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K O R K Å P A N S A N V Ä N D N I N G 

E F T E R R E F O R M A T I O N E N 

Av Bengt Stolt 

Bland de textilier från äldre tider, som bevarats i vårt lands 
kyrkor, befinner sig ett anmärkningsvärt stort antal korkåpor. 
Många är omsydda till mässhakar eller antependier, men åtskil
liga har bevarats i ursprungligt skick. Eftersom korkåpan i nu
tiden i regel betraktas som ett biskopsplagg,1 kan en undersökning 
av korkåpornas användning i äldre tid vara av ett visst intresse. 

Under högmedeltiden var det förnämsta kyrkliga plagget mäss
haken, som vid nattvardsfirandet användes av både präst och 
biskop. Korkåpan var inget biskopligt eller ens prästerligt plagg 
utan kunde nyttjas även av klerker med lägre vigningar. Kåpa 
användes av officianten vid högtidliga gudstjänster utanför mäs
san, såsom benediktioner och processioner, vid vigslar och andra 
förrättningar, och av presbyterassistenten vid levithögmässor. 
Plagget kunde även användas av försångare och kör, vilket fram
går av det under medeltiden förekommande namnet kantorskåpa.2 

Redan under medeltiden möter man emellertid uppfattningen, 
alt biskopens förnämsta plagg inte är mässhaken utan korkåpan. 
I Pontifikale Roskildense föreskrives, att de assisterande prästerna 
vid biskopsvigning skall bära mässhake men biskoparna kor
kåpa.3 Samma dräktskick förekommer vid kungakröningar. Vid 
Erik XIV:s kröning i Uppsala 1561 är biskoparna klädda i kor
kåpa men ordinarierna i mässhake.4 

1 .4. Branting, Textil skrud i svenska kyrkor (1920), s. 60. 
- K. F. Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltids-språket (1884—). 
3 B. Strömberg, Den pontifikala liturgin i Lund och Roskilde under medel

tiden (1955), s. 283. 
4 P. Janzon, Erik XIV:s kröningsritual. Kyrkohistorisk årsskrift 59 (1959), 

s. 175—226. 
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Man kan tänka sig flera förklaringar till denna sed. Under 
medeltiden, liksom i varje fall delvis även under 1500-talet, var 
präst- och biskopsvigning samt kungakröning förenade med 
mässofirande. De assisterande prästernas mässhakar skulle därför 
kunna gå tillbaka på fornkyrkligt dräktskick och de assisterande 
biskoparnas korkåpor förklaras av att de biskopliga assistenterna 
aldrig medverkat vid mässan. 

Möjligen har seden att göra med högmedeltidens praxis att för 
biskopens räkning anskaffa en dyrbar korkåpa, som biskopen 
ensam nyttjade, bl. a. vid visitationer.5 

Vid medeltidens slut ägde så gott som varje svensk landskyrka 
en eller flera korkåpor. De torde under 1500-talet ha använts på 
traditionellt vis. Vid Uppsala möte 1593 synes plagget aldrig ha 
diskuterats. Under de närmaste åren efter 1593 förekommer för 
övrigt nyanskaffning av korkåpor på olika håll i vårt land. I 
Hagby kyrka i Uppland upptar 1597 års inventarium en nyinköpt 
kåpa.0 Marbäck i Linköpings stift anskaffade en ny korkåpa år 
löOO,7 Giresta i Uppland en år 1601,8 Stora Kopparbergs kyrka i 
Falun en år 1606.9 

Vad korkåpornas användning under 1600-talet beträffar, 
känner man åtskilliga data från Stockholm. Fransmannen Charles 
Ogier, som i december 1634 medföljde en fransk ambassad till 
Sverige, har givit en skildring av en mässa i Stockholms Storkyrka 
på juldagen 1634. Den celebrerades av en äldre präst i korkåpa, 
troligen församlingens kyrkoherde, assisterad av en yngre präst i 
mässhake.10 

David Lindquist, som studerat Stockholms liturgiska tradition, 
5 J. Gummerus, Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från 

den svenska medeltidskyrkan (1902), s. 94. 
6 Ramsta, Upl., N 1, inv. i Hagby kyrka 1597 upplager "flogildz koorkåpa 

nij", ULA. 
7 A'. H. Johansson (utg.), Linköpingsbiskopen Petrus Benedicti's visila-

tionsbok (1954), s. 69. 
8 Giresta, Upl., L I : 1 , inv. 1740: "1 Chur kåpa gaml af rosigt sammet med 

Crucifix och åhrlahl 1601", ULA. 
9 Sveriges Kyrkor (SvK), Dalarna 11:1 (1941), s 58. 

