningen. Ägandekonceptet, som inte bara omfattade kvinnan, blev 

försvagat i staden där en stor del av befolkningen bestod av nyinflyttade personer. 

Till staden kom människorna ofta med två tomma händer och hade bara sin 

arbetskraft att erbjuda. Denna kulturella omställning fick männen att se på kvinnorna 

på ett nytt sätt. Kvinnorna blev för dem en part i en relation, istället för en egendom. 

Männen behövde denna part för att bygga upp "det nya livet" som livet i städerna ofta 

innebar. När de starka krafter, som tidigare upprätthållit det agrara-patriarkala bruket 

av slöjan, inte längre kunde utöva sin kontroll över kvinnorna så fick kvinnorna nu en 

                                                 
27 Schmidt, 1990, sid. 136 
28 Bolt, 1996, sid. 139 



 17

större frihet och kunde röra sig ute, utan att behöva täcka sitt ansikte bakom en 

slöja.29 Men kvinnans ställning var alltjämt underordnad mannens30. 

Medeltidens seder rörande kvinnans hår 

Kroppen kom i fokus på medeltiden. Den uppfattades som syndig av kyrkan och 

syndigast av allt var den kvinnliga kroppen och den kvinnliga sexualiteten. Håret 

ansågs vara sexuellt lockande för att inte säga provocerande. Därför straffades ofta 

kvinnor med att man klippte deras hår. Männen var inte alls på samma sätt drabbade 

av denna bestraffningsform. Det kunde räcka med misstanke om äktenskapsbrott för 

att de skulle klippa av håret på kvinnan. Även andra så kallade sexuella förseelser 

som att gå med utsläppt hår, vilket bara jungfrur fick göra, straffades med avklippt 

hår.31  På medeltiden framställdes alltid jungfru Maria med utslaget hår, även om hon 

bar på någon form av huvudbonad. Hennes hår kunde dock alltid skönjas. Det var för 

att beteckna hennes status som obesmittad jungfru. Fastän Maria-bilderna rensades 

bort från kyrkorna när protestantismen infördes, så kom det utslagna håret att leva 

kvar som symbol för jungfrudomen. Om en änka i Danmark gifte om sig så måste 

hon täcka sitt hår då hon gick fram till altaret. Hon hade ju varit gift en gång och 

kunde alltså inte (anses) vara jungfru. Gifta kvinnor skulle överhuvudtaget inte gå ute 

barhuvade och med lössläppt hår. Som gifta var de inte längre jungfrur. I Danmark, 

år 1635, fick en kvinna vid namn Karen Jensdatter sitta av två år på tukthuset därför 

att hon gått uppför altargången med utsläppt hår, trots att hon hade fött barn utanför 

äktenskapet. Hennes brott bestod i att hon därigenom hade vanärat "Kristi helige 

testamente" och förargat "den helige kristliga allmänheten". Att gå fram till prästen 

som brud med huvudet täckt var, å andra sidan, en stor skam, såvida man inte var 

änka. Det var inte bara bruden som hade anledning till att tänka sig för innan hon 

gick uppför altargången; brudtärnor som ledsagade "en falsk jungfru" till altaret skulle 

tappa sitt eget hår, sades det.32 

Även i det kristna Sverige fanns det oskrivna regler för hur och när kvinnan skulle 

dölja sitt hår.  Kyrkan hade till och med början av 1900-talet fortfarande en stark 

påverkan på kulturen33.  Dess värderingar och normer blev rådande regler som 

                                                 
29 Schmidt, 1990, sid. 137 
30 Min egen reflektion 
31 Bolt, 1996, sid. 142 
32 Bolt, 1996, sid. 144 
33 Gelfgren, 2005, sid. 125 
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människorna ute i byarna rättade sig efter. Sederna rörande håret sade att yngre 

flickor fick gå barhuvade och ha håret lössläppt till dess de konfirmerat sig. Därefter 

betraktades de som sexuellt mogna och skulle därför inte visa sig ute med lössläppt 

hår. Håret skulle vara flätat eller uppsatt i knut. En lössläppt kvinna var en kvinna 

med håret lössläppt eller utsläppt. Efter giftermålet skulle kvinnan bära sjal då hon 

gick hemifrån.34  Denna sjal kallades vardagligt huckle. I södra Sverige kallade man 

det för klut och den hade en alldeles speciell avancerad knytning35.  Ogifta kvinnor, 

som hade haft sexuellt umgänge, skulle också bära klut, så kallad horklut. Den fick 

inte bära samma färg som den de ärbara gifta kvinnorna hade på sig. Om de visade 

sig barhuvade ute, så kunde det vara till skada för folk och fä, påstod man. 

