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 Innehåll: Undersökningen försöker få klarhet i hur mässhaken kom till Sverige och varifrån 

den kommer, men även en kortare historik om dess väg genom seklerna till nutiden. 

Symboliken i motiven på mässhakarna som tagits med från Kronobergs län tyds ikonografiskt 

och genom semiotik tyds även de tecken som finns med. Vidare jämförs en mässhake från den 

katolska tiden med en mässhake från den protestantiska tiden, men även om det finns några 

likheter mellan en modern katolsk mässhake och en mässhake från medeltiden. 
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INLEDNING 

 

Syfte och frågeställningar 
 

I prästens klädesuppsats finns ett antal olika dräkter och tillbehör och ibland 

dem finns mässhaken.  

    Denna dräkt har funnits i prästens garderob ända sedan medeltiden inom 

kyrkan i Sverige, och man kan fråga sig om den har sett ut likadant sedan 

medeltiden, men även vad alla färgerna på mässhaken symboliserar? 

    Var kommer den ifrån och hur kom den till Sverige? I samband med landets 

kristnande? Med invandrade präster? 

    Syftet med denna studie är att försöka få reda på hur mässhaken kom till 

Sverige och varifrån den kommer, men även en historik om dess väg genom 

seklerna till nutiden. 

     Kan symboliken i motiven på mässhaken tydas på något vis, och är en 

mässhake från den katolska tiden lik en mässhake från den protestantiska tiden, 

samt om det finns några likheter mellan en modern katolsk mässhake och en 

mässhake från medeltiden? 

 

Avgränsningar 
 

De mässhakar som förekommer i detta arbete är ett urval av mässhakar som 

förvaras på Smålands Museum i Växjö, och de är från tiden slutet 1400-tal och 

fram till 1700-talet. Vidare, för att täcka upp tiden 1800-talet och 1900-talet, har 

två mässhakar från Åseda kyrka i Kronobergs län tagits med, samt ytterligare en 

från St. Mikaels katolska kyrka i Växjö, den senare för att belysa den moderna 

katolska mässhaken. 

    Det är mässhakar som nu finns i Kronobergs län, och mässhakar från tiden ca. 

1470 och fram till 1990-talet, som här är aktuella. 
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Metod 
 

Med hjälp av lämplig litteratur kan man få stöd av tidigare forskning i ämnet 

och få svar på frågeställningen, och när det gäller studiet av mässhakar från 

Smålands Museum, Åseda kyrka och St. Mikaels katolska kyrka, kommer en 

ikonografisk studie att genomföras, och på så sätt försöka tyda eventuella bilder 

som finns på dess broderier, och med semiotik kan man även försöka tolka de 

symboler och tecken som kan finnas dolda i broderierna. 

    Inför detta arbete gjordes en genomgång av de mässhakar som finns 

förvarade på Smålands Museum i Växjö, och där finns tio stycken kompletta 

mässhakar samt två lösa broderade kors som tagits bort från mässhakar. De tio 

mässhakarna på museet sträcker sig från sent 1400-tal fram till mitten av 1700-

talet, och ett urval gjordes så att en mässhake från vartdera århundradet har 

tagits med i arbetet. Denna serie av mässhakar kompletterades sedan med två 

stycken från Åseda kyrka, en från 1800-talet och en från 1900-talet, samt en 

modern katolsk mässhake från 1990-talet, denna från St. Mikaels katolska kyrka 

i Växjö.  

    De exempel på mässhakar som har tagits med i denna undersökning visar 

några av de mässhakar som nu finns i Kronobergs län, då främst Smålands 

Museum, ett urval på olika varianter och årgångar. Det är mässhakar från både 

före- och efter reformationen, och de detaljstuderas på så sätt att tillverkning 

och material kommer att beskrivas, samt motiv och ev. märkningar.  

 

Tidigare forskning 

 

Kyrkoskruden och prästens mässkläder har omnämnts i ett flertal skrifter varav  

Bibeln är den äldsta. I mer modern litteratur som använts i detta arbete finns 

många av den svenska textilkonstens storheter representerade, där Agnes Geijer 

och Agnes Branting är några av pionjärerna.  

    Agnes Branting var en av nyskaparna bl.a. inom Handarbetets Vänner, men 

ägnade också stor tid åt textilhistorisk forskning. I ”Textil skrud”1 har hon 

belyst den textila kyrkoskrudens historia i Sverige från att landet kristnades och 

                                                 
1 Agnes Branting, Textil skrud i svenska kyrkor från äldre tid till 1900, Uppsala 1920. 
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fram till ca. 1900. När det gäller Agnes Geijer i ”Ur textilkonstens historia”2 har 

hon lagt sitt arbete på att belysa vävnadskonsten och dess utveckling från äldsta 

tid och framåt.  

     De liturgiska textilierna kräver viss kunskap för att kunna användas. Denna 

kunskap måste förmedlas från en generation till en annan, annars går den 

kunskap förlorad som nedärvts mellan generationerna från fornkyrkan till nutid. 

Man kan fråga sig om inte kunskapen om kyrkoskruden under sena 1800-talet 

var på väg att gå förlorad, detta när mässhaken lades undan?  

    I vart fall höll man på att frångå gamla regler och traditioner som hade sina 

rötter i medeltiden, och ännu tidigare, men ett återuppvaknande skedde i början 

av 1900-talet och de gamla traditionerna, med bl.a. mässhake, tog ny fart. 

    Den forskning och litteratur som använts i detta arbete har sin grund i 

mångårig forskning i medeltida dräktskick. Förut nämnda Branting och Geijer 

är några från tiden då man började vakna upp och förnya kyrkan, och ta upp 

gamla traditioner på nytt. Senare tog andra vid, bl.a. Sven Åke Rosenberg,3 som 

i sitt standardverk redogjort för den textila skruden från biblisk tid till nutid, ett 

verk som belyser det mesta inom området. 

    Även Inger Estham4 har en historik som tar upp de kyrkliga textiliernas väg 

genom seklerna, men visar även att tillverkning, i s.k. paramentsverkstäder, 

förekommit i Sverige ända sedan medeltiden. I denna skrift redogörs också för 

ny liturgisk textil från svenska ateljéer.   

    Kyrkorummet är fullt av bilder och symboler, något som i gångna tider kunde 

tydas och tolkas även av den som inte var läskunnig. Denna kunskap har till stor 

del gått förlorad, och det är i stort sett bara korset, lammet och duvan som nu 

finns kunskap om. Frithiof Dahlby5 har sammanställt en kortfattad handledning 

i att tolka de kristna symbolerna, och den är fullt tillräcklig för att tolka de flesta 

symboler och tecken som kan finnas i de svenska kyrkorna, och då på 

grundläggande ikonografisk nivå. Det har även funnits antydningar till annan 

tolkning än de som Dahlby framhållit. 

 

 
                                                 
2 Agnes Geijer, Ur textilkonstens historia, Stockholm 1994. 
3 Sven-Åke Rosenberg, Släpet på hans mantel. En bok om kyrklig textilkonst, Lund 1979. 
4 Inger Estham, Kyrkliga textilier arv, utveckling och vård, Stockholm 1976. 
5 Frithiof Dahlby, De heliga tecknens hemlighet. Om symboler och attribut, Arlöv 1982. 
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TILL ÄRA OCH PRYDNAD 

 

Ursprung 

 

De liturgiska textilierna har en stor betydelse i ett gudstjänstrum. De bildar 

tillsammans liturgins klädsel, dopets-, vigselns-, och jordfästningens textila 

skrud, men även altarets- och kalkens textilier. 

    Denna textila uppsättning i den liturgiska skruden är förhållandevis 

oförändrad sedan medeltiden. Dessa textilier med medeltida anor har sitt 

ursprung i fornkyrkan, och ännu längre tillbaka då det gäller profan klädedräkt, 

vilka i sin tur har rötterna i antiken.6 

    Mässhaken kan även kallas casula eller planeta och är som liturgisk dräkt 

känd sedan 300-talet i Gallien. I Spanien är den känd från 633 och i Italien finns 

en skriftlig källa där den nämns på 700-talet.7 

    Under de första århundradena har troligen prästerna burit en civil dräkt eller 

klädsel men att det senare kommit krav på högtidligare klädsel. Allt som kunde 

öka vördnaden inför gudsgärningen gjordes, så också den kultiske ledarens 

klädsel vid altartjänsten. Den kultiska dräkten skulle skilja sig från den sakrala.8 

    Det är under åren 300-800 som den liturgiska dräkten formas, och den stora 

skillnaden mellan civil och liturgisk dräkt sker under 300-talet.9 Omkring år 

1000 bestämdes att mässhaken skulle vara enda mässplagget för biskopar och 

präster. Vid denna tid var den knälång och så otymplig att man fick hänga den 

över armen. Detta gjorde att man kortade av den, men även minskade vidden på 

den, och på så sätt gjordes den mer bekväm.10  

    När den minskade i storlek och form så ökade istället dekoren, då mest av 

siden, men även av läder och halm. Broderier utfördes också av silke och 

guldtråd, ibland i sådant omfång att de blev tunga att bära. Det finns exempel på 

mässhakar som väger upp mot 17 kg. 