10 S. Hallberg (utg.), Charles Ogicrs dagbok under ambassaden i Sverige 
1634—1635 (1914), s. 43; D. Lindquist, Första-mässan i Stockholm (1945), 
s. 98. 
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Fig. 1. Byggsköld på korkåpa, tillverkad 1666. Falu Kristinc kyrka, 
schild auf einem Pluviale, angefertigt 1666. 

Riicken-

anför flera belägg för att korkåpa användes av stadens kyrkoher
dar vid särskilt högtidliga tillfällen.11 I Stockholms konsistorium 
förordnade pastor primarlus är 1685, att "Pastores", d. v. s. sta
dens kyrkoherdar, "tlllijka med honom skola klädde wara i Chor-
kåpor, när som endera dagen den Ryska Legaten skall i Stora 

11 D. Lindquist, Om kyrkoskrud i Stockholm. Svenskt Gudstjänstliv 17 
(1942), s. 98—103. Citaten i not 12—14 hämtade ur detta arbete. 
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Ftg. 2. Detalj av brämen på korkåpa, tillverkad 1666. Falu Kristinc 
kyrka. — Detail eines Pluvialebesatzes, angefertigt 1666. 

Kyrckien hålla sin Korsskyssningh."12 Om en gudstjänst 1687 
beter det: "Något för än hans Kongl. Majt. kommer in uthi 
kyrkian skohle de 5 Präster som wid altaret förordnats at up-
wachta, wara där stellte, uthi kåpor och bästa Chorhabiter 
uthklädde."1 ' Andra uppgifter avser 1683, 1701 och 1702. 

Lindquist menar, att korkåpan under 1600-lalel fungerade som 
elt värdighetsplagg för det högre prästerskapet och anför ytter
ligare ett exempel på detta. Vid Skå kyrkas invigning den 13 
januari 1701 tågade de i processionen deltagande prästerna fram 
till allaret två och två, iklädda mässhakar, "och Probsten effterst 
allena i een Chorkåpa."14 Denna tolkning förklarar också, varför 
den äldre av de båda prästerna i Ogiers skildring bar korkåpa. 

Så långt Lindquist. Man kan tillägga, alt korkåpans ställning 
som ett kyrkoherdens värdighetsplagg förklarar en nattvardsscen 
på en vinflaska från Adolf Fredriks kyrka, som hittills gäckat 
forskningen. På flaskan, som bär årlalet 1688, avbildas två präster 
vid koinmunionen.15 Den ene bär mässhake, den andre talar, och 

42 Stockholms konsislorii protokoll 24.10 1683, SSA. 
13 Acta consistorii Holmiensis 1687, SSA. 
14 Acta ecclesiastica, vol. 3, RA. 
W SvK, Stockholm V:l (1924), s. 83. 
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Fig. 3. Korkåpa, skänkt till Kungsholms 
kyrka 1688, nu i Statens historiska mu
seum. — Der Kungsholmskirche Stock
holm 1688 geschenktes Pluviale, jetzt 

Statens historiska museum. Stockholm. 

över dessa plagg bär båda en kappa. Assisterande präst vid kom-
munionen, iklädd talar och prästkappa, har varit levande sed från 
1600-talet till våra dagar.16 Den andre prästens klädsel får sin 
förklaring, om man antager, att det är fråga om församlingens 
kyrkoherde och alt han över mässhaken som tecken på sin värdig
het burit en korkåpa. Denna uppfattning av korkåpan som ett 
värdighetsplagg ligger ju för övrigt helt i linje med medeltidens 
och 1500-talets uppfattning om korkåpan som biskopens för
nämsta liturgiska dräkt. 

Se exempelvis B. Stolt, Kyrklig skrud enligt svensk tradition (1964). 
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Korkåpans underplagg. 

