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Lav din egen blomsterkrans 
 

 
 

De otte Møer var klædte skønt 
I Stof, som mer end Græs var grønt, 
Thi Fløjl fra Assagauk de bar,  
Og langt og vidt det skaaret var. 
En kostbar Gjord, hel smal og lang, (bælte) 
Om midjen Klædebonnet tvang. (Klædedragten) 
Af disse otte bar hver Maar  (ung kvinde, mø) 
En lille Blomsterkrans om Haar, 
Derved de smyktes saare vel. 

 
”Parzival” 1 

   
 
Hårets betydning for kvinden 
Kvinder havde som udgangspunkt så langt hår som muligt. Det var ikke klippet i frisure, eller med 
pandehår. Det kunne være flettet og derefter sat op på forskellige kunstfærdige måder. Så længe en ung 
pige var ugift, kunne hun vise sit hår. Til arbejdsbrug var håret samlet på en eller anden måde. 
  
I begyndelsen af middelalderen viste gifte kvinder slet ikke håret. Det er helt tildækket,  ligesom vi kender 
det fra nogle kulturer i dag. Nogle kvinder klippede deres lange hår af, når de blev gift, for så var håret bare 
i vejen, når de skulle arbejde og bære ting oven på hovedet. For arbejdende kvinder, uanset om de var gift 
eller ej, var løst hår også upraktisk, når sod og gnister sprang fra ildstedet eller de var i marken - og voksne 
kvinder foretrak at se gifte ud! Det var der mest prestige i. 
 
Fletninger 
Meget lange fletninger, enten frit hængende næsten ned til anklerne, eller opsat om hovedet, blev brugt af 
unge ugifte kvinder.  
  
For gifte kvinder blev det i midten af middelalderen, almindeligt med synlige fletninger anbragt 
som frikadeller ved ørene, sammen med et lin2 og evt. hårnet.  
Man har fundet løse fletninger, lavet af ægte hår, men fletningerne kunne også være lavet af fx hør eller 
silke. Fletningerne kunne være sat på et hovedtøj, så de var lige til at tage på. Ligesom vi kan få sat kunstigt 
hår på i dag. 
  
Der var mange fletteteknikker, som kunne varieres i en uendelighed med indflettede bånd og kranse. 
  
 Overklassens kvinder var dog ikke helt glade for, at de som gifte kvinder skulle dække deres smukke hår, så 
kongelige og adelige damer kunne finde på at snyde lidt med hovedlinene og bære blomsterkranse i deres 
lange hår. 

                                                             
1
 Parzival er et epos (heltedigt) skrevet af Wolfram von Eschenbach omkring år 1200. Det omhandler Parzivals og 

Gawans bedrifter. Parzival og Gawan var begge riddere af det runde bord hos Kong Arthur. 
2 En form for let tørklæde. 
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Blomsterkransen 
Når en brud skulle giftes i middelalderen bar hun det 
fornemste tegn på sin jomfruelighed: brudekransen eller 
brudekronen.  
 
Blomsterkranse (af roser eller violer) var udelukkende 
forbeholdt unge kvinder, der bar kransen på deres 
løsthængende hår. 
 
I middelalderen blev jomfruer begravet med en 

blomsterkrans på hovedet, som et symbol på deres 

uberørthed (uanset deres alder) - senere var det kun unge 

piger, der blev kransede. 

Det var almindeligt at afbilde fx elskende par og unge 
kvinder og mænd med blomsterkranse. Kransene har 
været et symbol på de unges kærlighed og ungdom. 
 
Anden brug af kranse 
Andre grupper har også modtaget en krans som 
sejrshyldest som fx datidens korsriddere, når de vendte 
hjem. Jesus fik derimod en tornekrone som straf.  
 

I dag kender vi også kranse fra fx hyldest ved sportsbegivenheder eller kranse ved begravelser eller 
mindesten. 
 

I skal nu fremstille jeres egen blomsterkrans i stof eller papir.  
Tænk over, hvilke blomster I vælger at bruge. De har forskellig 
betydning: 
 
Efeu/vedbend  Troskab  
Lavendel  Beskedenhed 
Kaprifolie  Ægte kærlighed  
Forglemmigej  Venskab ud over døden 
Pil  Den forsmåede eller sorg 
Stedmoderblomst Tristhed, triste tanker 
Firkløver  Lykke, beskyttelse, bliv min 
Akeleje  Triste tanker 
Tusindfryd  Elsker-elsker ikke?, tvivl 
Rød rose  Jeg vil elske dig evigt 
Viol  Trofasthed 
Nellike  Symbol på Jomfru Maria 
Liljer  Din rene skønhed betager mig 
Iris  Opgiv ikke håbet 
Blå hyacint  Vores kærlighed er konstant, og jeg vil altid være her 
Hvid hyacint  Jeg vil bede for dig 

Prøv at flette jeres lange hår , 

som man gjorde i 

middelalderen, når I besøger 

Museet Ribes Vikinger 


