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1 Inledning 

 
Jag tycker att kyrkans textilier är intressanta och vackra. Jag skulle vilja veta mer om dem. 

Här inser jag att en begränsning är på sin plats. Därför väljer jag att titta på mässhaken. Var 

kommer den ifrån? Har den sett ut på samma sätt genom tiderna eller har den förändrats på 

något vis, tillexempel färgen, formen, material och funktion? Har reformationen haft någon 

inverkan på mässhakens utseende? Vi fick ”religionen i förändring” som tema till vårt arbete. 

Det passar ju bra för mig som vill se om det finns någon förändring i mässhaken. Jag har 

funnit att Bibeln är en bra källa att hämta information ifrån. Jag läste i gamla testamentet, II 

Moseboken, och där beskrivs det ett klädesplagg som skulle vara som en ”helig dräkt till ära 

och prydnad” för prästen som där kallas efoden. Efoden skall de göra av guld, av violett, 

purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn i konstvävnad. Den skall ha två 

axelstycken som är fästa i dess båda kanter och håller ihop den (II Mos 28:6 - 7). Som jag ser 

det så kan efoden vara den förebild som den kristna kyrkan använde som causula (regnkappa). 

Den som senare kom att ändra utseende och blir så småningom den nutida mässhaken. 

 

1:1 Syfte 

 
Kyrkans ”kläder” är spännande men jag inser att jag inte kan studera hela kyrkoliturgin på den 

tid som jag har till mitt förfogande. Därför väljer jag att specialisera mig på mässhaken. Mitt 

syfte är att ta reda på om mässhaken har ändrat sitt utseende på något vis. Jag har försökt följa 

mässhakens utveckling från den allra tidigaste kristendomen till i dag. Vilken form av 

förändring har skett hos mässhaken? Har reformationen påverkat mässhaken på ett eller annat 

sätt? Finns det någon politisk eller social påverkan som kan ses i mässhaken? Har den 

möjligen påverkats av modet? 

 

1:2 Frågeställning? 

 
Varifrån kommer mässhaken och hur har den fått sin nuvarande form?  
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1:3 Metod 

 
Inventering av kyrkornas textilier i Hudiksvallsområdet i första hand men mässhakarna har 

varit mitt huvudsakliga intresse. Jag har tagit kontakt med RAÄ1 och fått en del material från 

dem, Skara domkyrkas textilmuseum, Uppsala domkyrkas textila museum för att få bilder på 

de absolut äldsta mässhakarna som finns bevarade i landet. Diverse litteratur om 

kyrkotextilier som jag fann i kyrkorna som jag besökt. Samt olika textilhistoriska böcker. Jag 

har även gjort ett studiebesök hos en textilkonservator som är specialist på kyrkotextilier i 

Sundsvall. Under detta arbete har jag fört anteckningar i dagboksform på hur jag gått tillväga, 

vilka jag pratat med och vilka jag träffat och vad de har gett mig för inspiration och idéer.  

 

1:4 Redovisning 

 
Min redovisning blir ett bildcollage på mässhakar genom tiderna.  
Samt en skriven rapport, uppsats. 
  
 
 

                                                           
1 Riks Antikvarie Ämbetet. 
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2:1 De första sakrala kläderna 

 
Kläderna och de olika textilierna kom att spela en viktig roll i det religiösa samanhanget, 

framför allt inom kulten hos Israeliterna. I Gamla testamentet (II Mos 28:2 ff.) står det att Gud 

begär att de skall sy en ”helig dräkt till ära och prydnad”. De som skall bära dessa heliga 

dräkter är utsedda av Gud till präster. I II moseboken beskrivs utförligt hur den heliga dräkten 

skall se ut och vad den skall omfatta. Där beskrivs tydligt vilka färger den skall ha Till dessa 

dräkter skall de använda guld, violett, purpur och karmosinrött garn och fint lingarn (II mos 

28:5). Ämbetsdräkten för tjänsten i helgedomen omtalas även i II mos 39:41. Det är när 

prästen utför heliga handlingar i Guds hus som denne skall bära de ”heliga kläder” och de 

skall ske till ”ära och prydand”. Denna dräkt kom att kallas efod. Efoden skall de göra av 

guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, i konstvävnad. Den 

skall ha två axelstycken som är fästa i dess båda kanter och håller ihop den (28:6-7).  

 

2:2 Mässhakens förändring 

 
Efoden kan antas vara förebild till vad som senare kommer att bli mässhaken inom den kristna 

traditionen. Under de första århundradena har sannolikt ingen prästskrud förekommit i de 

kristna församlingarna. Det är troligt att man använde sig av privata kläder men att dessa 

skulle vara av god kvalitet, bättre än vardagens kläder. En form av mantel användes som 

skydd över de finare kläderna. Den genomgripande skillnaden mellan den privata och den 

liturgiska dräkten sker i tredje århundradet när det profana dräktbruket kommer under 

inflytande av det nya modet. Manteln förvandlas till en framknäppt överrock2 som till formen 

liknar efoden. Den får en ny status, den blir helig och blir ett kultföremål som får stor 

betydelse för den kristna nattvardsceremonin. Biskop Sylvester i Rom sägs ha infört 

mässkläder och tagit mönster av de klädseder som rådde vid kejsarens hov. Nu börjar man 

kalla denna dräkt mässhake som blir ett liturgiskt föremål inom den kristna kyrkans sakrala 

värld. 

                                                           
2 Sven- Åke Rosenberg. Släpet på hans mantel sidan 61 
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Mässhaken är känd som liturgisk dräkt sedan slutet på 300-talet i Gallien3. Den äldsta uppgift 

som kommer från Spanien talar om en dräkt som är från år 633 och de äldsta skriftliga 

källorna härrör från Italien på 700-talet. Först på 1000-talet började denna form av 

högtidsdräkt att användas enbart vid mässan. Den började då ersätta korkåpan i olika religiösa 

sammanhang. 

Mässhaken kommer från antikens rundskurna kappa eller mantel med ett runt hål för huvudet. 

Denna mantel kallades Paenula.4 Från första början var den ett skyddsplagg mot regn men 

som kom att användas som överdräkt under 100-talet. Den kallades då Causula5, som betyder 

litet hus. I Gallien och Afrika kallades plagget för Planeta båda dessa ord används som namn 

på mässhaken än i dag. 

 

3:1 Sveriges kristnande 

 
”Gud frälste hans själ bättre än han förtjänade” så lyder en av de böner som finns ristade på 

Eggeby runsten i Spånga socken. Den är en av de första skriftliga källor som finns om att 

kristendomen hade kommit till Sverige. 

Ansgar och hans tyska vänner besökte Birka första gången i början av 800 - talet. De lade då 

grunden till kristnandet i Sverige. Denna mission tilltalade då främst kvinnorna enligt 

forskaren Anne-Sofie Gräslund. Männen hade sina små hertigdömen som de stred om. När en 

förlorade sin mark till grannen i strid så blev dennes ägor större. Denne fick mer makt och 

kunde lägga under sig mer och mer mark som betydde mer makt. Det tog några hundra år men 

Sverige blev ett enat rike. Kyrkan bidrog också till att ena och kristna Sverige. Kyrkan tog 

tillvara befolkningens behov av att träffas och hålla marknader. Man utnyttjade de gamla 

riterna och symbolsystem som fanns och gjorde om dem så att de passade in i kristendomen. 

Kyrkan hade förmåga att organisera både sig själv och det framväxande kungariket. Kyrkan 

och staten levde i en symbios med varandra ända tills årskiftet 2000 då skildes de åt.  

 

 

                                                           
3 Inger Estham Kyrkliga textilier- arv, utveckling och vård sidan 56 
4 Bengt Stolt Kyrklig skrud enligt svensk tradition sidan 37 
5 Inger Estham Kyrkliga textilier arv, utveckling och vård sidan 16 
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3:2 Medeltiden  

 
Övergången från fornnordisk religion till kristendomen innebar en gradvis förändring dels av 

världsbilden, dels den sociala samhällsbilden men även kulturellt skedde en förskjutning. Det 

kyrkliga livet följde kyrkoårets rytm. Detta hade ännu inte fått sitt slutliga utseende. Mässan 

lästes helt på latin. Man kunde läsa mässa över allt, tillexempel god skörd, fruktsamhet för 

djur eller människor, döende eller de som redan var döda. 

 

Cisterciensorden bildade det första manliga klostret i Alvastra  i Östergötland 1143. 

Munkarna lade ner stor möda på jordbruk och djurhållning. Detta ledde till att bygden runt 

klostren blommade. Alvastras klosterträdgård anses som Sveriges första trädgårdsskola. 

Munkarna bildade samtidigt en direkt förbindelse med den franska konsten och arkitekturen. 

De införde den gotiska byggnadskonsten till våra Svenska kyrkor.    

 
 
Mässhakens förändring har gått från att vara klockformad, utskuren i ett stycke med ett hål för 

huvudet. Den var lång, vid och oformlig. Så såg den ut någon gång på 1000 - 1100 talet. 

Materialet på plagget var oftast av siden eller sidenbrokad med guldinslag och av mycket hög 

kvalitet. Djurmönster var relativt vanliga på sidentyg från den här tiden. Fåglar av olika 

storlek och ras användes ofta som motiv med även vilda djur avbildades på tyger. Dessa tyger 

var i sig riktiga konstverk som tog lång tid att skapa.  

 

Detta gjorde att den enskilda kyrkan inte hade råd att hålla sig med flera mässhakar. I regel en 

eller om det var en rik byggd med en stor kyrka kunde man äga två sådana mässhakar. Tyget 

till dessa mässhakar vävdes upp i Italien som under denna tid var kända för sina rikt 

mönstrade sidentyger som var av mycket god kvalitet. De mest kända tillverkarna fanns i 

Lucca, Venedig, Genua och Florens6. Den italienska storhetstiden för sidentillverkning höll 

sig i nära nog fyrahundra år. De olika städerna hade hård konkurrans mellan sig vilket gjorde 

att varje stad skaffade sig egna specialiteter. Städerna hade egna representanter i norden med 

huvudsäte i staden Brygge och de samarbetade med Hansaförbundet.  

 

                                                           
6 Agnes Geijer Ur textilkonstens historia sidan 168 
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4:1 1200 - talet 

 
Det hände mycket med kyrkan under medeltiden. Vid kyrkomötet i Skänninge år 1248 

beslutades att prästerna skulle leva i celibat, och hur stort följe biskoparna fick använda sig av 

på sina visitationsresor. Men kanske det viktigaste beslutet var kyrkans frihet, andligt som 

ekonomiskt men även fri från politisk inblandning. Därmed uppstod en maktkamp mellan 

kungar och kyrkans ledare som kom att forma hög- och senmedeltiden i Sverige. 

 
I början på 1200- talet tyckte man att den gamla mässhaken var svår och besvärlig att ta på. 

Av bekvämlighetsskäl så förkortade och förminskade man länden och vidden på mässhaken. 

Samtidigt som man förändrade mässhakens form lade man till dekorations brodyr på den. 

Praktfulla mönster i silke och guldtråd ibland i sådana mängder att den blev tung att bära. Det 

finns exempel på mässhakar som väger upp till 17 kg.  Man delade den i två tygstycken och 

sydde ihop den på axeln och gjorde ett ärmhål därifrån och ned till midjan sydde man sedan 

ihop, den nedre delen var öppen. Mässhaken nådde nästan ända ned till fötterna. Tyget är av 

diaspersiden eller sidenbrokad. Nu innehåller väven olika kristna motiv. Såsom Johannes 

döparen, änglamotiv, jungfru Maria med Jesusbarnet pryder nu mässhakarna. De gamla 

djurmotiven kan finnas kvar ännu en tid men då låter man brodera på kristna symboler som 

Maria, apostlarna och martyrerna i olika uppställningar.  

 

4.2 1400 - talet 

 
Från mitten av 1400 - talet märks en vitalisering av gudstjänstlivet samtidigt som 

kyrkokonsten blomstrar. Under 1400 - talet får mässhaken sin form radikalt förändrad. Nu är 

endast axelpartiet ihopsytt. Den är öppen längs hela sidan och den har skurits av och håller nu 

ungefär knälängd. Vidden på mässhaken minskar avsevärt. Den har en kort och mycket 

insvängd midja fram, bak är den större och  är inte lika insvängd. Färgerna följer det dåtida 

modet. Broderierna blir mer utförligare, pärlstickarna får sitt genombrott i Europas kungahus 

och det påverkar även kyrkotextilierna. Avancerade broderier syns nu på i stort sett alla 

mässhakar från den här tiden. Man kan se hela berättelser från tex. nattvardsceremonien till 

korsfästelsen på mässhakens rygg. Kyrkan tar efter pärlbroderiet som står högt i social status 

hos kungar och högadeln som uppskattar denna konstart.  
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4.3 1500 - talet, Gustav Vasa och religionen  

 
Gustav Wasa (1496 -1560) kung av Sverige mellan åren 1523 - 1560. Han utsåg sig själv till 

kyrkans överhuvud. Han utnyttjade Martin Luthers protestantiska lära till sin egen fördel. Den 

katolska kyrkan var rik och dessa rikedomar ville han komma över. Kyrkan hade i hans tycke 

för stor makt och det var ju inte bra. Vad gör man åt en sådan sak, varför inte konfiskation7? 

