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bottenkant; godset grovt, icke drejat, fint magrat, gulgrått; Kärlet sammanfogat 
vid konserveringen. Största diam i l , 5 cm, höjd 7,9 cm. 

Brända ben, ca 1 liter. 
Gustaf Trotzig 

Zusammenfassung 

Der Verf. gibt einen vorläufigen Bericht iiber ein Brandgrab aus der späteren 
Wikingerzeit auf Gotland mit einem fiir gotländische Verhällnisse uiigcwöhnliclien 
Fundmaterial. 

Pärlestickaren Mester Påffvel Grells 
mässhaksbroderier 
Vid flera tillfällen har professor P. G. Hamberg riktat uppmärksamheten på nägra 
märkliga mässhaksbroderier i Norrland, förfärdigade omkring 1670. Mässhakarna 
tillhör kyrkorna i Sveg (fig. 1-2) och Lillhärdal (den senare nu i Östersunds mu
seum) i Härjedalen, Berg och Oviken i Jämtland samt Järvsö i Hälsingland.1 

Mässhakarna i Sveg och Lillhärdal är utförligt beskrivna och omständigheterna 
kring deras anskaffande utredda i »Sveriges kyrkor». Pärlstic karens namn har hit
tills förblivit okänt. 

Mässhakarna har på ryggsidan broderier föreställande antingen en korsfästelse-
grupp (Sveg, Berg, Oviken och Järvsö) eller endast ett krucifix (Lillhärdal). Bro
derierna är utförda etter samma förebild men med smärre variationer i detaljerna. 
De är broderade i relief av guld, silver och silke i olika slag av läggsöm på lärlt-
underlag och applicerade pä mässhakarna. Kristusfiguren är påfallande långsträckt, 
ländklädet sammanhälles i ena sidan av en dekorativ rosett. Varje korsann avslutas 
med en kartusch, i tre av dessa ses en pelikan närande sina ungar, i den fjärde 
(över litulus) endast en enkel platta av läggsöm med paljetter. Maria och Johannes 
ses i prolil, stående pä var sin kulle. Pä korset under Kristus en dödskalle ovcr 
korslagda benknotor. Broderierna är uttörda med stor teknisk kunnighet och med 
material av högsta kvalitet. 

Mässhaken frän Berg iir daterad 1668, den frän Lillhärdal 1671. Det har emel
lertid visat sig genom Hambergs utredning att detta årtal gäller färdigställandet 
av själva mässhaken. Broderiet utfördes redan 166g av en ej namngiven pärl-

1 Sveriges kyrkor, Härjedalen, bd I, h. I, Stockholm 1961, s. 78. Sveriges kyrkor, Härje
dalen, bd I, b. 2-3, Stockholm 1963, s. 196. Per Gustaf Hamberg, I kor och skepp, an
teckningar om kyrkoimedningar och kyrkoinventarier i Härnösands stift, Härnösands stift 
i ord och bild. Stockholm 1953, s. 304. 
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Fig. i. Mässhake av violen silkesammet med reliefbroderi i gnid. silver och silke. För
färdigad 1669. Svcgs kyrka. Hr. Foto ATA. — Ghasuhlc of violet silk velvet with relief 
cmbioiderics in gold, silver and silk. Completed in 1669. Sveg Church. 

stickare, vilken förutom lönen också erhöll kosthåll — förmodligen en kringresande 

broclör. Enligt ett inventar ium frän 1733 är även Svegs mässhake tillverkad 1669.' 

Sannolikt kan också Ovikens broderier dateras till ungefär samma tid. Vid kon

serveringen 1947 hit tades som fyllnad i f igurerna fem brev av vilka de två yngsta 

är da terade den 31.3 och 6.4.1668.2 Skruden i Järvsö kyrka anskaffades unde r 

kyrkoherde Johannes Laurent ius Fernaeus ' tid dvs. mellan åren 1662 och 1673. 

Den namnes i kyrkans inventar ium 1682.3 Pärlstickarens namn namnes aldrig. 

Söderala kyrka i Häls ingland äger en mässhake med broderad korsfästclsegrupp 

(fig. 3), som, med u n d a n t a g för några smä och obetydliga detaljer, helt överens-

- Riksantikvarieämbetets textilsektions Pietas-katalog nr 2577/47. Breven förvaras i ÖLA. 
3 J. J:son Hanzcn, Järvsö kyrka och dess föregångare, cn urkimdsgranskning med anled
ning av 1838 års kyrkas hundraårsjubileum. Ljusdal 1938, s. 47 och 49. 
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I ig. t. Detalj av fig. l. Högra 
korsa nuens kartusch. Foto AFA. 
— Detail of Fig. i. Cartouchc 
on the right hand arm of lhe 
Cross. 

s tämmer med Svegs och de andra ovan nämnda broder ierna. Den är u tan tvekan 

tillverkad av samma pärlstickare (jfr fig. i och 3). 