    Mässhaken var från början ett skyddsplagg för att skydda mot regn men blev 

senare ett allmänt brukat plagg på 100-talet. Det var antikens kappa, skuren med 

                                                 
6 Estham, 1976 sid. 9. 
7 Estham, 1976 sid. 16. 
8 Rosenberg, 1979 sid. 60. 
9 Rosenberg, 1979 sid. 61. 
10 Rosenberg, 1979 sid. 66. 
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ringning för huvudet, kallad för paenula, som utvecklades till att bli vad vi idag 

kallar för mässhake. Ursprunget är den grekisk-romerska världen där dräkten 

bars av alla. Denna cirkelrunda dräkt antogs av kyrkan och till en början bars 

den även utanför kyrkan.11 

    När Israel skulle utöva sin kult och samlades kring arken och lagens tavlor 

infördes en viss utrustning. Förutom att tabernaklet försågs med draperier och 

annat kläde så skulle även kultledaren, d.v.s. prästen, beklädas med en sakral 

skrud .12  

    En utförlig beskrivning finns där Gud utser Aron och hans söner att bli 

präster åt Guds folk, och där Aron utses till överstepräst. Det är en beskrivning 

från Israels begynnelsetid, och den föreställningen har fortfarande en viss 

påverkan på dagens liturgiska dräkt.  

     I Bibeln står omskrivet att de skall göra heliga kläder till ära och prydnad,  

(2 Mos. 28:2) och Efoden skulle göras av guld och av mörkblått, purpurrött, 

rosenrött och tvinnat vitt garn, i konstvävnad. (2 Mos. 28:6)  

    Det var denna Efod som var förebilden till den mässhake som kyrkan antog 

som sin mässkrud och som än idag används inom kyrkan. Vid påklädning lästes 

en bön för varje del som kläddes på, och det sista som prästen tog på sig var 

mässhaken.13 

    I Gallien och Afrika kallades mässhaken även för casula, något som betyder 

litet hus, och på 400-talet kallades den även för planeta. Båda namnen har 

således varit använda för mässhaken. I vart fall, den som skall vara präst skall 

bära heliga kläder. I Bibeln står: ”Och du skall göra åt din broder Aron heliga 

kläder till ära och prydnad. Och du skall tillsäga alla edra konstförfarna män, 

som jag har uppfyllt till vishetens ande, att skola göra kläder åt Aron, för att han 

må helgas till att bliva präst åt mig. Och dessa äro de kläder, som de skola göra: 

bröstsköld, efod, kåpa, rutig livklädnad, huvudbindel och bälte. De skola göra 

heliga kläder åt din broder Aron och hans söner, för att han må bliva präst åt 

mig.” (2 Mos. 28:2-4) 

    Här framgår att den som skall vara präst skall bära heliga kläder, och det skall 

ske till ära och prydnad när de utövar tempeltjänst, och här nämns även den efod 

som kyrkan senare antog till sin mässhake. 

                                                 
11 Branting, 1920 sid. 90. 
12 Rosenberg, 1979 sid. 40. 
13 Else Marie Gutarp, Hurusom man sig klädde. En bok om medeltida dräkt, Visby 1994 sid. 85. 
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Mässhaken i Sverige 
 

Mässhaken förekommer antagligen som kyrkoskrud i Sverige för första gången 

i mitten av 800-talet, eftersom den omtalas i samband med att Ansgar förbereder 

sin missionsresa till Skandinavien. Det är abboten i Fulda, som i ett brev till 

biskopen Gautbert i Birka, där han befinner sig, nämner att han ämnar skicka 

Ansgar, förutom böcker och kultföremål, även textilier i form av altarklädslar 

och mässkläder. I detta fall var det mässhakar, stolor, handlin och mässkärp.14 

    Här i Sverige har man sedan medeltiden använt skrud som benämning till 

finare utstyrsel till person eller föremål i kyrkans utsmyckning, och då är det här 

frågan om textilier.15 När prästen använder fullständig mässkrud är vid firandet 

av mässa och liknande förrättningar. I andra fall ersätts mässhaken med 

korkåpan,16 men detta har dock varierat under olika tider, och framförallt i olika 

länder.17  

    De äldsta liturgiska broderierna i Sverige är från 1100-talets senare del och 

består av de tjugofyra s.k. Biskopskullarundlarna. Man tror att de guld- och 

silverbeprydda broderierna suttit på en biskopskåpa från början. 

    Från 1300-talet och till omkring 1400 finns enstaka arbeten. Två korkåpor i 

Uppsala domkyrka, men även två mässhakebroderier från Madesjö och Lidhults 

kyrkor i Småland som nu förvaras på Smålands Museum i Växjö. 

    Senmedeltida textilier finns bevarade från flera landskyrkor. Det är inte bara 

domkyrkor som har bevarade textilier, i Uppland t.ex. finns ett 30-tal medeltida 

mässhakar. Under 1200-tal och 1300-tal är det fortfarande det helcirkelformiga 

utseendet som gäller, och även 1400-tal, men med nedre delen aningen 

indragen.18 

    Från 1400-talet och 1500-talets första årtionden, d.v.s. medeltiden, finns en 

hel del sidenvävnader bevarade, till skillnad från medeltidens tre första 

århundraden. I Sverige finns det mer sidentyg från Italien bevarat från denna 

period än i ursprungslandet självt, och skälet till detta är att Sverige genomförde 

den kyrkliga reformationen relativt försiktigt. Anledningen är Gustav Vasas 

                                                 
14 Estham, 1976 sid. 10. 
15 Branting, 1920 sid. 2. 
16 Korkåpan kan användas vid högtidliga tillfällen som dop och vigsel, eller annan gudstjänst utan mässa. 
17 Branting, 1920 sid. 58. 
18 Branting, 1920 sid. 96. 
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konfiskationer som gjorde kyrkorna ganska fattiga och oförmögna till att skaffa 

fram nya skrudar, och därför bevarades de gamla medeltida skrudarna och togs 

väl om hand. En annan orsak till att så mycket är bevarat är att det inom 

nuvarande gränserna varit något sånär fritt från krig och andra oroligheter i 

större skala.19 I t.ex. Danmark, jämförelsevis, så har de endast en tiondel av vad 

vi i Sverige har av medeltida textilier.20 

    Vid reformationen menade ärkebiskop Laurentius Petri att det var ett uttryck 

för evangelisk frihet att fortsätta använda mässkläder. Detta uttryckte han i 

Kyrkoordningen 1571, och det är något man inte gjorde i några av de övriga 

reformationsländerna.21 

    Teologiska strider uppstod. Johan III ville ha en romaniserande liturgi, d.v.s. 

mer lik den romerska, medan Carl IX hade calvinistiska åsikter och ansåg den 

liturgiska rörelsen som ”påvisk”. Han försökte avskaffa mässhaken och skrev en 

egen mässordning. Han menade att man skulle skilja sig från de papistiska 

traditionerna när man skiljt sig från dess lära, och då hörde inte mässhaken hit.    

Det ledande prästerskapet menade att den hörde till god ordning och prydande 

av mässan, samt att en fattig präst inte skulle behöva hålla mässa i en sliten 

rock, och då kunde folket förstå att man inte följde påven om man lät mäss-

haken vara kvar.22 Biskopar och Kung hade olika åsikter vilket innebar att textil 

skrud behölls. Kungens åsikt vägde ofta tungt, han ansågs ju vara Guds ställ-

företrädare på jorden. 

    Mässhake följer kyrkoårstidens färg och skall alltid bäras vid mässa, något 

som påbjöds i 1686 års kyrkolag.23 Att celebrera mässa utan mässhake saknar 

teologisk och liturgisk grund, trots detta sker det ibland.24 I slutet av 1800-talet 

försvann mässhaken nästan helt, även vid mässa, men det förekommer tydligen 

ännu, enligt Martling, att mässa firas utan mässhake. 

    Inför mässan är det kyrkvärdarnas eller, i katolska kyrkan, ministranternas 

syssla att förbereda påklädningen av den liturgiska skruden. I god tid skall de ta 

fram den och se till att allt är i sin ordning, och är det så att prästen vill ha hjälp 

med att ta på den så är det i första hand kyrkvärden som bistår med denna hjälp, 

                                                 
19 Agnes Geijer, 1994 (1972) sid. 281. 
20 Agnes Geijer, Textila skatter i Uppsala domkyrka från åtta århundraden, Uppsala 1964, sid. 12. 
21 Estham, 1976 sid. 13. 
22 Bengt Stolt, Kyrklig skrud enligt svensk tradition, Stockholm 1964 sid. 39. 
23 Carl Henrik Martling, Tjänst i heligt rum. Handbok för kyrkvärdar, Borås 1998 sid. 62. 
24 Martling, 1998 sid. 61. 
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och i vilket fall som helst är det kyrkvärden som kontrollerar att allt är 

ordentligt påklätt och att inget sitter snett. 

    Den liturgiska skruden skall kläs på i en viss ordning, och efter mässan skall 

mässkläderna tas om hand och hängas in till sin förvaring till nästa gång.25 

    Omkring år 1000 blev formen halvcirkelformad och hopsydd framtill och 

hade rektangulär halsringning, en form som användes på högmedeltiden. Under 

senmedeltiden ändrades skärningen en aning och mässhaken fick en öppning i 

sidorna och halsringningen fick en rund form. Dessutom, p.g.a. dess skärning, 

gick sömmen tvärs över bröstet. Denna söm flyttades under 1500-talet till 

axlarna och under 1600-talet var mässhaken relativt vid för att senare avta i 

omfång, något som minskades mer och mer för att åter i våra dagar återfå den 

medeltida klockformen.26 

    Det var i regel dyra tyger som användes till mässhakar, och de äldre hade 

banddekor i form av gaffelkors t.ex. De var rikligt broderade med motiv, och 

dessa motiv inordnades under medeltiden i kors på ryggsidan, och på framsidan 

i bårdform. 