Gustav Wasa konfiskerade den katolska kyrkans egendom till staten därmed fick han kontroll 

över vad som fanns av ekonomiskt värde. Samtidigt som han införde protestantismen till 

Sverige. Nu hade han även kontroll över vad människorna hade för tro. Det fanns många 

kyrkotextilier som hamnade hos staten. Dessa var de som var mycket rikt utsmyckade med 

guldbroderier, som lätt kunde tas bort och smältas ned till rent guld. Detta blev en klar 

förstärkning till den ansträngda statskassan. Det var inte bara kyrkotextilier och kyrksilver 

som kom till statens användning utan även kyrkklockor hämtades in från landet och smältes 

ned.   

 

När Martin Luther startade reformationen var syftet att befria kyrkan från missbruk och inte 

splittra den. Biskoparnas ställning försvagades genom unionsstriderna. I Sverige kunde 

Gustav Vasa utan svårigheter ta makten över kyrkan. Syftet var mer politiskt och ekonomiskt 

än religiöst. Vid sidan av Gustav Vasa var Olaus Petri (1493 -15528) en av de mest 

betydelsefulla personligheterna i 1500 - talets Sverige. Han var en frispråkig motståndare till 

katolicismen, dess celibattvång och klosterlivet som sådant. Denne man är det som ligger 

bakom att klosterväsendet avskaffades i Sverige. Reformationen avvisade den romersk- 

katolska kyrkans anspråk på att vara den enda rätta kristna kyrkan. Protestantismen står i 

motsats till katolicismen och vill uttrycka det gemensamma i reformationskyrkornas teologi, 

religion och kultur. Den kyrkliga läran underordnades den enskildes aktiva, etiska 

kristendomen. Den förespråkade människans religiösa egenvärde9. Olaus Petri började hålla 

mässa på svenska efter kyrkomötet i Uppsala 1536. Redan 1526 hade NT översatts till 

svenska. Det tog ändå fram till 1600 - talets början innan den svenska kyrkan var helt 

reformerad luthersk folkkyrka. 

 

                                                           
7 Agnes Geijer Textila skatter i Uppsala domkyrka sidan 15. 
8 Bonniers historielexikon nr 4 sidan 51 
9 Religionslexikon 
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Renässansen och Martin Luthers intåg i svenska kyrkor visade sig inte så mycket på 

kyrkotextilierna till en början. Det gamla textila arvet användes som tidigare. Mässhaken hade 

samma användningsområde som tidigare. Man förnyade inte mässhakarna utan man 

förändrade dem till ändamålet de skulle användas till. Martin Luther förespråkade 

återhållsamhet även inom kyrkan. Flärd och överflöd var inte i överrensstämmelse med gud 

enligt Luther. I liturgiskt hänseende betydde reformationen i sig inget för den svenska 

kyrkan10. Allt förblev vid det gamla. Skillnaden mot den katolska kyrkans tid var att någon 

nyanskaffning av textilier inte kunde ske på grund av den dåliga ekonomin för den nya 

kyrkan. Man fick nöja sig med det man hade, förnya genom att sy om och renovera och slita 

på det som fanns helt enkelt.  

 

Under 1500 -talet händer det inte så mycket med själva mässhakens utformning. Modellen 

håller sig ganska lika. Tudelad från axel, men den får något rundare form nertill. Däremot 

följer den modet i Europa när det gäller materialet och färger. Brokadväv med mycket guld på 

färgglad botten. Man blandar in fler länder i tillverkningen av mässhakarna. Man hämtar 

bottenväven från Italien men broderierna från Flandernområdet och England. Där var 

pärlstickning en stor konst och de hade ett eget skrå.  

Ett visst tillskott kunde kyrkan få genom donationer från rika personer. Men inte utan 

anspråk, givarnas släktvapen, initialer och årtal intar en betydande plats på textilerna på 

bekostnad av de religiösa symbolerna. Domkyrkorna fick viss förnyelse när det var riktigt 

furstliga begravningar eller kungliga begravningar. Då kunde kyrkan få en hel uppsättning av 

textilier. 

 

4.4 1600 - talet  

 
Under 1600 - talet sker en tillbakagång till ortodoxi. Inom lutherdomen började man efter 

konkord reformens tillkomst 1577 att alltmer tala om ortodoxi i betydelsen av att hålla fast vid 

bekännelseskrifterna. Denna lutherska ortodoxi dominerade Sverige under 1600 - talet och 

kvarstod långt in i 1800 -talet. Men den blev allt mer kritiserad av upplysningens-, 

liberalismens- och bibelkritikernas representanter. Upplysningen står för religionskritik och 

en allt starkare strävan efter samhällsförändringar. Den nådde sin höjdpunkt i Europa under 

franska revolutionen (1789-99).  
                                                           
10 Bengt Stolt Kyrklig skrud enligt svensk tradition sidan 30 
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Mässhaken håller i stort sett samma form som tidigare den kan få en något mer insvängd 

midja fram. Färgen på mässhaken beror på vem som donerade den till kyrkan. Kyrkan själv 

hade små möjligheter att påverka hur den skulle se ut. Man fick tacka och ta emot. 

Nyförvärven under 1600 - talet är lätt räknade men märkligt nog finns mycket av det som 

nyanskaffades välbevarat. På de liturgiska textilierna blir figurbroderierna i medeltida stil 

mindre vanliga under 1600 - talets senare del. Mässhakarna pryds nu av krucifix eller 

Kristusbilder i reliefmodell. Under 1600 - talets sista del blir bilderna dramatiska och lidande.   

Genom 1686 års kyrkolag stadsfästes mässhakens berättigande i svenskt gudstjänstliv. I elfte 

kapitlet sades i tionde paragrafen att prästen vid mässa skall vara klädd i ”vanlig skrud och 

prydning”. (Att detta betyder mässhake med tillbehör ter sig självklart enligt Rosenberg i 

Släpet på hans mantel.) 

 

4.5 1700 - talet 

 
Ortodoxin som kom på 1600 - talet håller i sig, man brydde sig mer om kristen tro än hur man 

efterlevde kristenheten. Prästerna får en stark ställning som församlingens ledare men också 

övervakare till stadsreligionen. Någon privat tro tillåts inte. Man förbjuder alla former av 

sammankomster och möten som kan ha en religiös framtoning. Detta leder till missnöje i vissa 

intellektuella kretsar.  

Ur detta växer frireligiösa samfund fram som en motreaktion till ortodoxin.  

 

Pietismen och Herrnhutismen11 tågar in i den svenska religionen med humanitära ideal. 

Pietismen växte fram av många olika orsaker såsom krig, svält och pest som hade härjat i 

landet under lång tid. Medelklassen och adeln hade drabbats hårt och upplevde nu en religiös 

kris. Pietismen hade stöd i alla samhällsklasser. Den hade sitt starkaste stöd i Stockholm och 

Karlskrona. 

Herrnhutismen eller läsarna som de kom att kallas var en väckelserörelse som kännetecknades 

av flitigt bibelläsande och att de hade egna sammankomster. Där skapades en djup och stark 

kristen tro som kom till uttryck i bygudstjänster där de egna fick läsa ur den lutheranska 

bibeln. Den hade sitt starkase stöd i norrland. Båda dessa rörelser skulle få stor betydelse för 

                                                           
11 Bonniers historielexikon sidorna 158 och 163  
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religionen och kristenheten i Sverige. Trots stort motstånd får Sverige sin första 

religionsfrihetslag 1781. Detta för att locka hit förmögna judar. 

 

Kyrkotextiliernas utseende förändrades under frihetstiden. Detta gällde både gåvor till kyrkan 

och av församlingarna inköpta textilier. Mässhakens form har nu en stram ryggsida och en 

svängd framsida, som nästan utan undantag pryddes med en ”stråltriangel” med namnet Jahve 

inbroderat. Vissa mässhakar från senare delen av 1700- talet har en lätt insvängd midja fram 

samtidigt som de blir något kortare fram än bak. De har en så kallad ”psalmbokpärms” 

modell. Dessa kom att dominera stort under lång tid framöver. Materialet som används är 

sammet eller silkessammet och färgen är svart senare även purpurröd. Rött är den vanligaste 

färgen som kommer tiden närmast efter reformationen. De är dekorerade med silver eller guld 

galoner. Törnekransen12 på ett stort kors pryder mässhakens rygg i många fall även en 

dödskalle13 vid korsets slut.  

Ett visst tillskott av mässhakar fick kyrkan utifrån 1707 genom krigsrov, bland annat två 

skrudar från Polen. Dessa finns bevarade i Uppsala domkyrkas textila samling. Dessvärre vet 

man att kyrkan själv försålde gamla mässhakar för att inbringa pengar till nyanskaffning till 

”modell psalmbokspärm” mässhakar i purpurrött eller svart. Inköp av mässhakar i par var en 

ny företeelse. Detta visar på att mässhaken har fått en ny roll i liturgin. Från medeltidens 

funktion vid enbart mässa till att nu brukas också vid nattvardslös högmässa. Mässhaken är 

inte längre självklart knuten till nattvarden och dess mysterium, utan den blir en allmän 

liturgisk högtidsdräkt. Det kunde vara två präster samtidigt vid mässorna och båda bar då lika 

mässhakar. Prakten blir viktigare än akten. Mässhaken tappar sin status som helig symbol i 

den kristna kulten. 

 
Sverige förlorade striden om Poltava 1709 och den svenska regeringen skulle komma överens 

med den ryske tsaren om vad freden skulle kosta Sverige. Nu ville Sveriges regering inte 

riktigt erkänna sig besegrade så de drog ut på skrivandet av fredsfördraget och följden av det 

blev att ryssarna härjade den Svenska kusten åren 1719 - 1721. De brände och skövlade hårt i 

Sverige. På det lokala planet hände det en hel del, ryssarna kom till norrlandskusten våren 

1721. De lade beslag på kyrkoskatten i Hudiksvall, som bestod av kyrkotextilier av olika slag, 

pengar och en stor mängd kyrksilver. Hudiksvall var en rik jordbruksbyggd som funnits länge. 

Ryssarna lämnade endast några småmynt ett oblatskrin och diverse kyrkoanteckningar. 

                                                           
12 Symboliserar Jesu lidande. F Dahlby De heliga tecknens hemlighet sidan 68 
13 Symboliserar Adams skalle och benknotor. F Dahlby De heliga tecknens hemlighet sidan 24 
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Därmed försvann alla mässhakar från Hudiksvall vid den tiden och inget har återfunnits. De 

brände staden men kyrkan lät de stå kvar men på många andra håll brände de allt. Olof 

Broman som var Hudiksvalls kyrkoherde försökte rädda kyrksilvret men omständigheter 

gjorde att kosackerna hann i fatt kärran som skulle föra bort skatten. Broman själv blev av 

med manuskriptet till Glysisvallur, hans stora biografi över Hudiksvall. Han fick helt enkelt 

skriva en ny upplaga. Det var många hälsingekyrkor som blev av med sina kyrkotextilier och 

kyrksilver till ryssarna. Det var ett vedertaget system att ta krigsbyten, även kyrkliga byten14. 

 

Hudiksvalls nu äldsta mässhake är från 1756. Den är i ”psalmbokspärmsmodell” i svart 

sammet och som är i god kondition. Det finns även en svart från 1811 som faktiskt används 

vid påsk - långfredagen. Baksidan har ett silverkors med en törnekrona. Framsidan har en 

silverdekoration som en triangel med det himmelska ljusets strålar som symbolisera guds 

allseende öga med texten INRI15 (Jesus från Nasaret Konung av Judarna). Den har genomgått 

en renovering år 2000 och är i mycket god kondition. 

Hudiksvalls kyrka har en grön uppsättning från en ateljé i Umeå daterad 1993. Den har en 

mycket nutida utformning både när det gäller färgsättningen och mässhakens form. 

Färgsättningen går från en ganska mörkgrön färg på ytterkanten till ett mycket ljusgult kors 

som pryder mitten av mässhaken. Mässhakens är till sin form mycket stor och vid och den har 

broderats med små blad i olika nyanser av lila. 

 

4.6 1800 - talet 

 
Tack vare religionsfrihetslagen kunde väckelsen och frikyrkligheten utvecklas och fick det 

frireligiösa livet att blomma. EFS, baptismen, metodismen och frälsningsarmen bildas i slutet 

av 1800 - talet. För stora grupper kom väckelserörelserna att spela en stor och central roll. De 

enkla kapellen och missionshusen blev viktiga som träffpunkter för bygdens och ortens folk. 

De ersatte det äldre samhällets familjegemenskap och bygemenskap. Människorna sökte sig 

till lokalerna inte bara för rörelsens idéer utan också för att träffa vänner och bekanta.  

 

                                                           
14 Bengt Stolt Kyrklig skrud enligt svensk tradition sidan 31 
15 Bengt Stolt Kyrklig skrud enligt svensk tradition sidan 113 
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1800 - talets mässhake har förändrats i modellen, fram har den minskat avsevärt. Den har nu 

fått en midja på bara 40 - 50 cm och längden har kortats ned till att knappt täcka kroppen, 

bakstycket är bra mycket större och har en rundad nedre kant. Materialet är för det mesta av 

sammet men siden eller sidenbrokad förekommer. Att mässhaken krymper så markant under 

denna period kan ha att göra med ekonomin. Materialet till dessa mässhakar är mycket dyrt så 

det gällde att spara på tyget. Om sammet används är den för det mesta purpurröd men svart 

visar sig ändå ganska ofta. De har för det mesta symboler broderade i silver eller i vissa fall 

även guldbroderier såsom stort kors med törnekrona som täcker hela ryggen. Framsidan har 

ett litet kors i halslinningen och någon form av treenighetens symbol broderad på mitten. De 

är kantade med silver eller guldgaloner runt hela mässhaken både fram och bak. Om 

materialet är siden eller sidenbrokad är den oftast mönstrad på ljus botten. Dessa har endast 

ett enkelt kors på ryggen.  

