
Arrangör: Övre Hälsinglands slöjdförening, Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund, 
Ljusdalsbygdens museum. Region Gävleborg, Studieförbundet Vuxenskolan och 
Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund

Elisabeth Hallgren Sjöberg, fil dr i idéhistoria, föreläser om 
sin avhandling Såsom en slöja där hårmode och huvudbonader 
under sent 1800- och tidigt 1900-tal tas upp och idéer bakom  
bruket lyfts fram.

Föreläsningen introduceras av konstnär Margareta Danhard 
som reflekterar kring sin konst och en lokal huvudbonad som  
varit hennes inspiration. 

Föreläsningen sker i samband med utställningen Under ytan och 
projekt Å hon tjöt oupphörligt. 

Entré: 100 kr, inkluderar kaffe/te och smörgås 
OBS! Gratis för ungdomar upp till 25 år
Kontaktperson Margareta Danhard 073-073 36 93

Välkomna! 

KLÄDKODER OCH NORMER

Tingshuset Delsbo 10 oktober kl 11–14

KL
Ä

D
KO

D
ER

 &
 N

O
RM

ERHEDER, HåR OCH HuvuDbONaD



Program

Lördag 10 oktober kl. 11–14
Tingshuset, Stationsgatan 7, Delsbo

11.00 – 11.30  Samling och möjlighet att se utställningen Under 
ytan.

11.30 – 12.00  Introduktion av konstnär Margareta Danhard 
som berättar kring det hon studerat och  
inspirerats av när hon gjort sina konstverk  
som visas i utställningen Under ytan. 
I huvudsak om korsmössan som bl.a. nämns  
som ett skamplagg och som användes i Delsbo  
på 1760-talet.

12.00 – 13.00  Heder, hår och huvudbonad. Om kristen 
slöjtradition i Sverige under 1800- och tidigt 
1900-tal. 

 Fil dr Elisabeth Hallgren Sjöberg föreläser om 
sin avhandling Såsom en slöja där hårmode och 
huvudbonader under sent 1800- och tidigt 1900-
tal tas upp och idéer bakom bruket lyfts fram.

 
 I 1 Kor. 11 förmanar Paulus de kristna kvinnorna 

att inte vara barhuvade inför Gud. De fick inte 
heller klippa håret kort. Vad har detta inneburit 
i praktiken för Sveriges kristna kvinnor? Och vad 
hände egentligen under det tidiga 1900-talet då 
troende kvinnor började klippa håret kort?

13.00 – 14.00  Frågestund ledd av Elisabeth Hallgren Sjöberg 
med kaffe/te och smörgås.

 välkomna!
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