Prostituerade kvinnor klipptes kort för att markera att de inte var ärbara kvinnor.36 

De gifta kvinnorna på1700- och 1800-talet var noga med att markera sin status. 

Bondhustrun hade ett stort ansvar för livet på gården och var respekterad av de 

andra i byn. Ogifta kvinnor åtnjöt i regel ingen särskild respekt. I sockendräkternas 

huvudbonader markeras kvinnans status genom att de gifta kvinnorna har 

huvudbonader som skiljer sig åt från dem som de ogifta kvinnorna får bära. Dessa 

traditioner i sockendräkternas klädsel finns kvar än idag, även om den inte alltid 

efterlevs. 37 

Pingstkyrkan i Sverige 

När inte kyrkan längre skriftligen påtalade att kvinnorna skulle täcka sitt huvud då de 

gick hemifrån, så var det seder och traditioner som fick kvinnorna att göra det ända 

fram till och med början på 1900-talet. I Pingstkyrkan däremot fanns, långt in på 

1900-talet, en uttalad regel om att kvinnorna inte skulle klippa sitt hår. Innan jag 

redogör för den och dess konsekvenser vill jag klargöra att Pingströrelsens betoning 

på den fria församlingen gör det svårt att uttala sig generellt om Pingströrelsen. Det 

jag kommer att redogöra för i detta stycke är hämtat från en Pingstförsamling i 

Västerbotten. Reglerna kopplade till kvinnans hår var dock desamma i många 

pingstförsamlingar, runt om i landet.  

Under 50-talet var Pingstkyrkan störst bland frikyrkorna i Västerbotten, bortsett från 

vissa kustområden där EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, dominerade. 

                                                 
34 Hämtat från www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html 
35 Nationalencyklopedin, 1993, sid. 187 
36 Hämtat från www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html 
37Centergran, & Kirvall, 1998, sid. 17 
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Pingstförsamlingarna leddes av outbildade pastorer. De tolkade Bibeln bokstavligt 

och var mycket konservativa. Reglerna som skulle efterlevas var hämtade direkt från 

Bibeln. Det gjorde att kvinnans hår kom att spela en viktig roll. I enlighet med vad 

som står i Första Korintierbrevet så fick församlingens kvinnor inte klippa sitt hår, inte 

ens luggen. Det kunde leda till uteslutning. Kvinnorna skulle ha håret uppsatt i knut 

(den så kallade pingstknuten), hästsvans, flätor eller rulle mitt på huvudet. Allt hår 

skulle vara med. Att permanenta håret, var inte heller tillåtet.  

Idag har Pingstkyrkan inte kvar den strikta bokstavstolkningen av till exempel 

kvinnans hår. Ändringen kom när utbildade pastorer kom till församlingarna. Kyrkan 

blev då mer tolerant. 38   

Vad säger man idag? 

Seden att täcka håret eller att kvinnan skulle ha något på huvudet då hon gick ut 

levde kvar en bit in på 1900-talet, bland allmänheten i Sverige. Katolska kyrkan 

däremot, hade en bit in på 1960-talet kvar kravet att kvinnorna som besökte 

gudstjänsten skulle bära huvudbonad, står det att läsa i vissa böcker.39  Därom tycks 

det dock råda delade meningar. Än idag kan man läsa på Internet att kravet på att 

kvinnor ska täcka huvudet i kyrkan fortfarande existerar. Bland annat skriver 

författaren Jackie Freppon att Katolska kyrkan fortfarande kräver att kvinnan ska 

täcka sitt huvud då hon besöker gudstjänsten. Då denna regel är så självklar, i och 

med vad som står skrivet i Korintierbrevet, så finns det inte längre någon anledning 

idag, att fortsätta uttala sig om den eller att ytterligare ta upp den i den Romerska 

mässboken. Men regeln har för den skull aldrig tagits bort, hävdar hon.40 

Dagens kommentarer till Korintierbrevet 11:3-16 

Det som Paulus skriver i Första Korintierbrevet 11:3-16 har tolkats av kyrkofäder och 

präster genom tiderna. Deras tolkningar, före modern tid, har gjort att kvinnorna 

omgärdats av regler rörande sitt hår, regler som männen har sluppit ifrån. 