 

 

4.7 1900 - talet  

 
Vid kyrkomötet år 1958 antogs ett förslag om att kvinnor skulle kunna prästvigas men det 

skulle dröja innan alla biskopar accepterade kvinnliga präster. Men från 1991 prästviger 

landets alla biskopar kvinnor. En ny kyrkohandbok kom år 1986 med ritualer för alla 

gudstjänster och övriga kyrkliga handlingar. En ny bibelutgåva kom till det nya 

millenniumskiftet. 

I slutet av 1900 - talet kommer nyandligheten in i människors vetande. De söker sig utanför 

det kyrkliga för att finna sig själv. Allt från Livets Ordrörelsen med sin självcentrerade 

religion till frigörande dans.  

 

Under 1900 - talets första del blir mässhaken åter större men den behåller sin midja fram till 

en viss del. Kvaliteten på materialet är ånyo siden eller sidenbrokad. På 1920 - 1950 talet blev 

mässhaken allt större, rentav riktigt vid i sin modell. Nu är materialet siden eller linne. Agnes 

Branting och Sofia Widén var de stora skaparna av mässhakar i Sverige under den här tiden. 

Agnes Branting var inspirerad av de medeltida mässhakarna som hon använde som förelaga 

till sina skapelser. Några av hennes alster ser ut som korkåpor. Sofia Widén var den som 

införde den nu rådande färgsättningen i Sveriges kyrkoordning. När hon skapade sina textila 
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alster hade hon 26 änglamotiv som hon varvade på sina mässhakar. Sofia tillverkade inte bara 

mässhakar utan även textilier för hela kyrkans liturgi.  

 

Den allra senaste modellen av mässhakar är från 1970 - talet. Den är modern till både form 

och färg, den är 120 - 130 cm bred och i stort sett lika lång. Den följer kyrkoårets färgsättning 

men färgerna är glada i vissa fall grälla. Materialet är skiftande allt från siden till ull och linne 

används. Det finns moderna mässhakar som har en blandning av ull/linne eller siden/linne. 

Korset finns på ryggen som vanligt men framsidans symboler skiftar, Luthers ros och 

pelikanen är ofta förekommande i övrigt är de nya mässhakarna ganska sparsmakat 

dekorerade. Dessa stora mässhakar är tunga och otympliga att bära. Det är något som de 

kvinnliga prästerna fått erfara. Det har framförts klagomål om detta.  

 

 

5.1 Färgkanon - Färgordning 

 
Seden att använda liturgiska färger är en västerländsk sed som kom på ca 800 -talet16. Att 

man vid en namngiven högtid skulle använda en viss bestämd färg. Någon gång på 1100 - 

talet började vissa kyrkor att införskaffa full färgkanon trots det fanns inga föreskrifter eller 

regler som bestämde hur liturgin skulle se ut. En av de äldsta färgordningar man känner till 

anses ha använts i den heliga gravens kyrka i Jerusalem före 1187.  Den föreskriver svart för 

advent och fastan, rött i passionstiden, blått på Mariadagar och  i ordningen svart, rött och vitt 

för de tre mässorna på juldagen. Allt detta går igen i medeltida ordningar i olika delar av 

kristenheten. 

 

5.2 Romersk färgkanon 

 
Den mest kända färgförordningen är från medeltiden och kommer från påven Innocentius III. 

Den ingår i skriften De saco altaris mysterio, som utkom ca 1198 och skildrar det samtida 

bruket av liturgiska färger i staden Rom. Enligt påvens förordning skulle vit färg, renhetens 

symbol, användas på de stora högtidsdagarna såsom jul, påsk och Mariadagarna. Rött, 

                                                           
16 Bengt Stolt Kyrklig skrud enligt svensk tradition sidan 28 
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symboliserar blodets och andens färg, användas vid pingst samt apostla-, matyr- och heliga 

korsdagar. Svart skulle användas i advent och fastan. Som bifärg till svart nämns violett. På 

dagar utanför högtidsdagarna användes grönt. Som bifärg till grönt förekom gult, som på sina 

håll användes vid mässor till minne av bekännare och kyrkolärare som inte klassats som 

martyrer17. Denna färgkanon var ej vedertagen norm för den västerländska kristenheten. Det 

var endast i påvens omgivning som detta färgbruk förekom. I Neapel förekom blått på 

Mariadagarna. Milano användes rött i passionstiden.  

 

Ur Innocentius förordning uppstod så småningom den numer förekomna färgkanonen inom 

den romersk - katolska kyrkan. Det som avviker är att violett används i advent och fastan samt 

att det uttryckligen förbjuder andra färger än vitt, rött, violett och svart. Det bestämdes första 

gången av Pius V år 1570, alltså efter reformationen. Många stift ansåg att deras färgkanon 

skulle fortsätta som tidigare och struntade i påvens påbud.  

År 1870 blev de såkallade fem liturgiska färgerna bestämda av det första Vatikan konciliet, 

och att dessa skulle gälla över hela den romersk katolska kyrkan. Vissa undantag finns ännu 

kvar, Milano nyttjar sin egen färgkanon från medeltiden. 

 

5.3 Allmän medeltida färgkanon 

 
Oftast användes den vackraste dräkten vid de största och viktigaste högtiderna oberoende av 

vilken färg den hade. I advent och fastan användes oftast blått, åtminstone på fastans 

söndagar. Askgrå kunde förekomma i fastan, då på vardagar för det var ju då man fastade. 

Rött var en färg för dagar utan speciell festkaraktär, trettondags- och trefaldighetstiden. Rött 

eller purpurrött tillhörde passionstiden. 

 

5.4 Färgkanon i svensk medeltid 

 
På historiska museet skall det finnas en mässhake som omskrivs som gråvit med en dekor av 

svart och rött. Denna tros ha tillverkats i Kölnområdet i början av 1400- talet. Den passar väl 

                                                           
17 Bengt Stolt Kyrklig skrud enligt svensk tradition sidan 29 
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in med de beskrivningar som finns på dåtida flerfärgade fastemässhakar. I övrigt är grå 

mässhakar ovanliga men det finns ett fåtal, bland annat i Vika kyrka i Dalarna. De ägde år 

1576 en grå mässhake med grönt kors. Violett var även det en ovanlig färg på den tiden. 

Själva färgämnet fanns inte att tillgå i landet utan måste importeras från utlandet och det var 

mycket kostsamt. Blått och rött var de färger om var mest gångbara här i norden. 

Det finns en uppgift om färgkanon i Sverige i ett testamente från 1346 efter drottning Blanka. 

Där beskrivs mässkläder i vitt för vårfrumässor, vitt och grönt Johannes evangeliets dag den 

27/12. Rött för apostladagar, heliga korsdagar samt fredagar. Grönt och blått användes vid de 

dagar med låg festrang. Att det var vit och grönt på Johannes evangeliets dag berodde på att 

denne inte var martyr. Rött på fredagar förklarades med att det var Jesu dödsdag. Det skall ha 

funnits mässhakar som hade två färger. Detta var förbjudet inom den romersk katolska kyrkan 

men var inte alltför ovanlig på medeltiden i Sverige.  

I slutet på 1500-talet gjordes en inventering av mässhakar i Linköpings stift som även 

innehöll Kalmar och Öland. Där fanns totalt 42 mässhakar, varav 14 var röda, 8 bruna, 8 av 

guldbrokad, 3 blå, 3 gröna 2 gula och en var vit. Mässhakar i guldbrokad var det som var de 

mest dyrbara och användes i stället för vit.   

  

5.5 Protestantisk färgkanon 

 
Från 1700 - talet känner man till några färgordningar. De bekräftar att medeltidens principer 

var att den dyrbaraste mässhaken användes vid de stora högtiderna oberoende av vilken färg 

den hade. Under 1700 - talet började man använda röda mässhakar alltmer men mot slutet av 

detta århundrade kommer svart att bli den stora modefärgen oberoende av vilken högtid det 

är. Den svarta mässhaken gjorde sig estetiskt vacker mot den nu vitkalkade kyrkans interiör. 

In på 1800 - talet skiftade den svarta och den röda mässhaken så att den röda användes vid 

högtidsdagar och den svarta brukades vid mindre högtidliga tillfällen. Kyrkoårets färgkanon 

är i det närmaste okänd före reformationen. 

Den nuvarande färgkanon som används i Sverige börjar omtalas år 1942 i förordet till 

evangelieboken. Men färgkanonen kan lätt härledas till den moderna romersk - katolska 

färgkanonen som med viss modifikation tagits upp av de tyska lutheranerna. Under senare 

delen av 1940 - talet börjar den blå färgen återkomma i svenska kyrkor. Mycket av det står 

textilkonstnären Sofia Widén för även den grå färgen återinförde hon på 1950 - talet. 
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Mässhakar i grått är ännu ovanliga men det finns bland annat i S:t Ansgars studentkyrka i 

Uppsala.  

 

6 Färgerna i sig är symboler 

 
Vitt betyder renhet, helighet, oskuld. Liturgiskt används den vita färgen  vid glädjehögtider, 

Kristusdagar och vigningar. 

Rött är eldens, blodets och kärlekens färg. Liturgiskt används rött vid Pingst och på 

martyrdagarna.  

Grönt är vårens och hoppets färg. Liturgiskt är grönt en ”neutral” färg och brukas när ingen 

annan färg anges.  

Violett betyder ånger, bot och bättring. Liturgiskt används den under bot och fastetiden.  

Blått är himlens och havets färg och skall leda tankarna till det överjordiska, gudomliga och 

till himlens trofasthet. Blått kan vara Kristi och Marias färg, den kan även vara Guds färg. 

Den blåa färgen kan även vara ett tecken på adelskap. Liturgiskt används blått lika som den 

violetta färgen. Den symboliserade ånger, bot och bättring.  

Purpur står för kunglig makt och gudomlighet.  

Gult är vissnandets färg, det ondas, förräderiets, falskhetens och avundsjukans färg. Liturgiskt 

gult liknar guld och kan symbolisera Guds härlighet och makt.  

Svart  är sorgens och dödens färg.  

Guld betyder överjordisk storhet, himlen. Den färgen används därför ofta som bakgrundsfärg 

när man vill visa heliga personer. Men den kan även symbolisera prål och yppighet.  

Treenighetens färger är purpurrött, blått och grönt.  

 
 

7 Albert Pärlstickare symbolernas mästare 

 
Albert Pärlstickare var verksam i Stockholm under 1400 - talets senare del.  Albert, eller 

Albrecht pärlstickare anses vara identisk med Albertus picor, kyrkmålaren. Man vet 

egentligen inte så mycket om vem han var, från vilket land han kom, eller om han var svensk 

med utländsk utbildning. Vissa tekniska och stilistiska drag kan dock härledas till östtysk eller 

böhmisk konst. Vilket tyder på att han eller någon av de som var verksam i verkstaden var 
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skolad i denna miljö. Ingen vet heller vad hans yrke egentligen var om det var kyrkomåleri 

eller pärlstickande. Men tydligt är att han var ärkebiskopens speciella skrudleverantör18Vad 

det nu var så är hans namn ett begrepp inom svensk textil- och konsthistoria19. Hans alster har 

en kristen symbolik som håller mycket hög kvalitet och klass. Det finns många fina arbeten 

bevarade från Alberts verkstad. (Se bild nr 2 i bilagan)  

 
Pärlstickarnas arbetsmarknad var gynnsam under 1600 - och 1700 - talet. Den nya stormakten 

Sverige behövde skickliga yrkesmän som hade kunskaper om det mode och smakriktningar 

som fanns på kontinenten. Detta gällde framförallt inom konsten. Där stod brodörer eller 

pärlstickare som det kallades i en särställning. Det fanns ett pärlstickarämbete i Stockholm. 

Av rullarnas namn att döma var de flesta inflyttade. Enlig dokumentationen fanns det flera 

mästare. Även en ”Kunglig hovpärlestickare vid namn Paul Grell”. Denna man var verksam 

under senare delen av 1600 - talet. Han anlitades av högadeln till att tillverka praktfulla 

broderier för kläder, inredningar, kyrkoskrudar m.m. Men det var kungen och kungahuset som 

var den viktigaste kunden för honom. Pärlstickandet krävde mer än konsten att brodera 

vackert. De måste ha kunskap om det kristna symbolspråket när de skapade sina arbeten, 

främst då på de kyrkliga textilierna.  

(Se bild nr 1 i bilagan) 

 

I Sverige kom Vadstena kloster att inta en särställning som andligt centrum. Den första 

klosterbyggnaden stod färdig 1384. Klostret bildades av Birgitta Birgersdotter (1303 - 1373). 

Hon införde dubbelkloster liv dvs. det fanns både munkar och nunnor vid samma kloster. 

Heliga Birgitta blev helgonförklarad år 1391. I den heliga Birgittas namn bildades kloster på 

många håll i Europa.  

Vadstena kloster var en stor leverantör av kyrkotextilier, deras pärlstickarkonst är omtalad och 

omskriven. Det finns mycket bevarat från deras verkstad. 

 
Den så kallade upplysningen visade sig i svenskt kyrkoliv omkring 1740 - talet och anses ha 

Adolf Fredriks gemål Lovisa Ulrika som förespråkare. Upplysningen kan sägas vara en frukt 

av reformationen. Den fullföljde Luthers andliga befrielse och gjorde det personliga 

sanningskravet gällande i Luthers anda. Upplysningen som hade krav på förnuftet och som 

betonade dygden men saknade helt sinne för konsten, och fantasivärlden. Den kunde inte se 

skönheten i liturgin som fanns utan vandaliserade de gamla kyrkorna genom att vitrappa dem 
                                                           
18 Agnes Geijer Textila skatter i Uppsala domkyrka sidan 17. 
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och deras konstverk förstördes. Det fanns förstås motståndare mot upplysningens framfart i 

kyrkorna. De som hade sina rötter i pietismen, ortodoxi, mystiken försökte skapa en 

motrörelse mot upplysningen. 

