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I dag är kyrkornas textila skrud lagskyddad, och
antikvarisk hänsyn skall råda vid förvaring och
skötsel. I äldre tid hade man en mer pragmatisk
inställning till skadade och utslitna textilier.
Många medeltida skrudar blev under 1600- och
1700-talen omsydda och fick en ny användning.
Ibland är det bara delar av ett broderi som finns
kvar. Inte sällan har korkåpor sytts om till ante-
pendier och mässhakar. Annars hade de inte
överlevt till våra dagar.

Ett exempel utgör ett broderi från Skå kyrka
som sedan 1915 tillhör Historiska museet i Stock-
holm (inv. nr 15336:2). Det är ett högmedeltida
bräm som ursprungligen har suttit på en sedan
länge försvunnen korkåpa. Bengt Stolt förkla-
rade i dessa spalter (1963, s. 125):

Under högmedeltiden var det förnämsta
kyrkliga plagget mässhaken, 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 guds-
tjänster utanför mässan, såsom benediktio-
ner och processioner, vid vigslar och andra
förrättningar, och av presbyterassistenten
vid levithögmässor. Plagget kunde även
användas av försångare och kör, vilket
framgår av det under medeltiden förekom-
mande namnet kantorskåpa.

Då broderiet kom till museet var det sekundärt
monterat på ett antependium från 1600-talet.
Detta består av ljust blågrön silvermoiré med sil-
verband och bård av italiensk membrangulds-
brokad. Brokaden är från 1300-talet och kan möj-
ligen utgöra rester av den kåpa på vilken brode-
riet ursprungligen satt. Således ett gott exempel
på hur man återanvände medeltida textiler. Bro-
deriet var vid överlämnandet ordnat i tre verti-
kala bårder men avlägsnades 1926 från antepen-
diet för att rekonstrueras som två bårder, d.v.s.
korkåpebräm.

Broderiet har studerats av flera forskare –

såväl svenska somutländska – och det råder inget
tvivel omursprunget.Det är utfört i England och
är ett exempel på opus anglicanum – en beteckning
somanvändes redanundermedeltiden. Bevarade
är nio olika figurscener från passionshistorien i
silke, guld och silver (ursprungligen även med
pärlor). Det dateras till 1300-talets andra fjärde-
del eller mitt och är ett av de förnämligaste ex-
emplen på medeltida engelskt broderi (Lind-
blom 1915; 1916; Lindblom & Branting 1929;
Christie 1938; EnglishMedieval Embroidery, 1963).
Besläktade arbeten har dock av andra forskare
daterats något tidigare (Staniland 1991).

Nya arkivuppgifter
Broderiets äldsta historia är okänd. Dess öden
under tiden genast efter reformationen är heller
inte helt klara. Arkivalierna ger dock vissa upp-
gifter, varav några som rör broderiets återanvänd-
ning bara delvis har beaktats i tidigare forskning.
Åtminstone två gånger har man återanvänt bro-
deriet: en gång på 1600-talet och en gång vid
1700-talets mitt. Ingen har hittills uppmärksam-
mat att det finns en mässhake i Skå kyrka till-
verkad av samma blågröna silvermoiré som det
antependium på vilket broderiet hade blivit mon-
terat. Båda skänktes vid 1600-talets mitt.

Broderiet återanvänt under 1600-talet
I kyrkans äldsta inventarieförteckning upprättad
år 1620 (SSA, Skå kyrkoarkiv LIa:1) finns en upp-
gift som sannolikt syftar på den korkåpa där det
engelska broderiet ursprungligen satt. Kåpan be-
skrivs som »uthgamall», utan angivande av någ-
ra närmare detaljer. I samma inventariumnämns
ytterligare en korkåpa av damast. Den kan sedan
följas i senare inventarier från 1600-talet och
1700-talet. Nu är den dock i stället bevarad som
ett antependium: materialet är brunviolett siden-
damast med applicerat senmedeltida figurbro-
deri och bård av membranguldsbrokad, liksom
det tidigare omnämnda antependiet. Även detta
antependium finns sedan 1915 i Historiska mu-
seet (inv. nr 15336:1).

Nästa inventarium i Skå upprättades 1659,
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och då nämns en enda korkåpa (SSA, Skå kyr-
koarkiv LIa:1). Den sägs vara av brun blomme-
rad »dammask». Kåpan som bör ha varit prydd
med det engelska broderiet verkar ha försvunnit
någon gång mellan 1620 och 1659. Inga beskriv-
ningar av kåpornas figurbroderier finns i inven-
tarierna från 1600- och 1700-talen.