Tolkningarna av Paulus ord som görs av Svenska kyrkan idag är inte densamma 

som för 1000 år sedan. Bo Giertz, präst, biskop och författare till bland annat 

Förklaringar till Nya Testamentet skriver att det som upplevdes som oanständigt på 

den tiden inte behöver vara det i våra dagar. Därför finns det ingen anledning att 
                                                 
38 Hämtat från http://www.norran.se/sektion_c.php?id=748793&avdelning_1=195&avdelning_2=0  
39Berge & Manga, 2006, sid. 98 
40 Hämtat från http://www.catholicplanet.com/articles/article51.htm  
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tolka denna förmaning bokstavligt idag, när nu ingen reagerar på om en kvinna går ut 

barhuvad eller har kortklippt hår41. 

                                                 
41 Giertz, 1985, sid. 381 
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Kvinnans hår kopplat till sexualiteten  

Anledningarna till att kvinnan skulle täcka sitt huvud var flera. Paulus skriver att hon 

ska bära ett tecken på sitt huvud för sin rätt för änglarnas skull. Det har tolkats som 

att kvinnan ska bära något på sitt huvud som ett tecken på sin underdåniga ställning 

gentemot mannen. Augustinus ansåg att kvinnan skulle täcka sitt huvud eftersom 

hon inte var en avbild av Gud, vilket mannen däremot var. Tertullianus säger rent ut 

att han anser kvinnan vara en fresterska och ska därför döljas. Som en sista del i 

resultatet vill jag ge en förklaring till att kvinnans hår betraktas som sexuellt laddat 

och ge en anledning till att männen har gett kvinnans hår en sexuell framtoning.  

 

Kvinnans långa hår har alltid varit en markör för det feminina, det kvinnliga. Övriga 

kroppsdelar såsom armar, ben och bröst väl täckta av klädesdräkten. Håret var den 

kroppsdel på kvinnan som ibland kunde anas eller skymta fram, även då det doldes 

under en slöja. Det var den eventuella tillgängligheten av något förbjudet som det 

dolda håret under en sjal eller en slöja stod för som gjorde håret så erotiskt laddat 

och kittlande. Det synliga kvinnliga håret skulle vara reserverat endast för hennes 

mans blickar. Om kvinnan inte täckte sitt hår gjorde hon sig skyldig till provokation.42 

De män som blev upphetsade inför synen av en kvinnans hår, ansågs vara oskyldiga 

till sina lustfyllda känslor. Det var kvinnans fel att männen blivit upphetsade. Männen 

såg sig inte som svaga inför kvinnorna och deras lustar. Nej, det var kvinnorna som 

drev dem till detta, så därför var kvinnan den skyldiga. Männen, de var oskyldiga, 

mer eller mindre utsatta för en komplott.43  

Att ge kvinnans hår en sexuell innebörd kan också vara ett sätt att "sudda ut" kvinnan 

och sänka hennes självkänsla så att hon inte vågar säga emot männen. Beslöjningen 

av kvinnorna handlar då egentligen om männens rädsla för att förlora sin makt och 

sin manlighet. Genom att täcka kvinnans huvud och ansikte så blir kvinnan 

identitetslös, utsuddad och förlorar därigenom sin möjlighet att göra sin röst hörd. 

Kvinnan är tystad och utgör inte längre något hot.44  

                                                 
42 Eilberg-Schwartz & Doniger, 1995, sid. 139 
43 Schmidt, 1990, sid. 134 
44 Cixous, Hélène, Kastration eller halshuggning, citerat från Eilberg-Schwartz & Doniger, 1995, sid. 8 
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3 Sammanfattande diskussion  
Varför Paulus skrev brevet till församlingen i Korint vet vi inte. Vi vet inte heller varför 

han tyckte det var nödvändigt att ge instruktioner för hur kvinnorna skulle klä sig i den 

kristna församlingen. Däremot har dessa rader senare gett upphov till tolkningar och 

diskussioner som har fått konsekvenser för kvinnornas synlighet ute i samhället. 