 
En ny syn på kyrkan från allmogen sker vid sekelskiftet. Livssituationen för människorna 

förändras. För dem som levde i den begynnande industrialismen betydde söndagen ett avbrott 

i vardagens slit. Att då gå till kyrkan och ”vila ut” var viktigt. Samma var det med de stora 

kristna helgdagarna, man fick någon dags extra ledighet.   

  
 

8 Den textila skrudens vård    

 
I den svenska kyrkoordningen från år 1571 föreskrivs att de ansvariga i alla kyrkor skall 

inventera kyrkans ägodelar en gång om året. Den som misskötte textilierna kunde ställas till 

ansvar för detta. Sysslomännen vid domkyrkan och de övriga kyrkorna som har hand om 

vårdnaden om textilierna skall se till att dessa inte kommer till skada av fuktighet, unkenhet 

eller på annat sätt far illa. 

Kyrkornas inventarier och då även textilierna är kulturminnesskyddade enligt en kunglig 

kungörelse från år 1942.  
 
 
 

9 Mina funderingar om hur och varför mässhaken har förändrats 

 
Det jag har hittat är att i II Moseboken beskrivs ett klädesplagg som ser ut på ett speciellt sätt. 

Detta plagg kallar de Efoden och det skall vara som en heligt dräkt till ära och prydnad. Som 

jag ser det kan detta klädesplagg vara en förlaga till dagens mässhake. Den har genomgått 

stora förändringar från Moses tid till idag men det finns ändå några gemensamma drag hos de 

båda. Mitt syfte var att ta reda på om mässhaken hade ändrat utseende på något vis. Jag måste 

börja här i nutid och söka mig bakåt i tiden. Jag har studerat hur mässhaken ser ut idag och 

gjort efterforskningar om varifrån den kommer och hur den såg ut från början.    
                                                           
 
19 Inger Estham Skatter i textilkammaren sid 26. 
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Vid början av kristendomen kallades klädesplagget causula och var då ett skyddsplagg, en 

form av regnkappa. Prästerna hade egna kläder som var högtidsdräkter men ändå inga sakrala 

kläder. Där användes den mantelliknande causulan som skyddsplagg för väder och vind. I den 

tidiga kristendomen verkade det som om det inte fanns någon prästskrud att tala om, inte som 

hos det israeliska prästerskapet. Någon gång under det tredje århundradet sker en förändring 

med prästerskapet och de profana klädernas betydelse. De sakrala kläderna får en större 

betydelse. Skyddsmanteln ändrar utseende och får en ny andemening. Den blir en framknäppt 

överrock som nu börjar efterlikna efoden alltmer. Den får ny status som heligt kultföremål 

som börjar användas vid kristna ceremonier som nattvarden. Den sakrala betydelsen tilltar 

genom århundradena. Den blir smyckad med guld broderier av olika snitt. Någon gång från 

300 - talet blir den känd som mässhake och en liturgisk dräkt som användes vid olika kyrkliga 

sammankomster. Men det var först på 1000 - talet som den blir en riktig högtidsdräkt som 

brukades enbart vid nattvardsmässa. Men av ren bekvämlighet förminskades omfånget och 

längden under 1200 - talet. Men i stället fick den en riklig brodyr. Sedan på 1400 - talet får 

kyrkokonsten och gudstjänstlivet ett uppsving. Mässhaken förändras ytterligare den blir ännu 

kortare och smalare. Pärlstickarkonsten får nu sitt totala genombrott. Kungahusen i Europa 

har sin egen pärlstickare. Kyrkan följer i deras spår, alla mässhakar som tillverkas på den här 

tiden är rikligt utsmyckade enligt pärlstickar konsten. På 1500 - talet kommer Gustav Vasa 

och i samarbete med Olaus Petri genomför de den lutherska reformationen. Olaus Petri var en 

frispråkig herre som såg till att avskaffa katolicismen och klosterväsendet i Sverige. Den nya 

kyrkan var fattig så någon nyanskaffning av mässhakar kunde inte ske. Däremot börjar 

högadel och rika bönder skänka textilier till kyrkan. Kyrkan hade inte så mycket att säga till 

om, ville man ha nya textilier så var det bara att ta emot även om de religiösa symbolerna får 

ge plats åt givarnas släktvapen, sigill och initialer. Sedan kommer frihetstidens mässhake som 

är av svart sammet senare röd sammet. De kallas ”psalmboksmodell” och har ett stort kors på 

ryggen där en dödskalle pryder korsets slut. Kyrkorna börjar köpa in mässhakar i par vilket är 

en nyhet. Kyrkorna har vitrappats på insidan och de svarta och röda mässhakarna ser estetiskt 

vackra ut mot den vita bakgrunden. Mässhaken har tappat lite av sin mystiska och magiska 

kraft. Den används ofta bara som liturgisk dräkt vid vanlig mässa utan nattvard vilket förr var 

en omöjlighet.  

Den mässhake som 1800 - talet visar upp har krympt så att framsidan ser ut som en större 

haklapp, den täcker knappt kroppen. Bakstycket är större med en rundad nederkant. Hela 

mässhaken är dekorerad med guld eller silver galoner.  
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Vid 1900 - talets början blir mässhaken åter större. De senaste modellerna av mässhakar är 

stora och klumpiga. Det är nästan så man kan jämföra dem med den rundskurna causula från 

medeltiden. Den tar inte någon hänsyn till att även kvinnor skall kunna bära dem.  

När mer pengar rullar in till kyrkan blir mässhaken större och när pengarna tryter då minskar 

mässhaken i storlek. Modet syns klart i mässhakens utseende både när det gäller formen, 

färgen och utsmyckningen. Den av kungahusen använda pärlstickarkonsten får hos kyrkan 

stor genomslagskraft på mässhakens utseende. När djurmönstrade sidentyger var på modet i 

kungahusen visade sig det i kyrkans textilier något år senare.   

 
 
 

10 Så här gjorde jag 

 
Det har varit många tankar kring vad jag skulle skriva om. Jag diskuterade med en god vän 

om vad jag skulle skriva. Temat var givet ”religionen i förändring” men hur hittar jag något 

som förändrats och samtidigt passar mig. Kläder, tyger, textilier över huvudtaget intresserar 

mig mycket kom vi fram till. Så det får bli kyrkotextilier jag skriver om. Nu måste jag ta reda 

på mer om vad som finns av textilier i en kyrka. Jag gör ett första besök i Hudiksvalls kyrka 

för att se mig om vad som finns där. Oj! Vilken överraskning där finns mycket olika textilier 

såsom antependium, korporale, mässhakar med mera allt i olika färgsättningar. Hur väljer 

man här? Jag väljer ut mässhakar därför att jag tycker att de är vackra. Nu är frågan har den 

förändrats genom tiden? Hur får jag reda på om det är så?  Jag måste titta på mässhakarna och 

jämföra dem med varandra. Nu börjar jag göra en inventering av kyrkorna i 

Hudiksvallsområdet för att titta på de mässhakar som finns. Det finns mässhakar som är 

nästan nytillverkade och det finns de som är från 1750 - talet. Skillnaden är markant den nya 

mässhaken är stor och klumpig jämfört med den från 1750 - talet. Jag fortsätter mitt 

efterforskande av mässhakar, jag klättrar upp på vindar och ned i källare. Jag får kontakt med 

Hjördis. Hon är med i kyrkans textilråd i Hudiksvall. Hon guidar mig runt i kyrkotextiliernas 

värld. Hon berättar med glädje vad varje textil har för funktion och varför de ser ut som de 

gör. Jag får ett tips av henne att ta kontakt med en textilkonservator i Sundsvall, Karin 

Holmgren. Jag ringer till henne och ber om att få göra ett studiebesök. Jag är välkommen. Vi 

träffas och pratar kyrkotextilier en hel dag. Hur de ser ut i dag och hur de sett ut tidigare. Jag 

får lära mig hur man skall sköta dessa gamla skatter. Jag får låna en hel mängd fotografier av 
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Karin på mycket gamla mässhakar som hon renoverat. Jag får en idé om att göra ett 

bildcollage av dessa fotografier för jag tycker att det är lättare att se förändringen på bild än 

att beskriva den i ord. Jag ville också se den absolut äldsta mässhaken som finns i Sverige. 

Tog därför kontakt med riksantikvarieämbetet i Stockholm och frågar vart den finns. De 

hänvisar mig vidare till Uppsala domkyrkas textila museum. Ringer dit och får prata med 

Gunnel Berggren som är ansvarig för textilmuseet. Hon är mycket tillmötesgående sänder mig 

en bok som var med på textilutställningen år 1964. I den boken hittar jag mässhakar från 1400 

- talet men jag söker vidare för att hitta en ännu äldre mässhake. Det skall finnas en mässhake 

på Skara museum som är från 1200 - talet. Jag ringer dit och pratar med Johanna som är 

textilkonservator där. Hon lovar att försöka ta fram bilder på den mässhaken. Detta är en 

klockformad mässhake och jag har inte sett någon sådan så det var bra att få se en. Nu har jag 

bildmaterial till mitt collage så nu kan jag börja klippa och klistra av hjärtans lust. Nu behöver 

jag material till texten som skall skrivas. Har redan en bok som jag fick från Uppsala men det 

behövs fler böcker. Hudiksvalls bibliotek kunde plocka fram många fina böcker åt mig. Jag 

pratade med Karin Haglund på Hudiksvalls museum om hon hade några boktips, det hon 

föreslog hade jag redan. Men jag fick några stenciler som hon hade. När jag var ute och tittade 

på mässhakar i kyrkorna i Hudiksvallsområdet hittade jag lite textmaterial från enskilda 

kyrkor där de beskriver sina kyrkotextilier.     

 
 
 
 

11 Förslag till fortsatt forskning 

 
Altarets ”kläder” är väl värd att studera vidare. Det finns tre altardukar, varför då? Vad är det 

som skiljer när ett antependium och altarbrun skall användas? Utseendemässigt ser de olika 

ut. Hur kommer det sig. Det skulle jag vilja veta mer om.    
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13.1 Bilaga 1 

 
Handarbetets vänner - Licium 
 

Följande viktiga årtal kan ge en koncentrerad bakgrund till utvecklingen under vår egen tid.  

 

1874 bildades Handarbetes vänner av bland annat Sophi Adelsparre ”för den kvinnliga 

handslöjdens förädling i konstnärlig och fostrande riktning” 

1880 tog HV också upp den kyrkliga textilen på sitt program, med bland annat Hanna Winges 

textilier för Uppsala domkyrka. Samma år startade diakonissan Louise Fryxell Ersta 

Paramentverkstad20. Den var verksam fram till 1967. 

1891 blev Agnes Branting HV:s chef .  

På 1880- och 90- talen startade flera nya textilverkstäder. 

1899 startade Lillian Zickermann Föreningen för svensk Hemslöjd och samma år påbörjades 

också en riksinventering som resulterade i en textil mönstersamling på 24 000 nummer. 

1904 startade Agnes Branting Licium, en egen ateljé för kyrkligtextil. Hon var företagets chef 

till sin död 1930. 

1908 startade Agnes Branting Pietas, en ateljé för konservering av äldre kyrkliga textilier, 

vilket senare uppgått i Riksantikvarieämbetet. 

1912 grundade Augusta Sven-Nilsson en permanent utställning för kyrklig konst. Ur denna 

utvecklades 1916 Libraria. Denna ateljé övertogs senare av Diakonistyrelsens bokförlag och 

växte till vår största ateljé för kyrklig konst med tillverkning, försäljning och rådgivning på 

programmet. 

 
 
Agnes Branting 
 
Om Agnes Branting kan man säga mycket. Hon levde 1862-1930 och tillhörde de mest 

tongivande personerna inom svensk textilkonst. Hon blev 1891 chef för handarbetets vänner 

med ansvar för den konstnärliga utformningen. Hon grundade 1904 ateljé Licium som hade 

kyrkotextilier som specialitet men utförde även profana uppdrag. Agnes Branting anses som 

pionjär inom textilkonsten, textilforskning och textilkonservering. Det sistnämnda övergick 

                                                           
20 Tillverkare av kyrkotextilier 
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senare till att bli Riksantikvarieämbetet. Agnes Branting hade haft möjlighet att studera den 

tysk kyrkliga konsten och hon studerade också äldre kyrklig konst vid olika museer. Hon hade 

även studerat engelska textilier och tagit intryck av dessa. Den engelske textilkonstnären 

William Morris var en stor inspiratör för Agnes Branting då de båda var mycket intresserade 

av medeltida konstverk. Detta återspeglas i hennes verksamhet som mässhaketillverkare.  

 

 
Sofia Widén 
 
Sofia Widén21 är den oöverträffat mest produktiva och mångsidiga  skapare av våra kyrkliga 

textilier. Runt ett tusental sakrala arbeten har lämnat Sofias ateljéer och dessa höll mycket hög 

kvalitet. Hennes arbeten var enkla och strama i sitt utförande. Hon anknöt till de liturgiska 

färgerna men försökte samtidigt frigöra sig från det som hon uppfattade som liturgiskt tvång.  