    Motiven som broderades var många gånger i guld och färgat silke där 

motiven kunde vara Madonnan med barnet, Jesus som barn, korsfästelsen, 

evangelisterna, apostlarna och flera olika helgon.27 

    Det var vanligt att högt uppsatta personer gjorde donationer till kyrkor. 

Gamla källor talar om hur Magnus Ladulås testamenterade dyrbara altartextilier, 

mässhakar med tillbehör, men även dalmatikor och tunikor (kläder för diakon 

och subdiakon). Dessa skall ha donerats till franciskanernas kyrka i Stockholm. 

    Ärkebiskop Nils Kettilsson donerade till Uppsala domkyrka 1314, liksom 

hertiginnan Ingeborg Håkansdotter ca. 1320 donerade altartextilier och två 

kåpor, där de senare finns bevarade. 

    Kung Magnus och drottning Blanka donerade till Vadstena klosterkyrka 1346 

och mycket av de medeltida textilierna från kyrkorna finns fortfarande 

bevarade, bl.a. finns Folke Engels korkåpa bevarad från hans vigning 1275.28 

    Bomullsvävnader i sakral textil förekommer också under 1200-1300-talen, 

men då under namnet fustan. Denna beteckning omnämns i den gamla 

medeltida kyrkobalken i Smålandslagen. Där kan man läsa att prästen ansvarar 

                                                 
25 Martling, 1998 sid. 93. 
26 Estham, 1976 sid. 17. 
27 Estham, 1976 sid. 18. 
28 Estham, 1976 sid. 12. 



 14 

för textilierna och mässhaken, om den är tillverkad av siden eller silke, med tolv 

öre, och om den är av fustan med sex öre. Skriften är från slutet av 1200-talet 

eller tidigt 1300-tal och visar att man redan nu hade vetskap om ”fustan”, d.v.s. 

bomullsväv som ingått i sakrala textilier. Detta var ett dyrbart material så man 

tycks ha tillverkat ett slags blandtyg genom att väva bomullsgarn tillsammans 

med lintråd. Dock har viss import av indisk fustan skett, även om fabrikationen 

av tyget är europeisk.29 

    Under reformationstiden fram till 1593 tillverkades mycket få mässhakar och 

de få som tillverkades följde en senmedeltida tradition. Dekoren som följde 

under 1600- och 1700-talen framställde Jesus på korset med Maria och 

Johannes eller ett krucifix. Helgonen försvann alltså. Stofferna varierade under 

1500-talet. Det kan vara småmönstrade italienska eller spanska siden- eller 

sammetsvävnader, men också brokader av tulpan-, nejlike- eller palmettmönster 

från Turkiet, och ytterligare mot slutet av 1500-talet ornerade barockvävnader 

från Frankrike.30 

    Den vanligaste orneringen är ett kors eller krucifix, och vad gäller korset är 

det ofta knypplat i guld- eller silverspetsar, och i många fall även med donatorns 

vapen. 

    Under stormaktstiden tillförs stora mängder kyrkotextilier till kyrkorna, detta 

efter att krigsbyten under 1600-1700-talen överlåtits till kyrkorna. I och med 

donationerna av krigsbyten förändrades mässhakarnas utseende. Nu blir den 

mer förvärldsligad och de broderade bilderna ur Bibeln byts ut till donatorernas 

vapensköldar och initialer.31 

    På 1700-talet blev mässhakarna mycket enklare och med en enkel dekor, och 

det var under detta sekel som den nu bekanta mässhaken fick sin form. Det var 

röd sammet med guldbroderi och svart sammet med silver och motivet är ett 

kors med törnkrans och strålar samt triangel i strålar med namnet Jahve framtill. 

    Den rundas av i formen och framstycket görs kortare och insvängs, och det är 

som regel franska rococovävnader i ytterst fina färger. Under senare delen av 

1700-talet infinner sig en ny stil, även denna fransk, - det var i Frankrike, 

närmare bestämt i Lyon som de skickligaste mönsterritarna fanns. Bara i Lyon 

fanns det ca. 18 000 vävstolar igång i början på 1780-talet, varav två tredjedelar 

                                                 
29 Franzen, Fornvännen 3,Uppsala 1969 sid. 192-200. 
30 Branting, 1920 sid. 96. 
31 Branting, 1920 sid. 16. 
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gick för mönstrat siden.32 Då kommer stoffer i slät sammet i vinröd färg. 

Utsmyckningen är ett kors med strålande sol och det allseende ögat, och detta är 

ofta utfört i guldbroderi. 33 Den röda mässhaken dominerade under 1700-talet 

men konkurrerades ut av den svarta som blev modefärgen. Den ansågs mer 

passande till de vita väggarna i kyrkorummet,34 nu när åtskilliga av landets 

kyrkor omgestaltades. 

    Under 1700-talet förändrades bruket av mässhake. Från början var det 

meningen att den skulle användas vid mässa och några få andra tillfällen, men 

nu användes den även vid nattvardslös högmässa. Den var inte längre knuten till 

nattvarden utan den var en dräkt som kunde användas när som helst vid 

predikstolen och av assistenter vid vigning och andra akter.35 

    Denna form och stil bestod under ca. 100 år och hör 1700- och 1800-talen till, 

och under slutet av 1800-talet förnyades mässhaken betydligt. Anledningen till 

förnyelsen var att verksamhet vid Ersta diakonianstalt hade påbörjats 1879-80, 

och samtidigt satte Handarbetets vänner igång sin verksamhet där verksam-

heten, i båda fallen, gick ut på att tillverka kyrkotextilier.  

    För att få kännedom om paramentikens förnyelse hade man kontakt med 

Tyskland där förnyelsen redan påbörjats så smått, troligen med inflytande från 

den romerska kyrkan.36 

    På 1800-talet togs mycket av dekorationerna bort och färgerna stannade vid i  

huvudsak svart och rött. Nu var det släta vävnader i sammet, ibland av bomull, 

med guld- och silvergaloner som broderi.37 Ännu längre fram, i början på 1900-

talet, försvann nästan mässhaken helt, även på de stora högtidsdagarna.38  

    Under första halvan av 1900-talet har bruket av mässhake ökat avsevärt, och 

det finns många anledningar till detta. Det har med ett ökat behov till alla 

nybyggda och renoverade kyrkor att göra, där liturgisk textil behövs. Nu finns 

tillgång till ny paramenta från de nyöppnade ateljéerna. Mässhaken får en ny 

skärning så att den faller över axlarna på ett bekvämt sätt.  

                                                 
32 Geijer, 1994 sid. 184. 
33 Branting, 1920 sid. 96. 
34 Bo S. Säfström, Liturgik. Praktisk vägledning, Uppsala 1989 sid. 79. 
35 Rosenberg, 1979 sid. 204. 
36 Rosenberg, 1979 sid. 202-203. 
37 Branting, 1920 sid. 16. 
38 Stolt, 1964 sid. 46. 
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    Utöver detta prövar man svenska vävtekniker som dubbelväv och snärjteknik 

istället för medeltida damaster och brokader. Även material som linne och ylle 

används, och till och med ett enkelt vadmalstyg har använts till mässhakar.  

    Det kan också vara så enkelt att det har med tradition att göra att man börjar 

använda mässhaken igen.39 Numera anses det självklart att den präst som leder 

gudstjänsten använder liturgisk dräkt. Det har visat sig vara en brist om detta 

frångåtts av någon anledning och prästen endast använt prästkappa.40 Här i 

Sverige finns inga absoluta regler för liturgisk dräkt, utan det finns lokala 

variationer, men ytterst visar det på att Svenska kyrkan är en enhet.41 

 

Material och tillverkning 

 

Det ställdes höga krav på material och utsmyckning på de kyrkliga textilierna 

och har därför alltid varit av hög klass. Tyget man använde var som regel aldrig 

vävt för liturgiskt ändamål, utan var det som fanns att köpa.42 

    De tyger som kom på tal var från Italien, Kina och Främre orienten, men även 

övriga länder som tillverkade siden, sammet och brokad. Exempelvis så finns 

kinesiskt siden från 1200-talet i Uppsala domkyrka. 

    Det var inte bara silke och sammet som användes, utan även ylletyger och 

linnelärfter av hög kvalitet användes. Motiven som broderades på de inköpta 

tygerna var, som sig bör, religiösa, och de som utförde broderierna var 

yrkesbrodörer, s.k. pärlstickare, som de kallades fram till 1600-talet. 

    Pärlstickarna var inte de enda som hade verksamhet av detta slag, även 

nunnekloster kunde under den katolska tiden vara innehavare av sådana här s.k. 

paramentsverkstäder, d.v.s. man tillverkade de prydnadsföremål som används 

vid gudstjänst såsom prästdräkt, beklädnad av altaret, predikstol m.m. 