Omkorkåpanmeddet engelska broderiet blev
omsydd under perioden 1620 till 1659, nämns då
någon textil i 1659 års förteckning somkan repre-
sentera kåpan i ny form? Flera altarkläden nämns,
varav två (?) är av »lärefft med Knytning uppå»,
ett är av »dräl» och ett är av »blomeradt silkes-
tygh». Möjligen kan det sistnämnda altarklädet
vara en omsyddkorkåpa.Kåpan kan ävenha sytts
om till en mässhake. Inventariet från 1659 upp-
tar två rödamässhakar, varav den ena är»…wir-
kat medh silffuer tråådh». Andreas Lindblom
föreslog i sin första uppsats ombroderiet (1915, s.
178) att bårdens brokad härrör från nämnda
mässhake. Det är alltså möjligt att korkåpan syd-
des om till en mässhake och/eller ett altarkläde/
antependium mellan 1620 och 1659. (Man får
dock icke glömma att i 1620 års förteckning
omnämns en röd mässhake samt fyra »Gamble»
mässhakar.)

Vad förtecknas i senare inventarier? 1670 om-
nämns ett slitet rött altarkläde och fem mässha-
kar,varavenangesvara»utgammall»och»obruk-
lig» (SSA, Skå kyrkoarkiv LIa:1). 1686 och 1687

års inventarier lämnar fler upplysningar om tex-
tilierna (ULA, Uppsala domkapitels arkiv EV:
122:1; SSA, Skå kyrkoarkiv LIa:1). Där nämns
exempelvis en röd blommerad mässhake med
»oächta guldh» och »gult» kors. 1686 och 1687
nämns även ett antependium av rött blommerat
tyg »och oächta guldh». Mässhaken och ante-
pendiets stoff passar in på membranguldsbro-
kaden. I ett odaterat inventarium från 1700-ta-
lets början förtecknas tre »gamble obrukelige»
mässhakar samt ett gammalt altarkläde avhalvsi-
den (ULA, Uppsala domkapitels arkiv EV: 122:1).

Broderiet återanvänt under 1700-talet
När monterades det engelska broderiet på det be-
varade antependiet av silverduk? För att svara på
den frågan får man börja med att se på 1659 års
inventarium. Där beskrivs ett altarkläde och en
mässhake av »silffuer Duk omkringhmedhHwijt
silffuerKnytning» (SSA, Skå kyrkoarkiv LIa:1).
Enligt inventariet skänktes skruden av »Johan
Leyon Crona» (eller Leijon Crona) med fru.
Nämnda donatorer bör vara Johan Leijoncrona
med maka (Tuulse 1957, s. 411; Green 2009, s.
330 f, 337, 352). Att dessa textilier är det första
som nämns i förteckningen, liksom utformning-
en av textens inledning, talar för att de skänktes
1659. Skruden omnämns dock i räkenskaperna
för 1658 (SSA, Skå kyrkoarkiv LIa:1).

Armin Tuulse förmodade (1957, s. 410 f), lik-
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Fig.1. 1300-talsbroderier från Skå kyrka, Uppland (SHM inv. 15 336:2), i det skick de inköptes till Historiska
museet 1915, monterade på ett antependium från 1600-talet. Foto ATA. —14th c. embroideries, opus
anglicanum, from Skå Church, Uppland, as they were bought by the National Historical Museum (formerly the
Museum of National Antiquities) in 1915, set on a 17th c. altar frontal.
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somAndreasLindblomochAgnesBranting(1929,
s. 32 f), att det antependium av silvertyg på vilket
det engelska broderiet varit monterat är iden-
tisktmeddet altarkläde av silverduk som förteck-
nas år 1659. De noterade dock inte att det i
kyrkan finns enbevaradmässhake av likadant sil-
vertyg. Denna mässhake är sannolikt just den
som skänktes 1659. Antependiet och mässhaken
pryds av likadana applicerade silverband. När
fäste man då broderiet på antependiet? Lind-
blom och Branting (1929, s. 33) menade att det
kunde ha skett redan 1659, men så är sannolikt
inte fallet.

I 1753 års inventarium anges att en mässhake
(syftande på kyrkans bevarade senmedeltida
mässhake) är »…förbättrad af 3 andra obruke-
lige». I inventariet från 1753 nämns även mäss-
haken av silverduk med »silfwer snören». Den
beskrivs som »förbättrad och bruklig» (SSA,
Skå kyrkoarkiv LIa:2). Kyrkoherden Johannes
Arenius hade redan i sin beskrivning av Sånga
och Skå kyrkor 1749 påpekat, »Den gamla Mäss-
haken af Silfwerduk, är nog försliten,menbrukas
än.» (ULA, Uppsala domkapitels arkiv EV:
122:1). I förteckningen från 1753 står även: »En
gammal Courkopa (Chor-Kåpa) ändrad til Anti-
pendium». Det är den kåpa av brunviolett siden-
damast somnämns första gången 1620 och sedan
kan följas i inventarierna fram till 1753.