Hon hade 26 änglamotiv som vävdes in i olika kyrkotextilier. Antependium, stolor samt 

övriga kyrkotextilier men framför allt mässhakar.  

 

Kerstin Ekengren 
 
Kerstin är en nu välkänd tillverkare av mässhakar samt övriga kyrkotextilier. Hon har en 

ateljé i Järvsö. Hennes tillverkning av mässhakar skiljer sig från de flesta andra. Hon 

använder ofta dubbelvävt i mässhakarna och stolor men hon använder också daladräll i sin 

tillverkning. Hennes material består oftast av ylle med inslag av guld. Hennes färger är oftast 

lysande och klara. Många Hälsingekyrkor har full uppsättning kyrkotextilier signerad Kerstin 

Ekengren.  

 

                                                           
21 Inger Estham Kyrkliga textilier- arv, utveckling och vård. 
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13.2 Bilaga 2 

Bilder 
 

 
 
 
 
 
1600-talets senare del 

Mässhake med broderi av Paul Grell. Blå sammet med gul satin botten. Broderiet är utfört i 

guld, silver och silke. Broderiet är en Kristus bild med en dödskalle längst ned på korset. 

Arbetet är av mycket hög klass och utfört med guld-, silver- och silkestråd. 

Mått: höjd 115 cm  

(Bilden är hämtad ur Skatter i textilkammaren Historiska Museet sidan 29. 

Foto: Gabriel Hildebrand) 
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1400-talets senare del 

Mässhakekors av Albert Pärlstickare är från senmedeltid och av högklassig broderikonst. 

Broderiet föreställer Maria och barnet. Där Maria bär en krona i guld som ursprungligen även 

var besatt med pärlor. Arbetet innerhåller mycket guld- och silkestråd. 

Mått: höjd 61 cm, bredd 58 cm.  Finns att se i Uppsala domkyrkas textilmuseum. 

(Bilden är hämtad ur Skatter i textilkammaren Historiska Museet sidan 27. 

Foto: Gabriel Hildebrand) 

 

 29



 
 
 
 
 
 
Detta är en röd mässhake tillverkad i sidendamast med guld och silkebroderi som har ett 

gaffelkors med fisk i korsarmarnas skärningspunkt bak. Mässhaken har en ålderdomlig 

utformning med spår av 1700-tals former. Broderierna täcker hela ytan, fodret är av siden i 

färgton med mässhaken. Gaffelkorset som pryder mässhaken kallas också för Ypsilonkors 

efter den grekiska bokstaven Y. 

Foto: Karin Haglund 

 

Försättsbladets bild: Foto Karin Haglund 
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1 Inledning


Jag tycker att kyrkans textilier är intressanta och vackra. Jag skulle vilja veta mer om dem. Här inser jag att en begränsning är på sin plats. Därför väljer jag att titta på mässhaken. Var kommer den ifrån? Har den sett ut på samma sätt genom tiderna eller har den förändrats på något vis, tillexempel färgen, formen, material och funktion? Har reformationen haft någon inverkan på mässhakens utseende? Vi fick ”religionen i förändring” som tema till vårt arbete. Det passar ju bra för mig som vill se om det finns någon förändring i mässhaken. Jag har funnit att Bibeln är en bra källa att hämta information ifrån. Jag läste i gamla testamentet, II Moseboken, och där beskrivs det ett klädesplagg som skulle vara som en ”helig dräkt till ära och prydnad” för prästen som där kallas efoden. Efoden skall de göra av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn i konstvävnad. Den skall ha två axelstycken som är fästa i dess båda kanter och håller ihop den (II Mos 28:6 - 7). Som jag ser det så kan efoden vara den förebild som den kristna kyrkan använde som causula (regnkappa). Den som senare kom att ändra utseende och blir så småningom den nutida mässhaken.


1:1 Syfte


Kyrkans ”kläder” är spännande men jag inser att jag inte kan studera hela kyrkoliturgin på den tid som jag har till mitt förfogande. Därför väljer jag att specialisera mig på mässhaken. Mitt syfte är att ta reda på om mässhaken har ändrat sitt utseende på något vis. Jag har försökt följa mässhakens utveckling från den allra tidigaste kristendomen till i dag. Vilken form av förändring har skett hos mässhaken? Har reformationen påverkat mässhaken på ett eller annat sätt? Finns det någon politisk eller social påverkan som kan ses i mässhaken? Har den möjligen påverkats av modet?


1:2 Frågeställning?


Varifrån kommer mässhaken och hur har den fått sin nuvarande form? 


1:3 Metod


Inventering av kyrkornas textilier i Hudiksvallsområdet i första hand men mässhakarna har varit mitt huvudsakliga intresse. Jag har tagit kontakt med RAÄ
 och fått en del material från dem, Skara domkyrkas textilmuseum, Uppsala domkyrkas textila museum för att få bilder på de absolut äldsta mässhakarna som finns bevarade i landet. Diverse litteratur om kyrkotextilier som jag fann i kyrkorna som jag besökt. Samt olika textilhistoriska böcker. Jag har även gjort ett studiebesök hos en textilkonservator som är specialist på kyrkotextilier i Sundsvall. Under detta arbete har jag fört anteckningar i dagboksform på hur jag gått tillväga, vilka jag pratat med och vilka jag träffat och vad de har gett mig för inspiration och idéer. 


1:4 Redovisning


Min redovisning blir ett bildcollage på mässhakar genom tiderna. 


Samt en skriven rapport, uppsats.


2:1 De första sakrala kläderna


Kläderna och de olika textilierna kom att spela en viktig roll i det religiösa samanhanget, framför allt inom kulten hos Israeliterna. I Gamla testamentet (II Mos 28:2 ff.) står det att Gud begär att de skall sy en ”helig dräkt till ära och prydnad”. De som skall bära dessa heliga dräkter är utsedda av Gud till präster. I II moseboken beskrivs utförligt hur den heliga dräkten skall se ut och vad den skall omfatta. Där beskrivs tydligt vilka färger den skall ha Till dessa dräkter skall de använda guld, violett, purpur och karmosinrött garn och fint lingarn (II mos 28:5). Ämbetsdräkten för tjänsten i helgedomen omtalas även i II mos 39:41. Det är när prästen utför heliga handlingar i Guds hus som denne skall bära de ”heliga kläder” och de skall ske till ”ära och prydand”. Denna dräkt kom att kallas efod. Efoden skall de göra av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, i konstvävnad. Den skall ha två axelstycken som är fästa i dess båda kanter och håller ihop den (28:6-7). 


2:2 Mässhakens förändring


Efoden kan antas vara förebild till vad som senare kommer att bli mässhaken inom den kristna traditionen. Under de första århundradena har sannolikt ingen prästskrud förekommit i de kristna församlingarna. Det är troligt att man använde sig av privata kläder men att dessa skulle vara av god kvalitet, bättre än vardagens kläder. En form av mantel användes som skydd över de finare kläderna. Den genomgripande skillnaden mellan den privata och den liturgiska dräkten sker i tredje århundradet när det profana dräktbruket kommer under inflytande av det nya modet. Manteln förvandlas till en framknäppt överrock
 som till formen liknar efoden. Den får en ny status, den blir helig och blir ett kultföremål som får stor betydelse för den kristna nattvardsceremonin. Biskop Sylvester i Rom sägs ha infört mässkläder och tagit mönster av de klädseder som rådde vid kejsarens hov. Nu börjar man kalla denna dräkt mässhake som blir ett liturgiskt föremål inom den kristna kyrkans sakrala värld.


Mässhaken är känd som liturgisk dräkt sedan slutet på 300-talet i Gallien
. Den äldsta uppgift som kommer från Spanien talar om en dräkt som är från år 633 och de äldsta skriftliga källorna härrör från Italien på 700-talet. Först på 1000-talet började denna form av högtidsdräkt att användas enbart vid mässan. Den började då ersätta korkåpan i olika religiösa sammanhang.


Mässhaken kommer från antikens rundskurna kappa eller mantel med ett runt hål för huvudet. Denna mantel kallades Paenula.
 Från första början var den ett skyddsplagg mot regn men som kom att användas som överdräkt under 100-talet. Den kallades då Causula
, som betyder litet hus. I Gallien och Afrika kallades plagget för Planeta båda dessa ord används som namn på mässhaken än i dag.


3:1 Sveriges kristnande


”Gud frälste hans själ bättre än han förtjänade” så lyder en av de böner som finns ristade på Eggeby runsten i Spånga socken. Den är en av de första skriftliga källor som finns om att kristendomen hade kommit till Sverige.


Ansgar och hans tyska vänner besökte Birka första gången i början av 800 - talet. De lade då grunden till kristnandet i Sverige. Denna mission tilltalade då främst kvinnorna enligt forskaren Anne-Sofie Gräslund. Männen hade sina små hertigdömen som de stred om. När en förlorade sin mark till grannen i strid så blev dennes ägor större. Denne fick mer makt och kunde lägga under sig mer och mer mark som betydde mer makt. Det tog några hundra år men Sverige blev ett enat rike. Kyrkan bidrog också till att ena och kristna Sverige. Kyrkan tog tillvara befolkningens behov av att träffas och hålla marknader. Man utnyttjade de gamla riterna och symbolsystem som fanns och gjorde om dem så att de passade in i kristendomen. Kyrkan hade förmåga att organisera både sig själv och det framväxande kungariket. Kyrkan och staten levde i en symbios med varandra ända tills årskiftet 2000 då skildes de åt. 


3:2 Medeltiden 


Övergången från fornnordisk religion till kristendomen innebar en gradvis förändring dels av världsbilden, dels den sociala samhällsbilden men även kulturellt skedde en förskjutning. Det kyrkliga livet följde kyrkoårets rytm. Detta hade ännu inte fått sitt slutliga utseende. Mässan lästes helt på latin. Man kunde läsa mässa över allt, tillexempel god skörd, fruktsamhet för djur eller människor, döende eller de som redan var döda.


Cisterciensorden bildade det första manliga klostret i Alvastra  i Östergötland 1143. Munkarna lade ner stor möda på jordbruk och djurhållning. Detta ledde till att bygden runt klostren blommade. Alvastras klosterträdgård anses som Sveriges första trädgårdsskola. Munkarna bildade samtidigt en direkt förbindelse med den franska konsten och arkitekturen. De införde den gotiska byggnadskonsten till våra Svenska kyrkor.   


Mässhakens förändring har gått från att vara klockformad, utskuren i ett stycke med ett hål för huvudet. Den var lång, vid och oformlig. Så såg den ut någon gång på 1000 - 1100 talet. Materialet på plagget var oftast av siden eller sidenbrokad med guldinslag och av mycket hög kvalitet. Djurmönster var relativt vanliga på sidentyg från den här tiden. Fåglar av olika storlek och ras användes ofta som motiv med även vilda djur avbildades på tyger. Dessa tyger var i sig riktiga konstverk som tog lång tid att skapa. 


Detta gjorde att den enskilda kyrkan inte hade råd att hålla sig med flera mässhakar. I regel en eller om det var en rik byggd med en stor kyrka kunde man äga två sådana mässhakar. Tyget till dessa mässhakar vävdes upp i Italien som under denna tid var kända för sina rikt mönstrade sidentyger som var av mycket god kvalitet. De mest kända tillverkarna fanns i Lucca, Venedig, Genua och Florens
. Den italienska storhetstiden för sidentillverkning höll sig i nära nog fyrahundra år. De olika städerna hade hård konkurrans mellan sig vilket gjorde att varje stad skaffade sig egna specialiteter. Städerna hade egna representanter i norden med huvudsäte i staden Brygge och de samarbetade med Hansaförbundet. 


4:1 1200 - talet


Det hände mycket med kyrkan under medeltiden. Vid kyrkomötet i Skänninge år 1248 beslutades att prästerna skulle leva i celibat, och hur stort följe biskoparna fick använda sig av på sina visitationsresor. Men kanske det viktigaste beslutet var kyrkans frihet, andligt som ekonomiskt men även fri från politisk inblandning. Därmed uppstod en maktkamp mellan kungar och kyrkans ledare som kom att forma hög- och senmedeltiden i Sverige.


I början på 1200- talet tyckte man att den gamla mässhaken var svår och besvärlig att ta på. Av bekvämlighetsskäl så förkortade och förminskade man länden och vidden på mässhaken. Samtidigt som man förändrade mässhakens form lade man till dekorations brodyr på den. Praktfulla mönster i silke och guldtråd ibland i sådana mängder att den blev tung att bära. Det finns exempel på mässhakar som väger upp till 17 kg.  Man delade den i två tygstycken och sydde ihop den på axeln och gjorde ett ärmhål därifrån och ned till midjan sydde man sedan ihop, den nedre delen var öppen. Mässhaken nådde nästan ända ned till fötterna. Tyget är av diaspersiden eller sidenbrokad. Nu innehåller väven olika kristna motiv. Såsom Johannes döparen, änglamotiv, jungfru Maria med Jesusbarnet pryder nu mässhakarna. De gamla djurmotiven kan finnas kvar ännu en tid men då låter man brodera på kristna symboler som Maria, apostlarna och martyrerna i olika uppställningar. 


4.2 1400 - talet


Från mitten av 1400 - talet märks en vitalisering av gudstjänstlivet samtidigt som kyrkokonsten blomstrar. Under 1400 - talet får mässhaken sin form radikalt förändrad. Nu är endast axelpartiet ihopsytt. Den är öppen längs hela sidan och den har skurits av och håller nu ungefär knälängd. Vidden på mässhaken minskar avsevärt. Den har en kort och mycket insvängd midja fram, bak är den större och  är inte lika insvängd. Färgerna följer det dåtida modet. Broderierna blir mer utförligare, pärlstickarna får sitt genombrott i Europas kungahus och det påverkar även kyrkotextilierna. Avancerade broderier syns nu på i stort sett alla mässhakar från den här tiden. Man kan se hela berättelser från tex. nattvardsceremonien till korsfästelsen på mässhakens rygg. Kyrkan tar efter pärlbroderiet som står högt i social status hos kungar och högadeln som uppskattar denna konstart. 