    När det gäller svenska paramentsverkstäder så finns från senmedeltiden två 

kända och det är dels Vadstena nunnekloster och dels Albert Pärlstickare i  

Stockholm.43 Denne borgare, pärlstickaren Albert var även känd som målare  

och då som Albertus Pictor. Lite mindre kända är paramentstillverkarna Tomas 

och Arrved som närvarade när Johan III höll hov i Vadstena.44       

                                                 
39 Estham, 1976 sid. 48-50. 
40 Rosenberg, 1979 sid. 298. 
41 Gunnel Berggrén, Prästens kläder och kyrkans textil, Stockholm 2002 sid. 28. 
42 Estham, 1976 sid. 31. 
43 Estham, 1976 sid. 31. 
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    Pärlstickarkonsten förekom speciellt i kyrkliga textilier i kombination med 

italienska sidentyger. Det var en sömnad som utfördes i dyrbart material, och 

detta material var guld- och silvertråd samt pärlor och silke, som ibland hade 

påsydda metallornament.45  

    Det finns Svenska broderier från 1500-1700-talen bevarade, och en känd 

1600-talsbrodör är hovbrodören Paul Crell. Han har utfört ett stort antal krucifix 

till mässhakar i Stockholmstrakten och i Norrland. En annan var Helena 

Larsdotter med verksamhet i Eksjö i Småland, och ytterligare en, hovbrodören 

Christoffer Sergel i Stockholm samt hans son Johan Tobias Sergel, mer känd 

som skulptör.46 

    På många håll är det troligt att det är skickliga damer från herresäten, 

prästgårdar och bondehem som bidragit med mässhakar. Det är nog vanligt att 

den lokale sockenskräddaren också fått duga, men där medel funnits har man 

anlitat en paramentsverkstad för att framställa sin mässhake.47 

    Verkstäderna, tror man, tillverkade hela plagget och inte bara broderierna, 

och det har förmodligen funnits lokala tillverkare av liturgiska textilier och då 

med inköpta broderier, men detta är osäkert då det är områden där forskning 

saknas. 

    Vissa broderier har först använts profant för att sedan användas på nytt i 

liturgiska sammanhang i en kyrka.48 De praktkläder eller textilier som hamnade 

hos svenskar som gåva utomlands, och inte heller sällan som krigsbyte eller hos 

kungliga personer, så var det ofta som de skänkte dem vidare till kyrkan för att 

ändras om till mässhakar.49 

    Avancerat broderi utfördes på främst kyrkotextilier. Det var guld- och 

silvertråd, men även silkestråd som användes. Man använde också pärlor, och  

det var främst i klostren, så länge dessa existerade, broderier utfördes, men 

under sen medeltid var det verkstäder utanför klostren som utförde dessa 

arbeten. 

    Dessa arbeten kallades sömma eller stick under medeltiden och i Sverige är 

det, som tidigare nämnts, Albertus Pictor som är en sådan pärlstickare. 

Benämningen brodör kom först på 1700-talet från Frankrike och några exempel 
                                                                                                                                                         
44 Rosenberg, 1979 sid. 116. 
45 Geijer, 1994 (1972) sid. 287. 
46 Rosenberg, 1979 sid. 115. 
47 Rosenberg, 1979 sid. 112. 
48 Estham, 1976 sid. 32. 
49 Geijer, 1994 (1972) sid. 290. 
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på stygn är stjälksöm, klyvsöm, plattsöm, schattersöm, korssöm, läggsöm och 

tvistsöm.50 

    I Sverige började man åter tillverka kyrkliga textilier i slutet av 1800-talet, 

och inledningsvis använde man sig av tyska mönster som efterliknade den 

medeltida konsten. Man importerade färdiga guldbroderier från Frankrike för att 

fästa på bl.a. mässhakar.51 

    Efter att en lång tid nästan varit bortglömd så började intresset för paramenta 

växa igen, d.v.s. kyrkans prydande, och det var det uppvaknade intresset för 

kyrkomusik som även fick ett ökat intresse för prydandet.52 

    En företrädare för kyrkomusiken skriver i dess organ och beklagar sig hur 

dammiga och ovårdade kyrkväggar och fönster är, hur smutsiga och ärgiga 

ljusstakar och ljuskronor är, samt hur böcker och spetsar på altaret ser ut. 

”Sådant borde man dock ej längre tåla”.53  

    Detta bidrar naturligtvis för uppvaknandet när kritik framkommer från dem 

som har sin verksamhet i kyrkorummet.    

    En namnkunnig person som var delaktig i detta uppväckande var den knappt 

30 årige konsthistorikern Johnny Roosval som var delaktig i det då 

sammanslagna organet ”Kyrkosången”54 som gick upp i ”Kult och konst”,55 

detta år 1905.56 Det var också en ny kyrkohandbok, som kom 1894, och 

”Musiken till svenska mässan” 1897, som bidrog, även dessa, till ett ökat 

intresse till förnyelse av kyrkan och ta tillbaka det som förlorades i 1811 års 

handbok.57 

    Det dröjde en bit in på 1900-talet innan mässhakarna kom att bli den 

dominerande tillverkningen av de kyrkliga textilierna, och detta gäller då 

Handarbetets vänner.58 

                                                 
50 Gutarp, 1994 sid. 55.  
51 Jan Brunius m.fl. Svenska textilier 1890-1990, Lund 1994 sid. 409. 
52 Rosenberg, 1979 sid. 164. 
53 Edvard Rodhe, Svenska kyrkan omkring sekelskiftet, Stockholm 1930. 
54 Kyrkosången: Sällskapet kyrkosångens vänners årsskrift, Skara 1899-1904. 
55 Kult och konst: tidskrift för hymnologi, kyrkomusik, kyrklig bildande konst samt liturgiska frågor i  
Allmänhet: organ för sällskapen Kyrkosångens vänner och Paramentikens vänner, Stockholm 1905-1908. 
56 Rosenberg, 1979 sid. 165. 
57 Rosenberg, 1979 sid. 165. 
58 Handarbetets vänner i Stockholm, en förening där initiativ till bildande togs av Sophie Adlersparre 1874 och 
vars syfte var att skapa arbete åt kvinnor från olika samhällsklasser, samt att framställa mönster och prover och 
anordna utställningar, men även att undervisa textillärare. 
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    Agnes Branting som var en av textilkonstens storheter i Sverige tvingades 

1904 att lämna Handarbetets vänner och bildade då textilateljén Licium.59 

Anledningen till att hon lämnade Handarbetets vänner var att det blev känt att 

hon hade ett förhållande med den gifte professorn Oscar Montelius. Skriverier i  

pressen, skvaller och att kronprinsessan Viktoria avgick som föreningens 

beskyddare gjorde att hon fick lämna sin post.60 Senare, 1916 bildades AB 

Libraria av Diakonistyrelsens bokförlag, och i och med detta var de två stora 

ateljéerna bildade som skulle stå för större delen av den svenska textilkonsten 

där också produktionen av mässhakar ingår.61 

 

Sidenväverier 

 

Det var i Kina som sidenvävningen först utvecklades för ca. 4600 år sedan. 

Denna tillverkning var i början endast hovet förbehållet  att sysselsätta sig med 

och silkesproduktionen var omgärdad med stränga regler där både tortyr och 

död väntade den som dristade sig till att bryta mot reglerna.62 

    Kunskapen spred sig, i första hand inom Kina genom smuggling, och det 

ända till 552 då kejsaren i Bysans skickade två munkar för att smuggla ut 

silkeslarver, något som de lyckades med. Anledningen var att stora summor flöt 

ut ur landet vid import av siden från Kina, något de själva nu kunde odla.63 

    Det dröjde dock länge innan Konstantinopels väverier var självförsörjande, 

de behövde ännu den kinesiska importen. Genom islams spridning fördes dock 

silkesodlingen och kunskapen västerut. 

    Konstantinopel skövlades 1203 av korsfarare och italienska köpmän hade 

vidtagit åtgärder inför detta. Handelsutbytet stördes och egen tillverkning av 

liknande art igångsattes i hemlandet Italien. 

    I Italien bjöd man in skickliga sarazenska yrkesmän, d.v.s. araber eller 

muslimer, som kunde tillverkningen, och det var främst Lucca och Venedig, 

men till dessa kom även Genua, Milano och Florens m.fl.64 

                                                 
59 Brunius m.fl, 1994 sid. 58. 
60 Rosenberg, 1979 sid. 248. 
61 Brunius m.fl, 1994 sid. 412. 
62 Geijer, 1994 (1972) sid. 135. 
63 Geijer, 1994 (1972) sid. 154. 
64 Geijer, 1994 (1972) sid. 168. 



 20 

    Italien var ledande inom sidenproduktionen ända fram till 1600-talet då 

Frankrike började komma i kapp. På 1500-talet finns uppgifter om inflyttade 

italienska silkesfärgare till Nürnberg 1573 och de tyska väverierna fick ett 

uppsving under 1600-1700-talen.65 

    Sidenväverierna spred sig norr ut mot Danmark och Sverige, men i Sverige 

blev de aningen anspråkslösa. Drottning Kristina intresserade sig för 

silkesodling och anlade en odling vid Drottningholm, något som gjorde att 

ständerna intresserade sig för det och odlingar uppsköt lite här och var från 

Skåne och upp till Skellefteå. Frågan aktualiserades senast 1820 då nya försök 

gjordes.66 

    Ett vanligt motiv på sidentyg var granatäpplet, något som ibland förväxlas 

med den kinesiska lotusblomman. I detta tyg vävde man också in guld- och 

silvertrådar, trådar som var mycket tunna och som tillverkades genom att man 

skar tunna remsor som kallas lan, eller att man drog metallen genom små hål i 

en metallskiva, precis som dagens tråddragning. 