1753 fanns alltså i Skå kyrka flera textilier som
lagats och sytts om. Inventariet lämnar dock inga
upplysningar om när dessa renoveringar skett. I
kyrkans räkenskaper från 1750 anges dock föl-
jande:»Silke, trå, tvål, färg, och snören tillMäss-
hakars och Altarklädens förbättrande» (SSA,
Skå kyrkoarkiv LIa:2). Det förefaller därför san-
nolikt att textilierna blev åtgärdade detta år.
Troligen blev även det engelska broderiet mon-
terat på antependiet av silvertyg år 1750, ävenom
ingen uppgift om detta lämnas i inventariet från
1753. Vad som tydligt talar för detta antagande är
att båda antependierna, det av silverduk liksom
det av brunviolett sidendamast, har en bård av
samma medeltida membranguldsbrokad. (Bår-
dernas längd motsvarar antependiernas längd
och höjd – 289 x 102,5 cm respektive 277 x 96,5
cm. Bredden varierar från ca 6,5 till 21,5 cm).
Rimligtvis har de tillkommit vid samma tillfälle.
Antependiet av sidendamast har även ett app-

licerat silverband av samma utseende som de på
antependiet ochmässhaken av silverduk.Uppen-
barligen kommer bandet från skruden som gavs
1659. Broderierna beskrivs visserligen inte i 1753
års inventarium, men antagandet styrks även av
1806 års inventarium som förtecknar ett ante-
pendiumav»silfwerdukmedbilder ochGaloner»
(SSA, Skå kyrkoarkiv LIa:2).Uttrycket »bilder»
syftar sannolikt på det engelska figurbroderiet.
Detta bekräftas av att den andra korkåpan som
ändras till antependium sägs bestå av »brunt
siden med helgonbilder». Det sistnämnda syftar
tydligt på figurbroderiet som ursprungligen ut-
gjort bräm och ryggsköld till korkåpan. Att det
engelska broderiet nämns först 1806 skulle vis-
serligen kunna tolkas så att det monterades på
antependiet någon gång mellan 1753 och 1806,
men detta förefallermindre sannolikt. Inte heller
nämner räkenskaperna från denna period någon
sådan utgift.

Notera att i grannkyrkan Sånga finns ett
antependium som även det syddes 1750 av äldre
medeltida textilier (SSA, SångakyrkoarkivLIa:1).
Räkenskaperna anger att två gamla mässhakar
färgades i Stockholm och ändrades 1750 till ett
altarkläde (SSA, Sånga kyrkoarkiv LIa:1; se även
inv.1753). Sånga och Skå har varit nära förbund-
named varandra, och det är inte egendomligt om
båda kyrkorna lagade sina textilier ungefär sam-
tidigt.

Senare inventarieförteckningar från 1800-ta-
let lämnar inga upplysningar om antependiet av
silverduk eller det engelska broderiet. Ett senare
tillägg till 1806 års inventarium anger att ante-
pendiet av silverduk saknas, och i 1844 och 1848
års inventarier omnämns bara två antependier
(SSA, Skå kyrkoarkiv LIa:2). I 1857 och 1864 års
inventarier nämns även ett mycket gammalt och
söndrigt antependium (SSA, Skå kyrkoarkiv
LIa:2). Det kan syfta på antependiet av silverduk
eller på det av brunviolett sidendamast.

Slutsats
Denna genomgång av arkivalierna visar att bro-
deriet omnämns i kyrkans inventarieförteckning-
ar endast en gång, år 1806. Korkåpan på vilken
det en gång suttit nämns sannolikt 1620. Sedan
under 1600-talet bör denha blivit omgjord till en
mässhake och/eller antependium. Vid 1700-talets
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mitt placerades broderiet sannolikt på ett ante-
pendium av silverduk, som är identiskt med ett
altarkläde som gavs 1659. Detta bekräftas av att
det i Skå kyrka finns enmässhake av samma stoff.
I äldre kyrkliga räkenskaper kan man läsa om in-
ventarier som blivit lagade, polerade och tvät-
tade. En trasig ljusarm har blivit lödd eller en
läckande vinflaska blivit utbytt mot en ny. För
linnetextiliernas del är »tvål till kyrkkläderna»
inte sällan en återkommande kostnad. De textila
skrudarna har sytts om och nya har skänkts eller
införskaffats när de äldre blivit omoderna och
utslitna. Först vid sekelskiftet 1900 började man
på allvar intressera sig för de äldre liturgiska tex-
tilierna och såg då ett stort behov av kompetent
konservering. 1908 startade föreningen Pietas
sin verksamhet, som sedermera övergick i Riks-
antikvarieämbetets regi. Sedan 2008 är den ned-
lagd. Där har många av våra kyrkliga textilier
blivit konserverade och åtgärdade. Om textilier
behöver lagas idag krävs tillstånd från Länssty-
relsen. Idag skulle väl ingen församling komma
på tanken att kassera en utsliten mässhake från
senmedeltiden och återanvända broderiet till ett
nytt antependium, men på 1600- och 1700-talet
såg man annorlunda på saken. Kyrkorna var inte
museer, utan alla föremål skulle användas så
långt det överhuvudtaget var möjligt. Slit eller
släng, i motsats till dagens pietet.
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