4.3 1500 - talet, Gustav Vasa och religionen 


Gustav Wasa (1496 -1560) kung av Sverige mellan åren 1523 - 1560. Han utsåg sig själv till kyrkans överhuvud. Han utnyttjade Martin Luthers protestantiska lära till sin egen fördel. Den katolska kyrkan var rik och dessa rikedomar ville han komma över. Kyrkan hade i hans tycke för stor makt och det var ju inte bra. Vad gör man åt en sådan sak, varför inte konfiskation
? Gustav Wasa konfiskerade den katolska kyrkans egendom till staten därmed fick han kontroll över vad som fanns av ekonomiskt värde. Samtidigt som han införde protestantismen till Sverige. Nu hade han även kontroll över vad människorna hade för tro. Det fanns många kyrkotextilier som hamnade hos staten. Dessa var de som var mycket rikt utsmyckade med guldbroderier, som lätt kunde tas bort och smältas ned till rent guld. Detta blev en klar förstärkning till den ansträngda statskassan. Det var inte bara kyrkotextilier och kyrksilver som kom till statens användning utan även kyrkklockor hämtades in från landet och smältes ned.  


När Martin Luther startade reformationen var syftet att befria kyrkan från missbruk och inte splittra den. Biskoparnas ställning försvagades genom unionsstriderna. I Sverige kunde Gustav Vasa utan svårigheter ta makten över kyrkan. Syftet var mer politiskt och ekonomiskt än religiöst. Vid sidan av Gustav Vasa var Olaus Petri (1493 -1552
) en av de mest betydelsefulla personligheterna i 1500 - talets Sverige. Han var en frispråkig motståndare till katolicismen, dess celibattvång och klosterlivet som sådant. Denne man är det som ligger bakom att klosterväsendet avskaffades i Sverige. Reformationen avvisade den romersk- katolska kyrkans anspråk på att vara den enda rätta kristna kyrkan. Protestantismen står i motsats till katolicismen och vill uttrycka det gemensamma i reformationskyrkornas teologi, religion och kultur. Den kyrkliga läran underordnades den enskildes aktiva, etiska kristendomen. Den förespråkade människans religiösa egenvärde
. Olaus Petri började hålla mässa på svenska efter kyrkomötet i Uppsala 1536. Redan 1526 hade NT översatts till svenska. Det tog ändå fram till 1600 - talets början innan den svenska kyrkan var helt reformerad luthersk folkkyrka.


Renässansen och Martin Luthers intåg i svenska kyrkor visade sig inte så mycket på kyrkotextilierna till en början. Det gamla textila arvet användes som tidigare. Mässhaken hade samma användningsområde som tidigare. Man förnyade inte mässhakarna utan man förändrade dem till ändamålet de skulle användas till. Martin Luther förespråkade återhållsamhet även inom kyrkan. Flärd och överflöd var inte i överrensstämmelse med gud enligt Luther. I liturgiskt hänseende betydde reformationen i sig inget för den svenska kyrkan
. Allt förblev vid det gamla. Skillnaden mot den katolska kyrkans tid var att någon nyanskaffning av textilier inte kunde ske på grund av den dåliga ekonomin för den nya kyrkan. Man fick nöja sig med det man hade, förnya genom att sy om och renovera och slita på det som fanns helt enkelt. 


Under 1500 -talet händer det inte så mycket med själva mässhakens utformning. Modellen håller sig ganska lika. Tudelad från axel, men den får något rundare form nertill. Däremot följer den modet i Europa när det gäller materialet och färger. Brokadväv med mycket guld på färgglad botten. Man blandar in fler länder i tillverkningen av mässhakarna. Man hämtar bottenväven från Italien men broderierna från Flandernområdet och England. Där var pärlstickning en stor konst och de hade ett eget skrå. 


Ett visst tillskott kunde kyrkan få genom donationer från rika personer. Men inte utan anspråk, givarnas släktvapen, initialer och årtal intar en betydande plats på textilerna på bekostnad av de religiösa symbolerna. Domkyrkorna fick viss förnyelse när det var riktigt furstliga begravningar eller kungliga begravningar. Då kunde kyrkan få en hel uppsättning av textilier.


4.4 1600 - talet 


Under 1600 - talet sker en tillbakagång till ortodoxi. Inom lutherdomen började man efter konkord reformens tillkomst 1577 att alltmer tala om ortodoxi i betydelsen av att hålla fast vid bekännelseskrifterna. Denna lutherska ortodoxi dominerade Sverige under 1600 - talet och kvarstod långt in i 1800 -talet. Men den blev allt mer kritiserad av upplysningens-, liberalismens- och bibelkritikernas representanter. Upplysningen står för religionskritik och en allt starkare strävan efter samhällsförändringar. Den nådde sin höjdpunkt i Europa under franska revolutionen (1789-99). 


Mässhaken håller i stort sett samma form som tidigare den kan få en något mer insvängd midja fram. Färgen på mässhaken beror på vem som donerade den till kyrkan. Kyrkan själv hade små möjligheter att påverka hur den skulle se ut. Man fick tacka och ta emot.


Nyförvärven under 1600 - talet är lätt räknade men märkligt nog finns mycket av det som nyanskaffades välbevarat. På de liturgiska textilierna blir figurbroderierna i medeltida stil mindre vanliga under 1600 - talets senare del. Mässhakarna pryds nu av krucifix eller Kristusbilder i reliefmodell. Under 1600 - talets sista del blir bilderna dramatiska och lidande.  


Genom 1686 års kyrkolag stadsfästes mässhakens berättigande i svenskt gudstjänstliv. I elfte kapitlet sades i tionde paragrafen att prästen vid mässa skall vara klädd i ”vanlig skrud och prydning”. (Att detta betyder mässhake med tillbehör ter sig självklart enligt Rosenberg i Släpet på hans mantel.)


4.5 1700 - talet


Ortodoxin som kom på 1600 - talet håller i sig, man brydde sig mer om kristen tro än hur man efterlevde kristenheten. Prästerna får en stark ställning som församlingens ledare men också övervakare till stadsreligionen. Någon privat tro tillåts inte. Man förbjuder alla former av sammankomster och möten som kan ha en religiös framtoning. Detta leder till missnöje i vissa intellektuella kretsar. 


Ur detta växer frireligiösa samfund fram som en motreaktion till ortodoxin. 


Pietismen och Herrnhutismen
 tågar in i den svenska religionen med humanitära ideal. Pietismen växte fram av många olika orsaker såsom krig, svält och pest som hade härjat i landet under lång tid. Medelklassen och adeln hade drabbats hårt och upplevde nu en religiös kris. Pietismen hade stöd i alla samhällsklasser. Den hade sitt starkaste stöd i Stockholm och Karlskrona.


Herrnhutismen eller läsarna som de kom att kallas var en väckelserörelse som kännetecknades av flitigt bibelläsande och att de hade egna sammankomster. Där skapades en djup och stark kristen tro som kom till uttryck i bygudstjänster där de egna fick läsa ur den lutheranska bibeln. Den hade sitt starkase stöd i norrland. Båda dessa rörelser skulle få stor betydelse för religionen och kristenheten i Sverige. Trots stort motstånd får Sverige sin första religionsfrihetslag 1781. Detta för att locka hit förmögna judar.


Kyrkotextiliernas utseende förändrades under frihetstiden. Detta gällde både gåvor till kyrkan och av församlingarna inköpta textilier. Mässhakens form har nu en stram ryggsida och en svängd framsida, som nästan utan undantag pryddes med en ”stråltriangel” med namnet Jahve inbroderat. Vissa mässhakar från senare delen av 1700- talet har en lätt insvängd midja fram samtidigt som de blir något kortare fram än bak. De har en så kallad ”psalmbokpärms” modell. Dessa kom att dominera stort under lång tid framöver. Materialet som används är sammet eller silkessammet och färgen är svart senare även purpurröd. Rött är den vanligaste färgen som kommer tiden närmast efter reformationen. De är dekorerade med silver eller guld galoner. Törnekransen
 på ett stort kors pryder mässhakens rygg i många fall även en dödskalle
 vid korsets slut. 


Ett visst tillskott av mässhakar fick kyrkan utifrån 1707 genom krigsrov, bland annat två skrudar från Polen. Dessa finns bevarade i Uppsala domkyrkas textila samling. Dessvärre vet man att kyrkan själv försålde gamla mässhakar för att inbringa pengar till nyanskaffning till ”modell psalmbokspärm” mässhakar i purpurrött eller svart. Inköp av mässhakar i par var en ny företeelse. Detta visar på att mässhaken har fått en ny roll i liturgin. Från medeltidens funktion vid enbart mässa till att nu brukas också vid nattvardslös högmässa. Mässhaken är inte längre självklart knuten till nattvarden och dess mysterium, utan den blir en allmän liturgisk högtidsdräkt. Det kunde vara två präster samtidigt vid mässorna och båda bar då lika mässhakar. Prakten blir viktigare än akten. Mässhaken tappar sin status som helig symbol i den kristna kulten.


Sverige förlorade striden om Poltava 1709 och den svenska regeringen skulle komma överens med den ryske tsaren om vad freden skulle kosta Sverige. Nu ville Sveriges regering inte riktigt erkänna sig besegrade så de drog ut på skrivandet av fredsfördraget och följden av det blev att ryssarna härjade den Svenska kusten åren 1719 - 1721. De brände och skövlade hårt i Sverige. På det lokala planet hände det en hel del, ryssarna kom till norrlandskusten våren 1721. De lade beslag på kyrkoskatten i Hudiksvall, som bestod av kyrkotextilier av olika slag, pengar och en stor mängd kyrksilver. Hudiksvall var en rik jordbruksbyggd som funnits länge. Ryssarna lämnade endast några småmynt ett oblatskrin och diverse kyrkoanteckningar. Därmed försvann alla mässhakar från Hudiksvall vid den tiden och inget har återfunnits. De brände staden men kyrkan lät de stå kvar men på många andra håll brände de allt. Olof Broman som var Hudiksvalls kyrkoherde försökte rädda kyrksilvret men omständigheter gjorde att kosackerna hann i fatt kärran som skulle föra bort skatten. Broman själv blev av med manuskriptet till Glysisvallur, hans stora biografi över Hudiksvall. Han fick helt enkelt skriva en ny upplaga. Det var många hälsingekyrkor som blev av med sina kyrkotextilier och kyrksilver till ryssarna. Det var ett vedertaget system att ta krigsbyten, även kyrkliga byten
.


Hudiksvalls nu äldsta mässhake är från 1756. Den är i ”psalmbokspärmsmodell” i svart sammet och som är i god kondition. Det finns även en svart från 1811 som faktiskt används vid påsk - långfredagen. Baksidan har ett silverkors med en törnekrona. Framsidan har en silverdekoration som en triangel med det himmelska ljusets strålar som symbolisera guds allseende öga med texten INRI
 (Jesus från Nasaret Konung av Judarna). Den har genomgått en renovering år 2000 och är i mycket god kondition.


Hudiksvalls kyrka har en grön uppsättning från en ateljé i Umeå daterad 1993. Den har en mycket nutida utformning både när det gäller färgsättningen och mässhakens form. Färgsättningen går från en ganska mörkgrön färg på ytterkanten till ett mycket ljusgult kors som pryder mitten av mässhaken. Mässhakens är till sin form mycket stor och vid och den har broderats med små blad i olika nyanser av lila.


4.6 1800 - talet


Tack vare religionsfrihetslagen kunde väckelsen och frikyrkligheten utvecklas och fick det frireligiösa livet att blomma. EFS, baptismen, metodismen och frälsningsarmen bildas i slutet av 1800 - talet. För stora grupper kom väckelserörelserna att spela en stor och central roll. De enkla kapellen och missionshusen blev viktiga som träffpunkter för bygdens och ortens folk. De ersatte det äldre samhällets familjegemenskap och bygemenskap. Människorna sökte sig till lokalerna inte bara för rörelsens idéer utan också för att träffa vänner och bekanta. 


1800 - talets mässhake har förändrats i modellen, fram har den minskat avsevärt. Den har nu fått en midja på bara 40 - 50 cm och längden har kortats ned till att knappt täcka kroppen, bakstycket är bra mycket större och har en rundad nedre kant. Materialet är för det mesta av sammet men siden eller sidenbrokad förekommer. Att mässhaken krymper så markant under denna period kan ha att göra med ekonomin. Materialet till dessa mässhakar är mycket dyrt så det gällde att spara på tyget. Om sammet används är den för det mesta purpurröd men svart visar sig ändå ganska ofta. De har för det mesta symboler broderade i silver eller i vissa fall även guldbroderier såsom stort kors med törnekrona som täcker hela ryggen. Framsidan har ett litet kors i halslinningen och någon form av treenighetens symbol broderad på mitten. De är kantade med silver eller guldgaloner runt hela mässhaken både fram och bak. Om materialet är siden eller sidenbrokad är den oftast mönstrad på ljus botten. Dessa har endast ett enkelt kors på ryggen. 