    Denna tråd användes antingen som den var, eller så spann man in den kring 

en kärna av silke. Dessa trådar vävde man in i sidentygerna eller så använde 

man dem i broderier. 

    En billigare variant var att förgylla eller försilvra djurtarmar eller skinn, s.k. 

membran eller tarmguld resp. tarmsilver. Detta var, som man kan förstå, mycket 

dyra tyger och användes i första hand av kyrkan och hovet.67 

    Sammet vävdes på ett speciellt sätt genom att varptrådarna dras upp under 

vävningen, över särskilda nålar eller stavar, så att små öglor bildas, och dessa 

öglor skärs sedan upp så att ytan blir lite yvig. Denna metod var känd i Italien 

redan på 1200-talet. 

    Man tror att trampvävstolen kom till Västeuropa på 1000-1100-talen och i 

dessa vävstolar kunde vävas allt från tuskaft, treskafts- och fyrkskaftsvävar, 

men även snärjväv, dukagång, krabbsnår och dubbelväv, de senare här 

förbehållet för bl.a. kyrkotextilier.68  

 

 

                                                 
65 Geijer, 1994 (1972) sid. 188. 
66 Geijer, 1994 (1972) sid. 196. 
67 Gutarp, 1994 sid. 47. 
68 Gutarp, 1994 sid. 49. 
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De liturgiska färgerna 

 

De liturgiska färgerna fastställdes inte fullständigt förrän under slutet av 1100-

talet. Det var Innocentius III som gjorde detta och tidigare har bara omtalats att 

man vid skilda tillfällen redan på 800-talet hade bestämda färger.69 

    Att införa olika färger gjorde att en viss högtid fick en speciell karaktär, och 

man kunde tyda om det var ett jublande eller klagande språk färgen stod för. 

    Färgerna som kom att brukas var vitt, rött, svart, grönt och s.k. bifärger som 

violett, gult, blått och i vissa fall askgrått. Den vita färgen står för renhet och 

skall användas bl.a. vid Jesu födelsedag, samt änglarnas och Johannes döparens 

dag. Även vid trettondagshelgen då den underbara stjärnan och dess strålar 

visade vägen för de tre vise männen till Betlehem. 

    Kyndelsmässodagen har också vit färg för att visa Maria Jungfruliga renhet 

och Kristus som världens ljus. Att påskdagen har vit färg skall påminna om att 

änglarna var vid graven och talade om för kvinnorna om Kristi uppståndelse. 

    Röd färg var dagar som hörde till apostlarna och martyrerna, vilka hade offrat 

sitt blod för Kristus. Röd är också pingsten som symboliserar de tungor liksom 

eld som sänkte sig över apostlarna.70 

    Svart är sorgen och botens färg. Den skulle användas i advent, men även  

tiden Septuagesima till Långfredagen, så också vid mässor för avlidna.71 Grön 

färg är neutral och används vid icke festdagar, gul är bifärg till grönt, violett är 

bifärg till svart.  

    Detta är de färgregler som gällde under 1200-talet i Rom, men det rådde stor 

skillnad i olika länder och stift. 

    I Sverige är ingen färgkanon känd under denna tid, men man har genom 

testamenten om gåvor till kyrkor kunnat få en bild av vilka färger som gällde 

här i Sverige.72 Man har också fått fram uppgifter om att vid stora högtider så 

skulle endast de finaste skrudarna bäras, detta oavsett vilken färg den hade.73 

    Här i Sverige firade man den heliga jungfrun med olika fester, dessa bland de 

största, och då var vit färg regel. En egendomlighet hör bland testamenterade 

liturgiska kläder, att man brukade grön färg vid Evangelisten Johannes dagar, 

                                                 
69 Branting, 1920 sid. 184. 
70 Branting, 1920 sid. 185. 
71 Branting, 1920 sid. 186.  
72 Branting, 1920 sid. 188. 
73 Gutarp, 1994 sid. 85. 
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detta istället för röd färg som var allmän för apostlarnas dagar.74 Förklaringen 

till den gröna färgen är att Johannes inte var martyr som övriga apostlar som 

hade röd färg.75 Fredagar och heliga korsdagar hade grön färg, och blått för de 

dagar som hade låg festrang.76 Rosa är en ovanlig liturgisk färg och kan 

användas som alternativ på Midfastosöndagen och under passionstiden.77 

    Dessa färger på mässkläder, men även altarkläden, har använts ända in på 

1800-talet då man drog ner antalet färger till svart och rött, och då i synnerhet 

under fastlagstiden och passionstiden då svart skulle användas till allt. 

    Man föredrog dock violett som bifärg vid passions- och fastlagstid och hade 

svart för Långfredagen och dödsmässor. Nyss nämnda tider är förberedelse för 

Kristi dödsdag, den dag då jorden skulle skälva och hälleberget rasa samman, 

men också då solen förlorade sitt ljus. Kyrkan skulle då ha dämpat ljus, 

prydnader skulle döljas och klädas i svart. Genom detta förfarande skulle folket 

få insikt i dagens betydelse, men detta gäller bara Långfredagen. Redan 

påskdagen är det vita kläder och strålande ljus samt budskap om uppståndelse. 

    Det är viss skillnad mellan Svenska kyrkan och katolska kyrkan och här kan 

man se vad som skiljer: 

    Guld är Guds den allsmäktiges färg. Helgonens gloria har också guld som 

färg för att visa att de tillhör Gud. Kyrkoåret präglas också av gyllene skrudar, 

eller under nyare tid av vita/beiga, och vid de största festerna som påsk, jul, 

Kristus Konungen, m.m. 

    Vit/beige har de helgon som inte blev martyrer genom våldsam död. Vit är 

också Marias, Jesu moders färg, gärna kombinerad med blåa symboler. Blått är 

Marias färg även om det bara förekommer som dekorationer i skrudarna. 

    Röd är den helige Andes färg på pingstdagen och även alla martyrernas färg. 

    Grön används på årets alla söndagar som inte infaller i advents-, jul-, faste- 

och påsktid, d.v.s. tiden efter pingst och fram till advent och vanliga vardagar. 

    Violett är botens färg och används under advents- och fastetid samt vid några 

speciella tillfällen. 

    Svart är dödens färg och används vid begravningsmässor, men kan ibland 

ersättas med violett färg. 

                                                 
74 Branting, 1920 sid. 190. 
75 Stolt, 1964 sid. 30. 
76 Gutarp, 1994 sid. 85. 
77 Martling, 1998 sid. 67. 
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    Gul/blå förekommer inte, däremot kan purpur ersätta rött. Vidare kan 

färgnyanserna och dekoren variera.78 

 

NÅGRA MÄSSHAKAR FRÅN KRONOBERGS 

LÄN 

 

1400-talet, inv. nr. L 1048, D 46 från Ljungby. 
 

Denna mässhake består av grön sammet som är skuren i ett granatäppelmönster. 

Korset på ryggsidan är broderat i silver och silke samt inslag av läggsöm i olika 

mönster. Figurerna har även inslag av klyvsöm.79 Framsidan utan dekor. 

    Motivet framställer, överst mellan korsarmarna, S:ta Anna, Jesu mormor, 

med sin dotter Maria på sin högra sida i famnen, och Jesusbarnet på sin vänstra 

sida i famnen. Detta kallas ”Anna-själv-tredje” när hon framställs med både 

Maria och Jesus i famnen. Det är vanligt att hon avbildas i dok, och hon var de 

havande kvinnornas och bergsmännens helgon.80  

    Att bergsmännen hade Anna som skyddshelgon beror på att bergsmanssonen 

Martin Luther en gång överraskades av oväder och att blixten slog ner, varvid 

han ropade ”Hjälp, kära Sancta Anna, jag vill bli munk”. Efter detta kände han 

sig tvungen att infria vad han utropat och gick i kloster.81 

 

                                                 
78 Färgernas betydelse i katolska kyrkan. Internet 2009-05-01. 
79 Muntlig uppgift av Kerstin Petersson, textilkonservator, Växjö. 
80 Bengt Ingmar Kilström, Bild och symbol i Guds hus, Stockholm 1983 sid. 37.                                                                  
   
81 Dahlby, 1982 sid. 143. 
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Bild 1.                   Bild 2.  

    I den vänstra korsarmen avbildas aposteln Andreas som tycks sväva på ett 

moln. Detta kan man se på hans attribut som är ett X-format kors som han led 

martyrdöden på, ett kors som kallas Andreaskors.82 Det X-formiga korset avser 

här det sätt som Andreas dödades på.83 

 

    Höger korsarm är svårtydd 

men troligen är det Taddeus 

med attributet en påk han blev 

ihjälslagen av, eller Jakob d.y. 

med sin tygvalkarstång som 

han led martyrdöden med.84             

     Nedanför S:ta Anna på 

blårutig grund syns Paulus,  

Bild 3. 

som senare togs upp som apostel, här med attributet svärdet. Han avbildas med 

svärdets spets vänd nedåt eller över axeln. Han avrättades med svärd år 67 som 

                                                 
82 Kilström, 1983 sid. 27.    
83 Kilström, 1983 sid. 12. 
84 Kilström, 1983 sid. 29. 
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romersk medborgare.85 Att spetsen är vänd nedåt symboliserar möjligen 

martyrskapet.86           

   Han avbildas också med kal panna, s.k. 

tonsur. Ursprunget är när Petrus 

predikade i Antiokia och hade ovårdat 

hår och invånarna rakade av honom 

håret som spott och spe. Han tog det som 

att det var för Guds skull. ”Klerker skola 

klippa håret kort över öronen för att 

bättre kunna lyssna till Guds ord”.87 Det 

symboliserar också Jesu törnkrona. 