Kyrkans räkenskaper för åren 1670 och 1673 innehål ler intressanta upplysningar 

angående denna mässhakes t i l lverkning säsom brodörens namn . Ar 1670 noteras 

följande: »Till Pärlestickaren M e s t e r P ä f f v e l G r e l l / h ä r spär ra t / gull 

föt Christi Crucifix 4 ] / 2 R S med kopparmynt 76: -4 .» Ar 1673 står: »Låtit göra 

Christi Crucifix medh Maria och Johannes beläte af Silffver och gull.» Vidare 

omtalas at t man köpt rödbrun sammet och därav gjort en mässhake som »samma 

crucilix sitter uppä» . 4 

Påträffandet av pärlstickarens namn, Päffvel Grell, skulle visa sig betydelsefullt. 

Tack vare del ta kan n u ett antal broderier frän 1600-talets senare hälft samman

föras lill en och samma ti l lverkning. Bilden av en betydande ateljé börjar växa 

fram. 

Flera mässhaksbroderier av samma utförande och utsende som de ovan be

skrivna finns bevarade. De ti l lhör kyrkorna i Alfta (nu i Häls inglands museum), 

Enänger, Delsbo, Norrala , Ovanåker och Rengsjö i Häls ingland samt Torsäker 

i Gästr ikland.5 Endast Enångers och Delsbos mässhakar är daterade, båda 1670. 

Ett mässhakskrucilix i Leksands kyrka i Dalarna t i l lhör g ruppen men avviker 

nägot, dä korsarmarnas kartuscher här har utbytts mot de fyra evangelisterna 

med symboler . ' 

1 Söderala, Hs., L 1:1 Gb, räkenskaper 1657-1801, HLA. 
• Följande mässhakar är konserverade vid Riksantikvarieämbetets textilsektion och sam
band därmed beskrivna: Enånger Pietas nr 167/13, Järvsö 1752/27, Norrala 1024/27, Sö
derala 296/18, Torsäker 1475/33. Dessutom Sveg 3289/54, Lillhärdal 3995/61. För Ovikcn 
se not 2. 
0 Pietas nr 3015/51. 
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lig. 3. Mässhake av röd silkesammct med reliefbroderi i guld, silver och silke. Förfärdigad 
mellan 1670 och 1673. Söderala kyrka, Hs. Folo ATA. — Chasiible of red silk velvet with 
relief embroideries in gold, silver and silk. Completed between 1670 and 1673. Söderala 

Church. 

Med all sannolikhet iir Söderalas räkenskapsboks »Mester Päffvel Grell» iden

tisk med pärlstickaren P a u l K r ä l l , som, enligt bevarade räkenskaper, bl. a. 

en av honom själv kvit terad räkning, broderade »lähnefanan» efter r i tn ingar av 

Burchardt Precht till Överste Gustav Kruus ' begravning i Riddarholmskyrkan i6cj2.7 

Veterligen finns; denna inte bevarad vare sig i Riddarholmskyrkan eller i Björk

linge kyrka i Upp land , där översten bisattes. 

Utan tvekan är han även identisk med pärlst ickaren P a u l K r a e 11,8 som 

tillsammans med hus t run M. Militz är 1700 skänkte »en Mässhake af Silffverduk 

7 Nils Lagcrholm, Den svenska stormaktstidens högadliga begravningsskick 1650-iyoo. 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Antikvariska serien 16, 
Stockholm 1965, s. 91. 
8 I Sveriges kyrkor. Uppland, bd VI, b. 2, Stockholm 1956, s. 336 uppges namnet felaktigt 
slavat till Kroell. 
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Fig, 4. Mässhake av silvermoiré 
med krucifix i reliefbroderi i 
guld och silver. Skänkt till 
Sånga kyrka, Up. är 1700. Foto 
ATA. — Chasuble ot silver 
moiré with crucifix in relief 
embroidery of gold and silver. 
Donated to Sånga Church in 
1700. 

med Broderat Crucifix Mässkjorta thertil l och Altar Klädnad af hwitt atlask och 

silffverdukskappa» till Sånga kyrka på Mälaröarna i Upp land . (Fig. 4.)» Mäss

haken är bevarad i kyrkan. Broderiet , i relief, är av hög kvalitet. Kristusfigureu 

utgör en riktigt uppfa t tad och vackert stiliserad människokropp . Ländkläde t är 

elegant utfört. Mänga detaljer visar gemenskap med de ca 30 är äldre norr ländska 

mässhakarna säsom detal jer pä huvud och i ansikte, t i tulus och dödskalle. Kors

armarnas avslutande b ladornament är lika de pä de äldre korsens kartuscher (jfr 

fig. 2 och 4).1 0 

Ytterligare broderier kan förmodligen tillskrivas Paul Kräll nämligen en mäss

hake med krucifix i reliefbroderi jämte an t epend ium med praktfulla vapenbrode-

rier, da tera t 1686, frän Tens ta kyrka i U p p l a n d (nu i Statens historiska museum) 1 1 

samt ett krucifix t i l lhörande en mässhake i Stöde kyrka i Medelpad (fig. 5). Mäss

haken inköptes 1687.12 De bada krucifixen är sinsemellan mycket lika. 