4.7 1900 - talet 


Vid kyrkomötet år 1958 antogs ett förslag om att kvinnor skulle kunna prästvigas men det skulle dröja innan alla biskopar accepterade kvinnliga präster. Men från 1991 prästviger landets alla biskopar kvinnor. En ny kyrkohandbok kom år 1986 med ritualer för alla gudstjänster och övriga kyrkliga handlingar. En ny bibelutgåva kom till det nya millenniumskiftet.


I slutet av 1900 - talet kommer nyandligheten in i människors vetande. De söker sig utanför det kyrkliga för att finna sig själv. Allt från Livets Ordrörelsen med sin självcentrerade religion till frigörande dans. 


Under 1900 - talets första del blir mässhaken åter större men den behåller sin midja fram till en viss del. Kvaliteten på materialet är ånyo siden eller sidenbrokad. På 1920 - 1950 talet blev mässhaken allt större, rentav riktigt vid i sin modell. Nu är materialet siden eller linne. Agnes Branting och Sofia Widén var de stora skaparna av mässhakar i Sverige under den här tiden. Agnes Branting var inspirerad av de medeltida mässhakarna som hon använde som förelaga till sina skapelser. Några av hennes alster ser ut som korkåpor. Sofia Widén var den som införde den nu rådande färgsättningen i Sveriges kyrkoordning. När hon skapade sina textila alster hade hon 26 änglamotiv som hon varvade på sina mässhakar. Sofia tillverkade inte bara mässhakar utan även textilier för hela kyrkans liturgi. 


Den allra senaste modellen av mässhakar är från 1970 - talet. Den är modern till både form och färg, den är 120 - 130 cm bred och i stort sett lika lång. Den följer kyrkoårets färgsättning men färgerna är glada i vissa fall grälla. Materialet är skiftande allt från siden till ull och linne används. Det finns moderna mässhakar som har en blandning av ull/linne eller siden/linne. Korset finns på ryggen som vanligt men framsidans symboler skiftar, Luthers ros och pelikanen är ofta förekommande i övrigt är de nya mässhakarna ganska sparsmakat dekorerade. Dessa stora mässhakar är tunga och otympliga att bära. Det är något som de kvinnliga prästerna fått erfara. Det har framförts klagomål om detta. 


5.1 Färgkanon - Färgordning


Seden att använda liturgiska färger är en västerländsk sed som kom på ca 800 -talet
. Att man vid en namngiven högtid skulle använda en viss bestämd färg. Någon gång på 1100 - talet började vissa kyrkor att införskaffa full färgkanon trots det fanns inga föreskrifter eller regler som bestämde hur liturgin skulle se ut. En av de äldsta färgordningar man känner till anses ha använts i den heliga gravens kyrka i Jerusalem före 1187.  Den föreskriver svart för advent och fastan, rött i passionstiden, blått på Mariadagar och  i ordningen svart, rött och vitt för de tre mässorna på juldagen. Allt detta går igen i medeltida ordningar i olika delar av kristenheten.


5.2 Romersk färgkanon


Den mest kända färgförordningen är från medeltiden och kommer från påven Innocentius III. Den ingår i skriften De saco altaris mysterio, som utkom ca 1198 och skildrar det samtida bruket av liturgiska färger i staden Rom. Enligt påvens förordning skulle vit färg, renhetens symbol, användas på de stora högtidsdagarna såsom jul, påsk och Mariadagarna. Rött, symboliserar blodets och andens färg, användas vid pingst samt apostla-, matyr- och heliga korsdagar. Svart skulle användas i advent och fastan. Som bifärg till svart nämns violett. På dagar utanför högtidsdagarna användes grönt. Som bifärg till grönt förekom gult, som på sina håll användes vid mässor till minne av bekännare och kyrkolärare som inte klassats som martyrer
. Denna färgkanon var ej vedertagen norm för den västerländska kristenheten. Det var endast i påvens omgivning som detta färgbruk förekom. I Neapel förekom blått på Mariadagarna. Milano användes rött i passionstiden. 


Ur Innocentius förordning uppstod så småningom den numer förekomna färgkanonen inom den romersk - katolska kyrkan. Det som avviker är att violett används i advent och fastan samt att det uttryckligen förbjuder andra färger än vitt, rött, violett och svart. Det bestämdes första gången av Pius V år 1570, alltså efter reformationen. Många stift ansåg att deras färgkanon skulle fortsätta som tidigare och struntade i påvens påbud. 


År 1870 blev de såkallade fem liturgiska färgerna bestämda av det första Vatikan konciliet, och att dessa skulle gälla över hela den romersk katolska kyrkan. Vissa undantag finns ännu kvar, Milano nyttjar sin egen färgkanon från medeltiden.


5.3 Allmän medeltida färgkanon


Oftast användes den vackraste dräkten vid de största och viktigaste högtiderna oberoende av vilken färg den hade. I advent och fastan användes oftast blått, åtminstone på fastans söndagar. Askgrå kunde förekomma i fastan, då på vardagar för det var ju då man fastade. Rött var en färg för dagar utan speciell festkaraktär, trettondags- och trefaldighetstiden. Rött eller purpurrött tillhörde passionstiden.


5.4 Färgkanon i svensk medeltid


På historiska museet skall det finnas en mässhake som omskrivs som gråvit med en dekor av svart och rött. Denna tros ha tillverkats i Kölnområdet i början av 1400- talet. Den passar väl in med de beskrivningar som finns på dåtida flerfärgade fastemässhakar. I övrigt är grå mässhakar ovanliga men det finns ett fåtal, bland annat i Vika kyrka i Dalarna. De ägde år 1576 en grå mässhake med grönt kors. Violett var även det en ovanlig färg på den tiden. Själva färgämnet fanns inte att tillgå i landet utan måste importeras från utlandet och det var mycket kostsamt. Blått och rött var de färger om var mest gångbara här i norden.


Det finns en uppgift om färgkanon i Sverige i ett testamente från 1346 efter drottning Blanka. Där beskrivs mässkläder i vitt för vårfrumässor, vitt och grönt Johannes evangeliets dag den 27/12. Rött för apostladagar, heliga korsdagar samt fredagar. Grönt och blått användes vid de dagar med låg festrang. Att det var vit och grönt på Johannes evangeliets dag berodde på att denne inte var martyr. Rött på fredagar förklarades med att det var Jesu dödsdag. Det skall ha funnits mässhakar som hade två färger. Detta var förbjudet inom den romersk katolska kyrkan men var inte alltför ovanlig på medeltiden i Sverige. 


I slutet på 1500-talet gjordes en inventering av mässhakar i Linköpings stift som även innehöll Kalmar och Öland. Där fanns totalt 42 mässhakar, varav 14 var röda, 8 bruna, 8 av guldbrokad, 3 blå, 3 gröna 2 gula och en var vit. Mässhakar i guldbrokad var det som var de mest dyrbara och användes i stället för vit.  


5.5 Protestantisk färgkanon


Från 1700 - talet känner man till några färgordningar. De bekräftar att medeltidens principer var att den dyrbaraste mässhaken användes vid de stora högtiderna oberoende av vilken färg den hade. Under 1700 - talet började man använda röda mässhakar alltmer men mot slutet av detta århundrade kommer svart att bli den stora modefärgen oberoende av vilken högtid det är. Den svarta mässhaken gjorde sig estetiskt vacker mot den nu vitkalkade kyrkans interiör. In på 1800 - talet skiftade den svarta och den röda mässhaken så att den röda användes vid högtidsdagar och den svarta brukades vid mindre högtidliga tillfällen. Kyrkoårets färgkanon är i det närmaste okänd före reformationen.


Den nuvarande färgkanon som används i Sverige börjar omtalas år 1942 i förordet till evangelieboken. Men färgkanonen kan lätt härledas till den moderna romersk - katolska färgkanonen som med viss modifikation tagits upp av de tyska lutheranerna. Under senare delen av 1940 - talet börjar den blå färgen återkomma i svenska kyrkor. Mycket av det står textilkonstnären Sofia Widén för även den grå färgen återinförde hon på 1950 - talet. Mässhakar i grått är ännu ovanliga men det finns bland annat i S:t Ansgars studentkyrka i Uppsala. 


6 Färgerna i sig är symboler


Vitt betyder renhet, helighet, oskuld. Liturgiskt används den vita färgen  vid glädjehögtider, Kristusdagar och vigningar.


Rött är eldens, blodets och kärlekens färg. Liturgiskt används rött vid Pingst och på martyrdagarna. 


Grönt är vårens och hoppets färg. Liturgiskt är grönt en ”neutral” färg och brukas när ingen annan färg anges. 


Violett betyder ånger, bot och bättring. Liturgiskt används den under bot och fastetiden. 


Blått är himlens och havets färg och skall leda tankarna till det överjordiska, gudomliga och till himlens trofasthet. Blått kan vara Kristi och Marias färg, den kan även vara Guds färg. Den blåa färgen kan även vara ett tecken på adelskap. Liturgiskt används blått lika som den violetta färgen. Den symboliserade ånger, bot och bättring. 

Purpur står för kunglig makt och gudomlighet. 


Gult är vissnandets färg, det ondas, förräderiets, falskhetens och avundsjukans färg. Liturgiskt gult liknar guld och kan symbolisera Guds härlighet och makt. 

Svart  är sorgens och dödens färg. 


Guld betyder överjordisk storhet, himlen. Den färgen används därför ofta som bakgrundsfärg när man vill visa heliga personer. Men den kan även symbolisera prål och yppighet. 


Treenighetens färger är purpurrött, blått och grönt. 

7 Albert Pärlstickare symbolernas mästare


Albert Pärlstickare var verksam i Stockholm under 1400 - talets senare del.  Albert, eller Albrecht pärlstickare anses vara identisk med Albertus picor, kyrkmålaren. Man vet egentligen inte så mycket om vem han var, från vilket land han kom, eller om han var svensk med utländsk utbildning. Vissa tekniska och stilistiska drag kan dock härledas till östtysk eller böhmisk konst. Vilket tyder på att han eller någon av de som var verksam i verkstaden var skolad i denna miljö. Ingen vet heller vad hans yrke egentligen var om det var kyrkomåleri eller pärlstickande. Men tydligt är att han var ärkebiskopens speciella skrudleverantör
Vad det nu var så är hans namn ett begrepp inom svensk textil- och konsthistoria
. Hans alster har en kristen symbolik som håller mycket hög kvalitet och klass. Det finns många fina arbeten bevarade från Alberts verkstad. (Se bild nr 2 i bilagan) 


Pärlstickarnas arbetsmarknad var gynnsam under 1600 - och 1700 - talet. Den nya stormakten Sverige behövde skickliga yrkesmän som hade kunskaper om det mode och smakriktningar som fanns på kontinenten. Detta gällde framförallt inom konsten. Där stod brodörer eller pärlstickare som det kallades i en särställning. Det fanns ett pärlstickarämbete i Stockholm. Av rullarnas namn att döma var de flesta inflyttade. Enlig dokumentationen fanns det flera mästare. Även en ”Kunglig hovpärlestickare vid namn Paul Grell”. Denna man var verksam under senare delen av 1600 - talet. Han anlitades av högadeln till att tillverka praktfulla broderier för kläder, inredningar, kyrkoskrudar m.m. Men det var kungen och kungahuset som var den viktigaste kunden för honom. Pärlstickandet krävde mer än konsten att brodera vackert. De måste ha kunskap om det kristna symbolspråket när de skapade sina arbeten, främst då på de kyrkliga textilierna. 


(Se bild nr 1 i bilagan)


I Sverige kom Vadstena kloster att inta en särställning som andligt centrum. Den första klosterbyggnaden stod färdig 1384. Klostret bildades av Birgitta Birgersdotter (1303 - 1373). Hon införde dubbelkloster liv dvs. det fanns både munkar och nunnor vid samma kloster. Heliga Birgitta blev helgonförklarad år 1391. I den heliga Birgittas namn bildades kloster på många håll i Europa. 


Vadstena kloster var en stor leverantör av kyrkotextilier, deras pärlstickarkonst är omtalad och omskriven. Det finns mycket bevarat från deras verkstad.


Den så kallade upplysningen visade sig i svenskt kyrkoliv omkring 1740 - talet och anses ha Adolf Fredriks gemål Lovisa Ulrika som förespråkare. Upplysningen kan sägas vara en frukt av reformationen. Den fullföljde Luthers andliga befrielse och gjorde det personliga sanningskravet gällande i Luthers anda. Upplysningen som hade krav på förnuftet och som betonade dygden men saknade helt sinne för konsten, och fantasivärlden. Den kunde inte se skönheten i liturgin som fanns utan vandaliserade de gamla kyrkorna genom att vitrappa dem och deras konstverk förstördes. Det fanns förstås motståndare mot upplysningens framfart i kyrkorna. De som hade sina rötter i pietismen, ortodoxi, mystiken försökte skapa en motrörelse mot upplysningen.


En ny syn på kyrkan från allmogen sker vid sekelskiftet. Livssituationen för människorna förändras. För dem som levde i den begynnande industrialismen betydde söndagen ett avbrott i vardagens slit. Att då gå till kyrkan och ”vila ut” var viktigt. Samma var det med de stora kristna helgdagarna, man fick någon dags extra ledighet.  


8 Den textila skrudens vård   


I den svenska kyrkoordningen från år 1571 föreskrivs att de ansvariga i alla kyrkor skall inventera kyrkans ägodelar en gång om året. Den som misskötte textilierna kunde ställas till ansvar för detta. Sysslomännen vid domkyrkan och de övriga kyrkorna som har hand om vårdnaden om textilierna skall se till att dessa inte kommer till skada av fuktighet, unkenhet eller på annat sätt far illa.