    Under Paulus ser vi aposteln Filippus 

med sitt attribut korsstaven i sin hand. 

En legend talar om att han, genom att 

hålla upp korset, fick en avgudabild att 

falla ihop. En annan tradition säger att  

Bild 4.    

han led korsdöden.88 Det liggande korset symboliserar också traditionen att 

Filippus korsfästes liggande på sidan.89   

    Man kan se ytterligare en figur nedåt, men endast huvudet syns och det tyder 

på att mässhaken är omgjord vid något tillfälle. 

    Granatäpplena på den gröna botten står för evigt liv och Jesu uppståndelse.90 

 

1500-talet, inv. nr. L 880, D 35 från Lidhult. 
 

Lidhultsmässhaken består av vit sidenbrokad från 1600-talet och ett 

figurbroderat kors på ryggsidan från 1400-talet.91 Den är omgjord och har sin 

historia från 1500-talet, och av den anledningen läggs den på detta århundrade. 

På registerkort i Smålands Museum finns det även uppgifter om att den är från 

1500-talet. 

                                                 
85 Frithiof Dahlby, 1982 sid.103. 
86 Dahlby, 1982 sid.242. 
87 Dahlby, 1982 sid.243. 
88 Kilström, 1983 sid. 28. 
89 Martling, Liturgiskt lexikon, 2000 sid. 46. 
90 Dahlby, 1982 sid.27. 
91 SM Textil konserveringsrapport för inv.nr. L 880 D 35, 1995-01-18.  
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Bild 5.                  Bild 6.  

    Botten i yttertyget är silke och gulmetalltråd (virad lan), troligen guld. (Lan är 

en skuren metalltråd som virats runt en kärna av silketråd). Broderierna är i 

silke, klyvsöm med innehåll av läggsöm i virad lan. Man har silketrådar i olika 

nyanser som visar skuggor. 

    Fodret är av linne och baksidan har botten i silke och gulmetalltråd. 

Reliefbroderi (vapnet) i silke och metalltråd.92 

    Tolkar man detta så har vi Petrus i den vänstra korsarmen med sitt attribut 

nyckeln, och attributet åsyftar något som Jesus sade i Matt. 16:19 ”Jag skall 

giva dig himmelrikets nycklar.93 Man känner också igen honom genom att han 

ofta har kal hjässa.  

                                                 
92 Muntlig uppgift av Kerstin Petersson, textilkonservator, Växjö. 
 
93 Kilström, 1983 sid. 27. 
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Bild 7. 

    Glorian är ett kännetecken för apostlarna eller andra heliga personer.94 Den 

guldfärgade bakgrunden betyder överjordisk storhet och används ofta som 

bakgrund till heliga personer.95 

    I den högra korsarmen ses en av kyrkofäderna, Hieronymus. Han avbildas 

med en bok bredvid sig då han var skriftställare och översatte Bibeln till latin. 

Vid sin sida har han också ett lejon. Då han en gång läste högt kom ett lejon 

inrusande och visade en skadad tass med en törntagg som skulle tas bort. Efter 

att ha blivit hjälpt med törntaggen stannade lejonet kvar i klostret som Hiero-

nymus förestod.96 

    Han har alltid en röd fotsid dräkt (här blekt) och en stor vid hatt.97 Den 

guldfärgade glorian och bakgrunden betyder överjordisk storhet och används 

ofta till heliga personer precis som för Petrus. 

    Mitt emellan Petrus och Hieronymus har vi Madonnan med barnet klädd i 

blått, himlens, Kristi och Marias färg.98 Inom konsten kröntes Maria. Det 

                                                 
94 Dahlby, 1982 sid.110. 
95 Dahlby, 1982 sid.212. 
96 Dahlby, 1982 sid.162. 
97 Kilström, 1983 sid. 25. 
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gjordes hon fram till 1400-talet.99 Kronan har tre stycken treklöverblad och det 

sägs att S:t Patricius, Irlands apostel, hade en treklöver när han predikade om 

treenigheten och dess mysterium.100 Vi har här även den förgyllda bakgrunden 

och två förgyllda glorior som symboliserar heliga personer. 

 

    

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Bild 8. 

 

Under Maria syns Katarina av Alexandria. Hon försökte omvända kejsar 

Maxentius och straffades för detta. Straffet blev disputation med 50 filosofer, 

men dessa lyckades hon övertyga till att låta sig döpas. För detta skulle hon då 

skäras sönder av fyra kniv- och spikbesatta hjul. Detta förhindrades dock av en 

ängel så hon blev istället halshuggen år 306 eller 307. 

                                                                                                                                                         
98 Dahlby, 1982 sid.212. 
99 Dahlby, 1982 sid.14. 
100 Dahlby, 1982 sid.13. 
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    Katarina avbildas ofta med ett hjul, som hon här har i sin högra hand, och ett 

svärd som hon har i sin vänstra, och det är hennes attribut.101 Vidare tillhör hon 

de fyra s.k. huvudjungfrurna och de avbildas i regel med krona.102 

    Nederst är det S:ta Hedvig med sitt helgonattribut, de svarta kängorna. 

Kängorna är ”En erinran om hennes myckna botgöringar genom vandring 

barfota”.103  

    Detta helgon, hertiginna av Schlesien, är dyrkad i östra Tyskland och Polen 

där hon har ett eget kapell i Marienkirche i Danzig. Här finns hon avbildad 

likadant med sina svarta kängor och en kyrkomodell i sina händer. Här finns 

även mässhakar med broderier av samma teknik och stil, och därför tror man att 

denna mässhake från Lidhult är tillverkad i en ateljé i Danzig på 1400-talet, i 

vart fall korset.104 

    På framsidan finns de Trolleska och 

Hvitfeldtska vapnen i ett reliefbroderi som 

representerar det äkta paret Öllegård Trolle till 

Lillö och Kristoffer Hvitfeldt till 

Biersgaard.105 Trolleätten representeras här av 

Öllegård, sondotter till den mer kände 

lagmannen Arvid Trolle med säte i 

Kronobergs län, och den danska ätten 

Hvitfeldt representeras av Kristoffer, riksråd 

och bl.a. länsherre på  

Gotland 1557-1559.106 Begravd i S:ta Maria- 

Bild 9. 

kyrkans högkor i Visby.107 

    Det äkta paret gifte sig 1542, och hur denna mässhake hamnade i Lidhult är 

okänt, men sannolikt rör det sig om ett krigsbyte.108 

 

 
                                                 
101 Dahlby, 1982 sid.167. 
102 Dahlby, 1982 sid.140. 
103 Agnes Branting och Andreas Lindblom, Medeltida vävnader och bonader i Sverige, Uppsala och Stockholm   
1928 sid.39. 
104 Branting och Lindblom, 1928 sid.39. 
105 Dansk adelsforening, Förklaring om ätterna Trolle och Hvitfeldt. 2009-03-13. 
106 Dansk biografisk lexikon, faximilutgåva på Internet, sid. 153. 2009-03-14. 
107 Svenska Familjejournalen, digital faximilutgåva, 1874 sid. 202. 2009-03-17. 
108 Branting och Lindblom, 1928 sid.V. 
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1600-talet, inv. nr. D 131 från Långasjö. 
 

Detta är en mässhake i rosaröd sidenatlas med ett benvitt kors på ryggsidan. På 

korset finns ett krucifix i guld- och silkebroderi, och kanterna har en bård av 

blommor i grönt och gult. Under krucifixet en datering till 1688.  

    Framsidan har en bård i benvit sidenatlas, även här guld- och silkebroderier,  

ett broderi utfört av Helena Larsdotter i Eksjö.109 

Fodret består av stormönstrig guldbrokad från Italien, Venedig110 1300-1400-

tal, med motiv av hjortar, granatäpplen och falkar. 

 

 

Bild 10.                      Bild 11. 

    Kristusfiguren är ett reliefbroderi i silke och gul metall i virad lan. (Metalltråd 

virad runt silkekärna). Ansikte och händer med silvertråd. Korset i botten består 

av linne i tuskaft över siden i satin, över detta reliefbroderi som är i 

stjälkstygnsbroderi, läggsömmar (kroppen) och klyvsömmar.111 

                                                 
109 SM Textil konserveringsrapport för inv.nr. D 131, 1999-08-30. 
110 Branting och Lindblom, 1928 sid.91. 
111 Muntlig uppgift av Kerstin Petersson, textilkonservator, Växjö. 
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    Ryggsidans vita kors kan tydas till det himmelska ljuset.112 Den korsfäste 

Kristus, ett s.k. lidandekrucifix, hänger på korset. Som regel, med slutna ögon 

och med huvudet åt sidan, vanligen åt höger mot den botfärdige rövaren. Den 

triumferande Kristus har här blivit den lidande Kristus. Fötterna är här också 

korslagda och fastspikade med endast en spik. Det är ett gotiskt krucifix vi har 

här då det endast har tre spikar. Det romanska har fyra spikar. 113  

    Korsfärgerna är flera. Korset och krucifixet omgärdas av grön färg som 

symboliserar livets träd, guld för konungsligheten, blått för himlens färg, och 

krucifixet har även en vit omgärdning för det himmelska ljuset.114 

    Överst ser vi ”INRI” som står för Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jesus från 

Nasaret, Judarnas Konung.115 

    Framsidans bård är omgärdad av samma guld- och silkebroderier som 

ryggsidan. På bården är den återuppståndne Kristus broderad i gult silkebroderi 

med blått i konturerna.116 

    Att Kristus är återuppstånden kan tydas genom färgerna. Kroppen är i 

guldbroderi som står för överjordisk storhet och himmel, och används ofta i 

bilder med heliga personer. Den blå färgen i konturerna står för himlen och 

betyder det gudomliga och för oss mot det överjordiska och trofastheten och är 

Kristus färg, men kan även stå för Guds färg.117 

    Detta är alltså en mässhake med foder från 1300-1400-talen men som är 

omgjord och restaurerad 1688 av Helena Larsdotter i Eksjö.118 

 

1700-talet, inv. nr. D 178 från Ormesberga. 
 