Som underplagg till korkåpan användes under medeltiden i re
gel superpellicium.17 Riskopen bar i stället en biskoplig variant av 
delta plagg, rochettum, i likhet med superpelliciet på svenska 
kallat röcklin. Även alba kunde i vissa sammanhang förekomma 
som underplagg. Vid vissa högtidliga gudstjänster kunde biskopen 
under kåpan bära dalmatika och tunika. 

Efter Uppsala möte 1593 upphörde bruket av "ornatus episco
porum", varmed avsågs mitra, stav och rochettum.18 Egendomligt 
nog ersattes inte rochettum som underplagg till korkåpan av 
alba eller superpellicium, utan under 1600-talet bär biskopen kor
kåpan direkt på talaren. Riskop Terserus i Linköping är på sitt 
gravmonument i Linköpings domkyrka, förfärdigat omkring 
1680, iklädd korkåpa och stola direkt på talaren samt mitra och 
handskar; däremot saknas biskopsstav.19 På bilderna från 1600-
talets kungakröningar saknar biskoparna underplagg till kåpan. 
Så är fallet ännu vid Ulrika Eleonora d. y.:s kröning 1719, då 
dock ärkebiskopen ensam bär mässkjorta. Följande år, 1720, vid 
Fredrik I:s kröning, bär även övriga biskopar kåpa med alba som 
underplagg.20 Redan vid 1697 års kröning diskuterades frågan om 
underplagg till biskoparnas korkåpor.21 

En parallell till den medellida seden att biskopen bär dalmatika 
under korkåpan synes intressant nog ha förekommit i Stockholm. 
I en skildring av den tacksägelsegudstjänst, som år 1701 hölls 
i Storkyrkan med anledning av segern över ryssarna, berättas, att 
pastor primarius i predikstolen bar "en kostelig habil, klädd med 

17 Superpellicium, linneplagg, som skilde sig från alban genom vida ärmar, 
vid halsöppning utan sprund och större vidd i livet. Rochettum liknade 
superpellicium men hade snävare ärmar. Till de båda plaggen hörde ej gördel 
eller amikl. 

Se Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, art. Liturgisk dräkt, 
jämte där anförd litteratur. 

18 Svenska riksdagsakter 3:1 (1894—1910), s. 57. 
19 Avb. i B. Waldén, Nicolaes Millich och hans krets (1942), s. 185, 188. 
20 De svenska riksregalierna (1942), s. 37, 47. 
21 Prästeståndets protokoll 11.12 1967, Prästeståndets arkiv A 8, RA. 
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Fig. 4. Nattvardsscen på vinflaska från 1688. Adolf Fredriks kyrka. 
— Abcndtnahlszene auf einer Weinflasche, 1688. 

en skiön wäst under och kyrkionnes bästa Chorkåpa öfwer".22 

Även vid den nya predikstolens invigning följande år bars "en 
skön blomerat underwäst och kyrckiones bästa Chorkåpa".23 

Man kan få en närmare uppfattning om vad för slags under
plagg det här är fråga om. I Storkyrkans räkenskapsböcker för 
år 1707 upptages nämligen en post för material och arbetslön till 
förbättring av mässhaken som kommer att brukas under kor
kapan.24 Plagget beskrives i 1724 års inventarium som "en mäss
hake av guldmoer med guldfrantsar omkring armarna och fram-
manföre allra nederst — vid halsen en guldgalon".25 Denna be
skrivning visar, att plagget ifråga varit en dalmatika. Sådana 
funnos ännu kvar i många kyrkor. Hur de använts i början av 

22 Slorkyrkoförsamlingen K 111:2, kyrkorådsprotokoll 5.2 1701. SSA. 
23 Ibid. 9.3 1702. Not 21—23 citerade efter D. Lindquist, a. a. 
24 SvK, Stockholm 1:3 (1928), s. 502. 
23 Ibid. s. 502. 
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1700-talet är emellertid inte närmare känt.26 Tyvärr såldes plagget 
1778. 

Lindquist återger en uppgift från Jakobs kyrka, vilken enligt 
1744 års inventarium ägde "En under köpa", vilket han tolkar 
som en mässhake eller ett superpellicium.27 Plagget från Stor
kyrkan gör det emellertid troligt, att det även i detta fall är fråga 
om en dalmatika. 