Kyrkornas inventarier och då även textilierna är kulturminnesskyddade enligt en kunglig kungörelse från år 1942. 


9 Mina funderingar om hur och varför mässhaken har förändrats


Det jag har hittat är att i II Moseboken beskrivs ett klädesplagg som ser ut på ett speciellt sätt. Detta plagg kallar de Efoden och det skall vara som en heligt dräkt till ära och prydnad. Som jag ser det kan detta klädesplagg vara en förlaga till dagens mässhake. Den har genomgått stora förändringar från Moses tid till idag men det finns ändå några gemensamma drag hos de båda. Mitt syfte var att ta reda på om mässhaken hade ändrat utseende på något vis. Jag måste börja här i nutid och söka mig bakåt i tiden. Jag har studerat hur mässhaken ser ut idag och gjort efterforskningar om varifrån den kommer och hur den såg ut från början.   


Vid början av kristendomen kallades klädesplagget causula och var då ett skyddsplagg, en form av regnkappa. Prästerna hade egna kläder som var högtidsdräkter men ändå inga sakrala kläder. Där användes den mantelliknande causulan som skyddsplagg för väder och vind. I den tidiga kristendomen verkade det som om det inte fanns någon prästskrud att tala om, inte som hos det israeliska prästerskapet. Någon gång under det tredje århundradet sker en förändring med prästerskapet och de profana klädernas betydelse. De sakrala kläderna får en större betydelse. Skyddsmanteln ändrar utseende och får en ny andemening. Den blir en framknäppt överrock som nu börjar efterlikna efoden alltmer. Den får ny status som heligt kultföremål som börjar användas vid kristna ceremonier som nattvarden. Den sakrala betydelsen tilltar genom århundradena. Den blir smyckad med guld broderier av olika snitt. Någon gång från 300 - talet blir den känd som mässhake och en liturgisk dräkt som användes vid olika kyrkliga sammankomster. Men det var först på 1000 - talet som den blir en riktig högtidsdräkt som brukades enbart vid nattvardsmässa. Men av ren bekvämlighet förminskades omfånget och längden under 1200 - talet. Men i stället fick den en riklig brodyr. Sedan på 1400 - talet får kyrkokonsten och gudstjänstlivet ett uppsving. Mässhaken förändras ytterligare den blir ännu kortare och smalare. Pärlstickarkonsten får nu sitt totala genombrott. Kungahusen i Europa har sin egen pärlstickare. Kyrkan följer i deras spår, alla mässhakar som tillverkas på den här tiden är rikligt utsmyckade enligt pärlstickar konsten. På 1500 - talet kommer Gustav Vasa och i samarbete med Olaus Petri genomför de den lutherska reformationen. Olaus Petri var en frispråkig herre som såg till att avskaffa katolicismen och klosterväsendet i Sverige. Den nya kyrkan var fattig så någon nyanskaffning av mässhakar kunde inte ske. Däremot börjar högadel och rika bönder skänka textilier till kyrkan. Kyrkan hade inte så mycket att säga till om, ville man ha nya textilier så var det bara att ta emot även om de religiösa symbolerna får ge plats åt givarnas släktvapen, sigill och initialer. Sedan kommer frihetstidens mässhake som är av svart sammet senare röd sammet. De kallas ”psalmboksmodell” och har ett stort kors på ryggen där en dödskalle pryder korsets slut. Kyrkorna börjar köpa in mässhakar i par vilket är en nyhet. Kyrkorna har vitrappats på insidan och de svarta och röda mässhakarna ser estetiskt vackra ut mot den vita bakgrunden. Mässhaken har tappat lite av sin mystiska och magiska kraft. Den används ofta bara som liturgisk dräkt vid vanlig mässa utan nattvard vilket förr var en omöjlighet. 


Den mässhake som 1800 - talet visar upp har krympt så att framsidan ser ut som en större haklapp, den täcker knappt kroppen. Bakstycket är större med en rundad nederkant. Hela mässhaken är dekorerad med guld eller silver galoner. 


Vid 1900 - talets början blir mässhaken åter större. De senaste modellerna av mässhakar är stora och klumpiga. Det är nästan så man kan jämföra dem med den rundskurna causula från medeltiden. Den tar inte någon hänsyn till att även kvinnor skall kunna bära dem. 


När mer pengar rullar in till kyrkan blir mässhaken större och när pengarna tryter då minskar mässhaken i storlek. Modet syns klart i mässhakens utseende både när det gäller formen, färgen och utsmyckningen. Den av kungahusen använda pärlstickarkonsten får hos kyrkan stor genomslagskraft på mässhakens utseende. När djurmönstrade sidentyger var på modet i kungahusen visade sig det i kyrkans textilier något år senare.  


10 Så här gjorde jag


Det har varit många tankar kring vad jag skulle skriva om. Jag diskuterade med en god vän om vad jag skulle skriva. Temat var givet ”religionen i förändring” men hur hittar jag något som förändrats och samtidigt passar mig. Kläder, tyger, textilier över huvudtaget intresserar mig mycket kom vi fram till. Så det får bli kyrkotextilier jag skriver om. Nu måste jag ta reda på mer om vad som finns av textilier i en kyrka. Jag gör ett första besök i Hudiksvalls kyrka för att se mig om vad som finns där. Oj! Vilken överraskning där finns mycket olika textilier såsom antependium, korporale, mässhakar med mera allt i olika färgsättningar. Hur väljer man här? Jag väljer ut mässhakar därför att jag tycker att de är vackra. Nu är frågan har den förändrats genom tiden? Hur får jag reda på om det är så?  Jag måste titta på mässhakarna och jämföra dem med varandra. Nu börjar jag göra en inventering av kyrkorna i Hudiksvallsområdet för att titta på de mässhakar som finns. Det finns mässhakar som är nästan nytillverkade och det finns de som är från 1750 - talet. Skillnaden är markant den nya mässhaken är stor och klumpig jämfört med den från 1750 - talet. Jag fortsätter mitt efterforskande av mässhakar, jag klättrar upp på vindar och ned i källare. Jag får kontakt med Hjördis. Hon är med i kyrkans textilråd i Hudiksvall. Hon guidar mig runt i kyrkotextiliernas värld. Hon berättar med glädje vad varje textil har för funktion och varför de ser ut som de gör. Jag får ett tips av henne att ta kontakt med en textilkonservator i Sundsvall, Karin Holmgren. Jag ringer till henne och ber om att få göra ett studiebesök. Jag är välkommen. Vi träffas och pratar kyrkotextilier en hel dag. Hur de ser ut i dag och hur de sett ut tidigare. Jag får lära mig hur man skall sköta dessa gamla skatter. Jag får låna en hel mängd fotografier av Karin på mycket gamla mässhakar som hon renoverat. Jag får en idé om att göra ett bildcollage av dessa fotografier för jag tycker att det är lättare att se förändringen på bild än att beskriva den i ord. Jag ville också se den absolut äldsta mässhaken som finns i Sverige. Tog därför kontakt med riksantikvarieämbetet i Stockholm och frågar vart den finns. De hänvisar mig vidare till Uppsala domkyrkas textila museum. Ringer dit och får prata med Gunnel Berggren som är ansvarig för textilmuseet. Hon är mycket tillmötesgående sänder mig en bok som var med på textilutställningen år 1964. I den boken hittar jag mässhakar från 1400 - talet men jag söker vidare för att hitta en ännu äldre mässhake. Det skall finnas en mässhake på Skara museum som är från 1200 - talet. Jag ringer dit och pratar med Johanna som är textilkonservator där. Hon lovar att försöka ta fram bilder på den mässhaken. Detta är en klockformad mässhake och jag har inte sett någon sådan så det var bra att få se en. Nu har jag bildmaterial till mitt collage så nu kan jag börja klippa och klistra av hjärtans lust. Nu behöver jag material till texten som skall skrivas. Har redan en bok som jag fick från Uppsala men det behövs fler böcker. Hudiksvalls bibliotek kunde plocka fram många fina böcker åt mig. Jag pratade med Karin Haglund på Hudiksvalls museum om hon hade några boktips, det hon föreslog hade jag redan. Men jag fick några stenciler som hon hade. När jag var ute och tittade på mässhakar i kyrkorna i Hudiksvallsområdet hittade jag lite textmaterial från enskilda kyrkor där de beskriver sina kyrkotextilier.    


11 Förslag till fortsatt forskning


Altarets ”kläder” är väl värd att studera vidare. Det finns tre altardukar, varför då? Vad är det som skiljer när ett antependium och altarbrun skall användas? Utseendemässigt ser de olika ut. Hur kommer det sig. Det skulle jag vilja veta mer om.   
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13.1 Bilaga 1

Handarbetets vänner - Licium


Följande viktiga årtal kan ge en koncentrerad bakgrund till utvecklingen under vår egen tid. 


1874 bildades Handarbetes vänner av bland annat Sophi Adelsparre ”för den kvinnliga handslöjdens förädling i konstnärlig och fostrande riktning”

1880 tog HV också upp den kyrkliga textilen på sitt program, med bland annat Hanna Winges textilier för Uppsala domkyrka. Samma år startade diakonissan Louise Fryxell Ersta Paramentverkstad
. Den var verksam fram till 1967.


1891 blev Agnes Branting HV:s chef . 


På 1880- och 90- talen startade flera nya textilverkstäder.


1899 startade Lillian Zickermann Föreningen för svensk Hemslöjd och samma år påbörjades också en riksinventering som resulterade i en textil mönstersamling på 24 000 nummer.


1904 startade Agnes Branting Licium, en egen ateljé för kyrkligtextil. Hon var företagets chef till sin död 1930.


1908 startade Agnes Branting Pietas, en ateljé för konservering av äldre kyrkliga textilier, vilket senare uppgått i Riksantikvarieämbetet.


1912 grundade Augusta Sven-Nilsson en permanent utställning för kyrklig konst. Ur denna utvecklades 1916 Libraria. Denna ateljé övertogs senare av Diakonistyrelsens bokförlag och växte till vår största ateljé för kyrklig konst med tillverkning, försäljning och rådgivning på programmet.


Agnes Branting


Om Agnes Branting kan man säga mycket. Hon levde 1862-1930 och tillhörde de mest tongivande personerna inom svensk textilkonst. Hon blev 1891 chef för handarbetets vänner med ansvar för den konstnärliga utformningen. Hon grundade 1904 ateljé Licium som hade kyrkotextilier som specialitet men utförde även profana uppdrag. Agnes Branting anses som pionjär inom textilkonsten, textilforskning och textilkonservering. Det sistnämnda övergick senare till att bli Riksantikvarieämbetet. Agnes Branting hade haft möjlighet att studera den tysk kyrkliga konsten och hon studerade också äldre kyrklig konst vid olika museer. Hon hade även studerat engelska textilier och tagit intryck av dessa. Den engelske textilkonstnären William Morris var en stor inspiratör för Agnes Branting då de båda var mycket intresserade av medeltida konstverk. Detta återspeglas i hennes verksamhet som mässhaketillverkare. 


Sofia Widén


Sofia Widén
 är den oöverträffat mest produktiva och mångsidiga  skapare av våra kyrkliga textilier. Runt ett tusental sakrala arbeten har lämnat Sofias ateljéer och dessa höll mycket hög kvalitet. Hennes arbeten var enkla och strama i sitt utförande. Hon anknöt till de liturgiska färgerna men försökte samtidigt frigöra sig från det som hon uppfattade som liturgiskt tvång. 


Hon hade 26 änglamotiv som vävdes in i olika kyrkotextilier. Antependium, stolor samt övriga kyrkotextilier men framför allt mässhakar. 


Kerstin Ekengren


Kerstin är en nu välkänd tillverkare av mässhakar samt övriga kyrkotextilier. Hon har en ateljé i Järvsö. Hennes tillverkning av mässhakar skiljer sig från de flesta andra. Hon använder ofta dubbelvävt i mässhakarna och stolor men hon använder också daladräll i sin tillverkning. Hennes material består oftast av ylle med inslag av guld. Hennes färger är oftast lysande och klara. Många Hälsingekyrkor har full uppsättning kyrkotextilier signerad Kerstin Ekengren. 


13.2 Bilaga 2

Bilder




1600-talets senare del


Mässhake med broderi av Paul Grell. Blå sammet med gul satin botten. Broderiet är utfört i guld, silver och silke. Broderiet är en Kristus bild med en dödskalle längst ned på korset. Arbetet är av mycket hög klass och utfört med guld-, silver- och silkestråd.


Mått: höjd 115 cm 


(Bilden är hämtad ur Skatter i textilkammaren Historiska Museet sidan 29.


Foto: Gabriel Hildebrand)




1400-talets senare del


Mässhakekors av Albert Pärlstickare är från senmedeltid och av högklassig broderikonst. Broderiet föreställer Maria och barnet. Där Maria bär en krona i guld som ursprungligen även var besatt med pärlor. Arbetet innerhåller mycket guld- och silkestråd.


Mått: höjd 61 cm, bredd 58 cm.  Finns att se i Uppsala domkyrkas textilmuseum.


(Bilden är hämtad ur Skatter i textilkammaren Historiska Museet sidan 27.


Foto: Gabriel Hildebrand)




Detta är en röd mässhake tillverkad i sidendamast med guld och silkebroderi som har ett gaffelkors med fisk i korsarmarnas skärningspunkt bak. Mässhaken har en ålderdomlig utformning med spår av 1700-tals former. Broderierna täcker hela ytan, fodret är av siden i färgton med mässhaken. Gaffelkorset som pryder mässhaken kallas också för Ypsilonkors efter den grekiska bokstaven Y.


Foto: Karin Haglund
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