Denna mässhake har svart silkesammet i botten och är bandkantad med dubbla 

silvergaloner runtom. Ryggsidans kors är delvis i reliefbroderi, d.v.s. vissa delar 

är aningen upphöjda. 

    Tråden består av silvertråd i läggsömmarna, och silvertråden i virat lan runt 

silkekärna. Där det ser lite gulaktigt ut beror på glesare virad lan. ”INRI” och 

ögonhålorna på dödskallen är i plattsöm. 

                                                 
112 Dahlby, 1982 sid.213. 
113 Dahlby, 1982 sid.58. 
114 Dahlby, 1982 sid.213. 
115 Dahlby, 1982 sid.58. 
116 SM Textil konserveringsrapport för inv.nr. D 131, 1995-01-24. 
117 Dahlby, 1982 sid.212. 
118 SM Textil konserveringsrapport för inv.nr. D 131, 1995-01-24. 
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    Framsidan består av reliefbroderi i form av triangel på strålar med skriften 

”Jahve” på hebreiska. Nedtill ”1756” i plattsöm i silvertråd.119 

    Lan menas skurna metalltrådar som virats runt en silkestråd. 

    Detta gotiska krucifix, som även kallas lidandekrucifix, har Kristus ett 

lidande ansiktsuttryck, ofta slutna ögon och med huvudet lutat åt höger mot den 

botfärdige rövaren. Fötterna är korslagda och fästa med en spik, det är en 

lidande Kristus vi ser.120 

 

Bild 12.                Bild 13. 

    Vad vi ser är att armarna är sträckta uppåt, något som kan symbolisera hur 

”syndens last tynger”.121 Vidare ser vi också toppen på korset där ”I.N.R.I” 

syns, som betyder Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesus från Nasaret, 

Judarnas Konung.122 

    Det gulaktiga korset, beroende på glesare virat lan, gör att det blir guldfärgat 

och kan därmed tolkas att färgen symboliserar konungsligheten.123 Dödskallen 

med de två benknotorna vid korsfoten symboliserar Adam som enligt Bibeln är 

människosläktets stamfader. Adam skapades först av stoft från jorden, och 

                                                 
119 Muntlig uppgift av Kerstin Petersson, textilkonservator, Växjö. 
120 Dahlby, 1982 sid.58. 
121 Dahlby, 1982 sid.59. 
122 Dahlby, 1982 sid.29. 
123 Dahlby, 1982 sid.213. 



 33 

sedan kvinnan av ett revben från mannen. De båda sattes i lustgården för att 

bruka den, men förbjöds att äta av kunskapens träd. Trots detta gjorde de det 

och för detta fördrevs de från lustgården och skulle dö. Genom förbrytelsen mot 

Guds förbud skulle Eva föda sina barn med smärta, och Adam skulle äta sitt 

bröd i sitt anletes svett tills han åter blev till stoft.124 

    Adam blev 930 år och fäderna från Adam till Noa 700-1000 år, Noa till 

Abraham 200-600 år, patriarkerna 100-200 år och senare släkten 70-80 år.  

    Adam begravdes på Golgata och när Kristus dog uppstod en jordbävning som 

gjorde att Adams skalle rullade fram till korset, och som därmed symboliserar 

att mänskligheten övervunnit döden genom Frälsarens. När Kristus steg ned till 

dödsriket så var Adam den förste att förlösas från detsamma, och Paulus menar 

att Adam är en motsats till Kristus ”den andre Adam”.125 

    En legend berättar hur Set tar sin döde far Adam till Golgata och begraver 

honom, detta på samma plats som Jesus korsfästes på. I viss kristen konst kan 

man se hur Adam står upp ur graven och med en kalk samlar upp blodet som 

flyter ur ”den andre Adams” sår. Senare har denna scen utbytts till en dödskalle 

med korslagda benknotor.126 

    Framsidan har den liksidiga triangeln med Jahve-namnet på hebreiska och 

omgärdat med strålar. I detta fall symboliserar triangeln treenigheten, den 

nytestamentliga eller himmelska treenigheten, och då avses Gud Fader, Sonen 

och den helige Ande.127 Strålarna som utgår från Gudsnamnet står för det eviga 

ljuset och Guds majestät.128 

Detta är en mycket vanlig sammansättning av symboler på kyrkotextilier under 

upplysningstiden , precis som i detta fall på framstycket på en mässhake.129 

 

1800-talet, från Åseda. 
 

Mässhaken från 1817 är hämtad från Åseda församling och finns fortfarande 

förvarad i sakristian där. 

                                                 
124 Bibeln, 1917, 1 Mos. 3:16-19. 
125 Nordisk Familjebok, Malmö 1944 sid. 118. 
126 Dahlby, 1982 sid.135. 
127 Dahlby, 1982 sid.11. 
128 Dahlby, 1982 sid.16. 
129 Kilström, 1983 sid. 10. 
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    Den är tillverkad av svart sammet och har en bred silvergalon runt om. 

Ryggsidans krucifix har ett högt broderi i silver och galoner med mönster. Hår, 

törnekrona, skägg och blodsdropparna på Kristusfiguren är broderade i brunt, 

grönt och rött.130 På mässhakens framsida finns en triangel med Jahvetecknet 

och strålar i relief. Enligt inventarieförteckningen är den anskaffad från 

Stockholm 1817.131 

 

 

Bild 14.                   Bild 15. 

    Här är åter ett gotiskt krucifix eller lidandekrucifix, nu på en Golgatakulle. 

Kristus har ett lidande ansiktsuttryck med slutna ögon och huvudet aningen lutat 

åt höger. Fötterna är korslagda och fästa med en spik. Det är den lidande Kristus 

vi ser.132 Armarna är aningen sträckta uppåt för att visa hur ”syndens last” 

tynger.133  

    Kristus bär här en törnekrona som även den symboliserar lidandet, detta när 

han pinades under Pontius Pilatus.134 Ytterligare symboler, spikarnas antal som 

är tre, blodsdroppar och sidosår. Detta krucifix vill visa hur gruvlig döden är.135 

                                                 
130 Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium, Stockholm 1974 sid. 54. 
131 ÅF. Inventariekort för mässhake från 1817. 
132 Dahlby, 1982 sid.58. 
133 Dahlby, 1982 sid.59. 
134 Dahlby, 1982 sid.114. 
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    Högst upp ”I.N.R.I:” som står för Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, som 

betyder Jesus från Nasaret, Judarnas Konung.136 Kristus har här en strålgloria, 

som står för helighet, runt huvudet.137 Då detta är en smärtoman och mässhaken 

är svart till färgen, är det ett liturgiskt motiv som hör Långfredagen till.138 

    Framsidan har en 

liksidig triangel med 

Jahvenamnet på 

hebreiska med strålar 

runtom. Triangeln står 

för treenigheten, Gud 

Fader, Sonen och den 

helige Ande.139 

Strålarna står för det 

eviga ljuset och Guds 

majestät. 140 Detta är en 

vanlig sammansättning 

av symboler under 

1800-talet.141 

Bild 16. 

 

 

 

1900-talet, från Åseda. 
 

Här är en modern variant av mässhake från 1942, även denna från Åseda.142 

Den besår av benvitt ylle blandat med silke, och är prydd med broderier och 

applikationer. Ryggsidan har ett kors applicerat med broderier i violett silke 

runtom. Framsidan med ett litet kors där IHS finns mitt i. Runt kanten finns en 

                                                                                                                                                         
135 Dahlby, 1982 sid.58. 
136 Dahlby, 1982 sid.29. 
137 Dahlby, 1982 sid.110. 
138 Dahlby, 1982 sid.214. 
139 Dahlby, 1982 sid.11. 
140 Dahlby, 1982 sid.16. 
141 Kilström, 1983 sid. 10. 
142 ÅF. Inventariekort för mässhake från 1942. 



 36 

rand i violett och guld, och fodret är av violett siden. Mässhaken är signerad 

”EG” som står för Elsa Gullberg.143  

    Korset är, framför allt för kristendomen, den symbol som symboliserar denna 

religion mest. Här är det det latinska korset som syns och det är inte enbart ett 

tecken som påminner oss om Jesu död, utan det är även ett segertecken.144  

     

Bild 17.                Bild 18. 