Det förefaller rimligt att antaga, att en vanlig mässhake använts 
som underplagg i kyrkor, som saknat annan "under köpa". Detta 
stämmer väl med den tolkning, som ovan givits av nattvards-
scenen på vinkannan från Adolf Fredriks kyrka år 1688. Däremot 
nämner Ogicr i sin skildring från mässan 1634 inget om under
plagg lill korkåpan. 

Korkåpor i landsorten. 

Eftersom korkåpan i 1600-talets Stockholm uppfattats som ett 
värdighetsplagg för kyrkoherdar, ligger det nära till hands att 
undersöka, i vad mån de större kyrkorna även på andra håll i 
landet anskaffat korkåpor. Notiser om donationer bör givetvis 
tolkas med försiktighet, medan direkta beställningar på korkåpor 
däremot måste bottna i en levande tradition för deras använd
ning. 

Som redan nämnts, inköpte Stora Kopparbergs kyrka i Falun 
år 1606 en kåpa; år 1629 inköptes ännu en. Ingen av dessa är 
emellertid bevarad.28 

I Falu Kristne kyrka har emellertid bevarats en korkåpa från 
1600-talet. Den beställdes år 1666 för kyrkans räkning. Två pärl
stickare arbetade i 35 veckor med att förfärdiga den.29 Kåpan 
måste vid denna tid ha uppfattats som elt plagg, skilt från mäss
haken och med sin särskilda plats i gudstjänstlivet. 

Också i Upplands kyrkoinventarier möter man liknande uppgif
ter. I Skepptuna köpte man 1650 violett sammet för att sätta i 

26 A. Branting, a. a. s. 88. 
27 D. Lindquist, a. a. s. 99. 
28 SvK, Dalarna 11:1 (1941), s. 58. 
20 Ibid., s. 137. 
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Fig. 5. Detalj av gravmonument över biskop Terserus, död 1678. Linköpings 
domkyrka. — Detail des Grabmal» von Bischof Terserus, gest. 1678. 

stånd sin blå medeltida kåpa.30 I Huddunge använde man år 1665 
en gammal svart mässhake till att laga sin gamla svarta kåpa.31 

Knutby fick 1683 ett parti gul linnedamast,32 av vilken man lät 
tillverka en kåpa. 

I 1675 års riksdagsprotokoll för prästeståndet förordnas, atl 
biskopar och superintendenter skall skaffa sig korkåpor till Karl 
XI :s stundande kröning. Av allt att döma vistades stiftscheferna 
redan i Stockholm och hade inte medfört liturgiska kläder från 
sina domkyrkor. Man borde, fortsätter nämligen protokollet, an
skaffa dessa kåpor från Stockholm samt från landsbygden kring 
Uppsala, "nembl. Simtuna, Weeckholmen, Nääs, Danmark".33 

30 SvK, Uppland IV:2 (1918), s. 247. 
31 Huddunge, Upl., L 1:1, inv. 1665, ULA. 
32 SvK, Uppland 111:3 (1953), s. 333. 
33 Prästeståndets protokoll 17.9 1675, Prästeståndets arkiv A 4, RA, citerat 

efter D. Lindquist, a. a. s. 101. 
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Att inte bara domkyrkorna ägde brukbara korkåpor var tydligen 
välkänt för alla. 

Med stöd av en genomgång av kyrkoinventarier från Lin
köpings stift hävdar Jan Redin, att det i detta stift funnits "en 
levande tradition för bruket av korkåpor" under 1600-talet.34 

Ännu vid början av 1700-talet erhåller vissa kyrkor nya kor
kåpor. Den ena av Värmdös två kåpor är en gåva från 1690.35 

Tegelsmora fick en kåpa 1702,36 Vittinge, ävenledes i Uppland, 
en kåpa före 1704,37 Katarina i Stockholm en kåpa före 1705.38 

Redan under 1600-talet finns det dock gott om exempel på alt 
korkåpor sytts om eller använts till annat ändamål än det tradi
tionella. Redin omtalar, att korkåporna i Linköpings stift under 
1600-talet flerstädes brukades som brudpällar. I Uppland är 
emellertid denna sed så gott som okänd. Man har visserligen 
exempel på alt kåpor sylts om till pallar, men det synes vara fråga 
om gamla och nötta plagg, som tjänat ut för sitt ursprungliga 
ändamål. Pallar tillverkade av gamla korkåpor omtalas i inven
tarierna från Husby-Lyhundra 1630,39 Löt 1645,40 Skogs-Tibble 
168441 och Enköpings-Näs 1722.42 

Andra gamla kåpor har använts som antependier. En kåpa i 
Estuna omtalas 1625 som "något slijten och skaddh af ohyran" 
och omnämnes 1666 med tilläget "som nu sitter på ostaltaret".43 

I Tierp användes en gammal korkåpa omkring 1770 "till Len-
stolens öfwerklädande",44 innan den definitivt kasserades. 