9 Johan Arenius, Enfaldig Berättelse om Sånga och Skå socknar. 16 Dec. 1749. Sånga och 
Skå, Up., I E V: 122, ULA. 
10 Mässhaken konserverad 1949, Pietas nr 2803/49. 
11 Shm inv. nr 8839. 
1! Sveriges kyrkor, Medeljmd, b. 2, Stockholm 1939, s. 354. 

13 —674313 Fornvännen H. 3, 1967 
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Fig. 5. Mässhake av violett sammet 
med krucifix i reliefbroderi i guld 
och silver. Inköpt 1687. Stöde kyrka, 
Mp. Foto ATA. — Chasuble ot violet 
velvet with crucifix in relief em 
broidcry of gold and silver. Purchased 
in 1687. Stöde Church. 

Broderierna har mänga gemensamma drag både med Sängakrucifixet och de 
äldre norrländska. Kroppens hållning och modellering, särskilt armarna, händerna 
och fingrarnas ställning samt ländklädels veckbildning liknar Sängabroderiets. Hu
vudet påminner om både Sängas och de äldre norrländskas. Revbensmarkeringen 
är den samma som pä de äldre liksom de stora ögonen påminner om Marias och 
Johannes. Den pä de andra mässhakarna karakteristiska glorian saknas. I Tensta-
antependiets vapenbroderier kan man finna likheter med metallbrocleriernas de
taljer i de tidigare korsarmarnas kartuscher och Sängas korsarmars avslutande blad-
ornament. 

Genom fortsatta undersökningar torde bilden av Paul Krälls verksamhet kunna 
berikas och nyanseras. 

Inger Estham 

Summary 

A number of notable chasubles dating from c. 1670 are preserved in the churches 
at Sveg, Lillhärdal, Berg, Oviken and Järvsö. The embroideries on these vestments 
are of high quality. They are executed in relief of gold, silver and silk and re-
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present Christ on the Cross with Mary and John on either side, or sometimes only 
a crucifix. The embroiderer's name was long unknown. In Söderala Church, how
ever, there is a chasuble with embroidery which is undoubtedly of the same origin 
and in the church accounts for 1670, in connection with the payments for this 
work, the embroiderer's name is given as "Mester Päffvel Grell". This person is 
probably identical with the Paul Kräll who in 1692 executed the embroideries 
011 the banner for Colonel Gustav Kruus's funeral in Stockholm. He is probably 
also the same person as the embroiderer Paul Kraell who in 1700 presented, among 
other items, a chasuble with a crucifix in relief embroidery to Sånga Church, 
Uppland. To this artist can probably also be attributed a chasuble and an ante
pendium (now in Statens historiska museum) from Tensta Church in Uppland 
and a chasuble at Stöde Church, Medelpad. 

Några ovanliga mullådor 
En kyrkas jordfästningsredskap hör sällan till de föremål, som man dreijer vid. 
I tvä Upplandskyrkor1 förekommer emellertid inte mindre än tre mullådor, som 
sätter fantasin i rörelse. 

I Söderby-Karls kyrka finns tvä. Den ena är mycket enkel, av trä med ett plant, 
svängbart lock, starkt påminnande om vär barndoms pennskrin. Ingenting nämns 
om den i kyrkböckerna. Den dateras till iboo-talet. 

Den andra mullädan (fig. 1) är ocksä av trä, men rikt skulpterad och målad. 
Den ställdes ut pä den stora utställningen av kyrklig konst i Uppsala,2 där den 
daterades till 1600-taIet. 

Till formen päminner lådan om en stövelknekt. Det droppformade träget har 
nedtill en mindre, cirkelrund utbuktning. Den övre, tillspetsade delen avslutas 
av en öppen krona, omgiven av vingformade utskott. 

Lockets ytterkontur följer troget underdelens. Den utskjutande rundeln nedtill 
prydes av ett latinskt kors, omgivet av en strålkrans och en rad koncentriska 
bucklor, som fortsätta pä mullädans undersida. Utmed den droppformade delen 
är en rund vulst, som upptill avslutas av en krona — motsvarigheten till mullädans 
krona. 

De vingformade utskotten pä lådan motsvaras av ett par väl skulpterade vingar 
pä locket. Huvuddelen av locket prydes av en stor, målad stjärna, omkring vilken 
är målad en inskrift med frakturstil, ett citat ur Jesaja 26: 19 (»Men tine döda 
skola lefva . ..»), en text som är mycket vanlig pä gravstenar. Lockets baksida har 

1 Sveriges Kyrkor, Uppland, band V, h. 6 (110), s. 772 och s. 854. 
• Katalog över Utställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala 1918, nr 972, 973. 