Författarna, till de tre böcker som jag hämtat det mesta av min information ifrån, 

säger att tolkningen av det som står skrivet i Korintierbrevet 11:3-16 gjorde att 

kvinnorna täckte huvudet då de gick hemifrån.  

Min egen tolkning av varför kyrkan och dess teologer har ödslat så mycket tid och 

energi på kvinnans huvudbonad är att kyrkans män har varit rädda för sin egen 

sexualitet. Munkarna i klostret kände nog mer än en gång att deras koncentrering på 

Guds kärlek och den andliga världen stördes av kroppens sexuella behov. Det måste 

ha tett sig ganska så skrämmande för dessa män att så låga tankar tog över då de 

egentligen ville vara "rena" och fokusera på Gud och ge sin kärlek till honom. Det är 

kvinnorna som får bära ansvaret för männens svaghet inför deras kön. Det är 

kvinnorna som ska täcka sitt ansikte och gå med nedsänkt blick så att inte männen 

kan se det. I annat fall kunde hon göra så att männen blev oförskyllt sexuellt 

upphetsade vid åsynen av henne. Detta säger mer om männen, än vad det säger om 

kvinnorna.  

Männens maktbehov kan också göra sig gällande här. Genom att dölja kvinnan 

bakom ett skynke så gör man henne osynlig och den som är osynlig får svårt att göra 

sin röst hörd. Det var ett sätt att tysta kvinnan, som Hélène Cixous skriver. 

Ägandekonceptet kan också ses som en förklaring till att seden med olika 

huvudbonader för gifta och ogifta kvinnor kom att leva kvar så långt in i modern tid 

ute i byarna, även i vårt land. Det var sönerna som ärvde gården och ägorna. För en 

hemmansägare var en duglig hustru ovärderlig för gården. Därför kan det ha varit 

rent praktiskt att via olika huvudbonader signalera vilken kvinna som var ledig och 

vilken som var upptagen i byn. Att ha begär till sin nästas hustru kunde få 

katastrofala följder i de små bondesamhällena, där människorna var beroende av 

varandras hjälp för sin överlevnads skull.  

Min ambition med denna uppsats har varit att belysa att Första Korintierbrevet har 

varit grundläggande när det gäller den kristna kyrkans syn på det kvinnliga håret, 

ända in i modern tid. Skriftlig dokumentation från kyrkan, finns fram till år 866, som 
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tar upp kvinnans synliga hår. Därefter är det tolkningar av gammal rättspraxis och 

seder och bruk som legat till grund för mina slutsatser. Informationen har jag hämtat 

från de böcker jag använt mig av. Inom Katolska kyrkan finns det de som anser att 

Paulus ord fortfarande gäller. Någon liknande uppfattning har jag inte funnit inom 

Svenska kyrkan. Däremot tycker jag mig ha funnit en stark koppling mellan Paulus 

ord och traditionerna kring kvinnornas huvudbonader som levde kvar ända in i 

modern tid. Även om det kanske var så att traditionerna kom att leva kvar länge 

därför att de hade ett rent praktiskt värde för människorna ute i byarna. När jag har 

diskuterat med bland andra min mamma, född 1927, om hur hennes mamma gick 

klädd då hon lämnade gården, så framkommer det att hon alltid hade håret uppsatt 

under ett huckle. Något annat var otänkbart. Min mamma gör däremot ingen koppling 

mellan Första Korintierbrevet och denna sed utan säger bara att så gjorde kvinnorna 

då. Hon tycker inte ens om att kopplingen görs. För henne finns inget tvingande i den 

kristna religionen.  

Jag vet att kvinnorna i början på 1900-talet dolde sitt hår under ett huckle då de gick 

hemifrån. Jag har fortfarande inte något mer konkret svar till varför, mer än att så var 

seden. För att kunna hitta svaret på den frågan och eventuellt finna en dokumenterad 

koppling mellan Första Korintierbrevet och sederna kring kvinnornas hucklen, så 

kanske man ska leta i gamla rättsprotokoll för att se om någon kvinna efter 1600-talet 

dömts för något som kan kopplas till hennes hår. Kanske kan man även finna något 

av intresse om man studerar gamla husförhörsprotokoll. Att finna svar på frågor om 

varför vi människor gör som vi gör, är många gånger svårare än att svara på varför 

myrorna gör som de gör. 
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