Vissa kåpor har ändrats till mässhakar, medan andra i befintligt 
skick har använts som sådana. Så skedde ju för (ivrigt i den mässa 
Ogicr beskriver. I Lena i Uppland omtalas 1651 en "Koorkäpa af 

34 J. Redin, Prästens skrud i Linköpings stift under 1600-lalel. Svenskt Guds
tjänstliv 15 (1940), s. 73—85. 

35 SvK, Uppland 1:3 (1949), s. 458. 
3» Tegelsmora, Upl., L 1:1, inv. 1702, ULA. 
37 Vittinge, Upl., inv. 1704, ULA. 
88 SvK, Stockholm VH:2 (1934), s. 374. 
3» Husby-Lyhundra, Upl., L I : 1 , inv. 1630, ULA. 
40 Löt, Upl., L 1:1, inv. 1645, ULA. 
41 Skogs-Tibble, Upl., L 1:2, inv. 1684, ULA. 
42 Enköpings-Näs, Upl., L 1:1, inv. 1722, ULA. 
" Estuna, Upl., inv. 1625, 1666, ULA. 
44 Tierp, Upl., N 1. inv. 1760, 1789, ULA. 
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grönt florentrijp", som i 1679 års inventarium kallas "Messehaka 
af grönt florentrijp".45 I Litslena i Uppland säges 1686, att mäss
hakar "woro 2ne ulhgamble som i förra inventario kallades 
curkåpor" och redan 1719 sägas vara odugliga.46 I Tegelsmora 
namnes 1701 en mässhake med tillägget "rättare sagt Korkåpa".47 

I sammanhanget kan nämnas, att även dalmatikor under 1600-
talet i små uppländska landskyrkor brukats som mässhakar.48 

Under 1700-lalet upphör korkåpan så gott som fullständigt att 
fungera som prästplagg. Ännu 1744, då Rhyzclius i Linköpings 
domkyrka viges till biskop över Linköpings stift, framträder han 
till altaret iklädd korkåpa49 i enlighet med föreskrifterna i 
1571 års kyrkoordning.50 Under 1600-talet kunde de prästerliga 
assistenterna vid biskopsvigning bära korkåpa.51 Vid Johan Win-
gårds biskopsvigning i Slottskapellet 1780 förekommer korkåpan 
däremot bland biskopsinsignierna och påsätles den nye biskopen 
omedelbart före handpåläggnlngen, medan assistenterna bär 
mässhakar.52 Under 1700-talet möter man för övrigt den uppfatt
ningen, att det medeltida pallium skulle vara ett annat namn på 
korkåpan.53 

De enda präster, som vid sidan av biskoparna fortsätter att 
nyttja korkåpa, synes vara överhovpredikanlen och några av 
Stockholms kyrkoherdar. Vid Te Deum i Slottskapellet 1817 upp
trädde biskopen i Linköping för altaret, assisterad av pastor 
primarius och kyrkoherden i S:t Jacob, båda i korkåpor.54 Vid för
rättningar som rör hovet under 1800-talet förrättas ofta altar-

45 Lena, Upl., N 1, inv. 1651, 1679, ULA. 
46 Litslena, Upl., inv. 1686, 1719, ULA. 
47 Tegelsmora, Upl,, L 1:1, inv. 1701, ULA. 
48 B. Stolt, Kyrklig skrud enligt svensk tradition (1963). 
49 D. Lindquist, Biskopsvigning och kyrkoherdeinslallation. Svenskt Guds

tjänstliv 22 (1947), s. 45—50. 
50 Laurentius Petris Kyrkoordning av år 1571 (1932), s. 169. 
51 Biskop Laurelius kyrkoordningsförslag, anf. i D. Lindquist, Om kyrko

skrud i Stockholm. Svenskt Gudstjänstliv 17 (1942), s. 100 f. 
52 G.J. Ehrensvärd, Dagboksanteckningar II (1878), s. 223. 
53 Olof Joh. Broman, Glysisvallur 2 (1912—1953), s. 97: "Chor-kappan eller 

Chor-kåpan, lat: pallium"; J. H. Schröder: "Pallium eller Arke Biskops 
Kåpan", X 155, UUB. 