Den gula färgen på korset kan tydas att det liknar guld och då symboliserar det 

eviga ljuset, men också Guds härlighet och makt. Det gula korset har en 

guldfärgad bakgrund i form av ett större kors, och detta större kors i guld står 

för himlen och för överjordisk storhet.145  

    Framsidan har ”IHS” som är de tre första bokstäverna i Jesu namn med 

grekiska bokstäver. Det har även senare tolkats som ”Iesus Hominum Salvator” 

(Jesus människornas frälsare), men även ”In Hoc Signes” (I detta tecken).146 

    Korset som i detta fall är grekiskt har fyra lika långa korsarmar. I den kristna 

världen kan detta symbolisera Kristi fyra gärningar som är ”Han öppnade 

himlen, krossade helvetet, skänkte nåden och gav syndernas förlåtelse”.147 

Korset är guldfärgat och är bakgrundsfärg för ”IHS” och står då för himmel och 

överjordisk storhet.148 I övrigt är den vita färgen oskuld, helighet och renhet 

som man använder vid glädjehögtider.149 

                                                 
143 Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium, Stockholm 1974 sid. 54. 
144 Dahlby, 1982 sid.47. 
145 Dahlby, 1982 sid.213. 
146 Martling, 2000 sid. 57. 
147 Dahlby, 1982 sid.48. 
148 Dahlby, 1982 sid.213. 
149 Dahlby, 1982 sid.212. 
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1900-talet, från S:t Mikaels katolska  församling i Växjö. 
 

Här är en mässhake från S:t Mikaels katolska församling i Växjö. Den har en vit 

botten med en röd och bred bård, och på den röda bården ett guldfärgat kors 

med en druvklase lindad runt korsstammen, denna sammanflätad med ett  

sädesax. Runtom ett guldfärgat 

kantband, likaså är den röda bården 

omgärdad med en guldkant. 

    Druvklasen och den druvsaft man 

får ur druvorna, d.v.s. vin, 

symboliserar Kristi blod, och här är 

det stor skillnad mellan 

protestantism och katolicism. Vid 

katolsk kommunion Är det Kristi 

blod, d.v.s. mer än en symbol. Ofta 

är druvstocken en symbol för Jesus 

på korset.150 Axet står för livets 

bröd, d.v.s. Jesu kropp.151 

Tillsammans bildar druvklasen och 

axet symbolen för Jesu kropp,  

Bild 19. 

blod, bröd och vin. 

   Färgen är vit och används vid glädjehögtider.152 Den röda bården  

symboliserar blodet och är kärlekens färg, men kan också vara Guds färg och 

symboliserar Guds kärlek. Det guldfärgade korset visar konungslighet, och 

druvklasen och axet överjordisk storhet.153  

    Denna katolska mässhake har likadan framsida som baksida, och den används 

vid fest- och glädjehögtider. Mässhaken är tillverkad i Polen på 1990-talet och 

är en gåva till församlingen av en familj som låtit sin son konfirmeras i 

kyrkan.154 

 

                                                 
150 Dahlby, 1982 sid.223, 252. 
151 Dahlby, 1982 sid.69. 
152 Dahlby, 1982 sid.212. 
153 Dahlby, 1982 sid.213. 
154 Muntlig uppgift av Oddbjörn Andreasen, S:t Mikaels församling, Växjö. 
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RESULTAT 

 

Mässhaken omnämns första gången i Bibeln där det sägs att man skall tillverka 

kläder till ära och prydnad. Det står här klart att den har ett bibliskt ursprung, 

men det finns också ett ursprung i antiken där ett liknande plagg användes av de 

flesta på 100-talet. 

     Som liturgisk dräkt antog kyrkan mässhaken, eller casulan, på 300-talet, men 

blev på 1000-talet något som endast användes vid mässan. I mitten av 800-talet 

förekommer mässhaken för första gången i Sverige, och det var när Ansgar 

förberedde sig för sin resa till Skandinavien för att missionera. 

    Från början var det en cirkelrund dräkt med skärning för huvudet och hade 

som uppgift att skydda mot regn. Detta var på 100-talet men när kyrkan antog 

den som mässdräkt så ökades den i längd. Omkring år 1000 blev formen 

halvcirkelformad och hopsydd framtill och hade rektangulär halsringning, en 

form som användes på högmedeltiden. Nu var den också knälång och var 

otymplig och tung så den fick hängas över armen. 

    Under senmedeltiden ändrades skärningen en aning och mässhaken fick en 

öppning i sidorna och halsringningen fick en rund form. Dessutom, p.g.a. dess 

skärning, gick sömmen tvärs över bröstet. Denna söm flyttades under 1500-talet 

till axlarna och under 1600-talet var mässhaken relativt vid för att senare avta i 

omfång.  

    Helgonen som avbildades på mässhakarna försvann under reformationen, och 

det var någon man kunde känna igen sig i, något som alltså nu försvann. 

Bilderna var avsedda för en ofta icke läskunnig församling, och det hjälpte dem 

att förstå Bibelns innehåll. Det var inte bara mässhakarna som hjälpte dem, utan 

även takmålningar och andra målningar som fanns i kyrkan. 

    På 1700-talet blev mässhakarna mycket enklare och med en enkel dekor, och 

det var under detta sekel mässhaken fick sin form. Färgen var svart och röd, och 

förblev så under hela 1700-1800-talen, förutom att mycket av dekorationerna 

försvann.  

    Under 1600-1700- och 1800-talen avbildades den lidande Kristus, något som 

kan ha med de oroliga tiderna med krig och nöd att göra.  

    1900-talets mässhake har återfått en klockform som påminner om den 

mässhake som var i bruk på 1000-talet. 
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    Den katolska mässhaken som finns med i detta arbete skiljer sig från den 

protestantiska. Motivet är inte helt olikt, men den är mycket längre än den 

protestantiska, och den har en mer lös form, i stil med en korkåpa. Man kan 

göra jämförelser mellan bilderna. Det utesluter inte att andra katolska mässhakar 

har större likhet med den protestantiska från Åseda. 

    Likaså är de äldre katolska mässhakarna helt olika den moderna mässhake 

som här visas, detta både i färg och form. På den modernare mässhaken saknas 

helt helgonen som finns med på de äldre, och de äldre är också mycket kortare i 

längd. Det skall nämnas att detta är ett exempel på mässhake från Kronobergs 

län, och därmed inte att räkna som norm för övriga landet. 

 

SAMMANFATTNING 

 

Det var det antika plagget, skuret med ringning för huvudet, kallad för paenula, 

som senare utvecklades till att bli det vi idag kallar för mässhake. Ursprunget är 

den grekisk-romerska världen där en liknande dräkt bars av alla. 

    Denna cirkelrunda dräkt antogs av kyrkan och till en början bars den även då 

mässa inte hölls, och även utanför kyrkan. I Bibeln står det att man skulle göra 

heliga kläder till ära och prydnad, och den s.k. Efoden skulle göras av guld och 

av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn, i konstvävnad. Det var 

denna Efod som blev förebilden till den mässhake som kyrkan antog som sin 

mässkrud och som än i dag används vid mässa.  

    Mässhaken kan även kallas casula eller planeta och är som liturgisk dräkt 

känd sedan 300-talet i Gallien. I Spanien är den känd från 600-talet och i Italien 

omnämns den på 700-talet. 

    I Ravenna finns en avbildad mässhake som tyder på att den var i bruk på 400-

500-talen, men det var först på 1000-talet den blev något som endast användes 

vid mässa och ersatte då korkåpan i andra sammanhang. 

     Under reformationstiden tillverkades i Sverige mycket få mässhakar och man 

följde då en senmedeltida tradition. Dekoren som följde under 1600- och 1700-

talen framställde Jesus på korset med Maria och Johannes eller ett krucifix. 

Helgonen försvann från liturgin helt och hållet. Stofferna varierade under 1500-

talet. Det kunde vara småmönstrade italienska eller spanska siden- eller 

sammetsvävnader, men också brokader av tulpan-, nejlike- eller palmettmönster 
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från Turkiet, och ytterligare mot slutet av 1500-talet, barockvävnader från 

Frankrike överlastade med orneringar. 

     Under storhetstiden tillförs stora mängder kyrkotextilier till kyrkorna. Det är 

krigsbyten som under 1600-1700-talen överlåts till kyrkorna. I och med 

donationerna av krigsbyten förändrades mässhakarnas utseende. Nu blir den 

mer förvärldsligad och de broderade bilderna ur Bibeln byts ut mot donatorernas 

vapensköldar och initialer så som i mässhaken från Lidhult. 

    Denna stil bestod under ett hundratal år och hör 1700- och 1800-talen till, och 

under slutet av 1800-talet förnyades mässhaken betydligt. Under 1800-talet togs 

mycket av dekorationerna bort och färgerna valde man i huvudsak att behålla 

svart och rött. Nu var det släta vävnader i sammet, ibland med bomull, med 

guld- och silvergaloner som broderi. Ännu längre fram, i början på 1900-talet, 

försvann nästan mässhaken helt, även på de stora högtidsdagarna. Under första 

halvan av 1900-talet har bruket av mässhake ökat avsevärt, och nu anser man 

det för självklart att den präst som leder gudstjänsten skall använda liturgisk 

dräkt. 

 

Slutord 

 

Tingens symbolik, d.v.s. altare, krucifix, mässhake m.m. är inte endast estetiska 

moment eller symboler kring mötet med Gud. Det skall hjälpa till där orden inte 

räcker till. De skall skapa stämning och andakt, det ökar mottagligheten och kan 

mer ha en kvardröjande effekt än det talade ordet. Man får något att fundera på, 

även efter att ha lämnat Guds hus.   
 

 

 

oo0oo 
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