84 Te Deum . . . då . . . Oscar upnär myndige år (1817), § 8. 
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tjänsten av ett antal biskopar i kåpa, mitra och stav, överhovpre
dikanten och pastor primarius i korkåpa samt ett antal hovpre
dikanter i mässhake.55 

Från 1900-talet förekommer enstaka försök att återuppliva 
bruket av korkåpan som ett prästplagg. Arthur Adell pläderar 
för detta i sin präslmötesavhandling för Linköpings stift år 1954. 
Motiveringen är att mässhaken under 1900-talet börjat användas 
vid vigslar och andra tillfällen, där den inte hör hemma enligt 
svensk tradition, och att det således synes föreligga behov av ännu 
ett kyrkligt högtidsplagg.56 

Redan 1928 skaffade Soeietas Sanctae Rirgittae en korkåpa, 
närmast för högtidliga vespergudstjänster.57 Vid en visitation år 
1938 1 Vaksala utanför Uppsala nyttjades kyrkans 1600-talskåpa 
av den visiterande kontraktsprosten, som tillika var docent i prak
tisk teologi.58 Vid flera vigslar med päll och brudmässa har vigsel-
förrättaren använt kåpa.59 Vid kyrkoherdeinstallationer 1 öster
haninge Allhelgonadagen 1945 och Kungsholms kyrka den 17 
februari 1963 har de tillträdande kyrkoherdarna burit kyrkornas 
gamla korkåpor, som tillfälligt lånats ut från Statens historiska 

I noterna använda förkortningar: 

RA Riksarkivet 

SSA Stockholms stadsarkiv 

ULA Uppsala landsarkiv 

UUB Uppsala universitetsbibliotek 

55 Så vid vigslar 1850 och 1869, dop 1851, kröning 1873 och jordfästningar 
1859, 1871 och 1872, enligt de tryckta ceremonielen. 

5« A. Adell, I Guds rika hus (1954), s. 123, 127. 
57 Statens historiska museums textilutställning 1929. nr 592 A. 
58 Uppsala domkapitels arkiv, E V, Vaksala, bd 6 (1931—1940), protokoll 

vid prostvisitation 14—15 maj 1938, s. 6. 
59 SvD 24.7 1942, s. 9 bild; Stockholms-Tidningen 26.6 1950; Blekinge Läns 

Tidning 5.1 1953, s. 4; Södermanlands Nyheter 25.6 1953, s. 2; Tidningen 
Upsala 7.1 1956. 

•° Referat med bild i SvD 6.11 1945, s. 9; 18.2 1963, s. 26. 
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K O R K Å P A N S A N V Ä N D N I N G E F T E R R E F O R M A T I O N E N 

ZUSAMMENFASSUNG 

B. Stolt: Die Verwendung des Pluviale nach der Reformation. 
Im Mittelalter wurde das Pluviale sowohl von Bischöfen als auch von 

Prieslern, gelegentlich auch von Klerikern niederer Weihen gelragen. Im 17. 
Jahrhunder t trät in Stockholm hierin insofern eine Änderung ein, als das 
Pluviale Bischöfen und Pfarrern vorbehalten blieb. Am Ende des 18. Jahr
hunderts wurde der Bischof bei der Weihe als Zeichen seiner Wiirde mit dem 
Pluviale bekleidef. Im 19. Jahrhunder t wurde es auch vom Oberhofprediger 
und dem Stockholmer Pastor primarius gelragen. Gegenwärtig macht sich ein 
Bestreben nach erweiterter Anwendung geltend. 

Unter dem Pluviale trug man im Mittelalter die Albe, der Priester gelegent
lich das Superpellicium. Bischöfe verwendeten das nach der Uppsalasynode 
von 1593 abgelegte Rochclt. Im 17. Jahrhunder t trogen die Bischöfe das 
Pluviale gleich iiber dem Talar. Fiir den Anfang des 18. Jahrhunder t s ist 
das Trägen einer Dalmatika unter dem Pluviale belegt. 
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