
Den svenska prästdräkten
Rodhe, Edv.
Fornvännen 1-18
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1936_001
Ingår i: samla.raa.se



DEN SVENSKA PRASTDRAKTEN 

AV 

EVY. RODHE 

Uppsatsen tidigare tryckt i Studier tillägnade Magnus Pfannenstill den 10 
januari 1923. Lund 1923. 

B
land de mångahanda ting varmed Gustav den III:s livliga 
hjärna sysslade har man också att räkna klädedräkten. Ko
nungen gjorde det icke blott för egen del, ej heller blott ifråga 
om de på scenen uppträdande, utan för hela sitt folks räkning. 

Han ville skapa en nationaldräkt. När han sysslade med denna plan, 
fann han sig föranlåten att avlåta ett cirkulär-brev till alla de svenska 
biskoparna, i vilket han redogör för sina tankar i ämnet.1 Han riktar 
först blicken tillbaka på frihetstidens många restriktioner och säger 
därom: »De i dessa ämnen tid efter annan utgivna förordningar 
hava dels av sig själva förlorat all verkan, när de varit stridande 
emot nationens böjelser och naturen av dess tänkesätt, dels blivit 
otillräckliga oeh förtydda, sedan flera yppighetsgrenar kunnat upp
finnas än förbuden hunnit uppräkna, andra åter, som tillåtit hus-
visitationer, hava vi själva upphävt, såsom stridande mot frihet och 
säkerhet, grunden till nuvarande regeringssätt.» Han kommer se
dan in på vad han anser vara det enda medlet att »åtskilja nationen 
från främmande yppighet och fåfäng grannlåt», nämligen införandet 
av en nationaldräkt, »alldeles skild från främmande och lika läm
pad efter klimatet som genom en anständig allvarsamhet till vår för
mögenhet och de fabrikers uppkomst, vilka i Sverige finnas eller 
upprättas kunna». Konungen säger sig vara väl medveten om de 
svårigheter som förefunnos med avseende på en nationaldräkts infö
rande. Han beskriver de mått och steg han ärnade vidtaga, och så 
tillägger han: »Fast dessa förändringar icke sträcka sig till präste
ståndet, har det dock icke överenskommit med vår aktning för Eder 
och det övriga prästerskapet att härom lämna Eder i okunnighet.» 

1 Kyrkolagen av 1686. Uppsala 1845, s. 455 t. 

1 — Fornvännen 1936. 
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Varför han icke behövde inbegripa prästerskapet i sitt reformförslag 
säger han också. Prästeståndet hade behållit en viss enfärgad kläd
nad, en viss antagen dräkt. 

Av de uttryck som användas kan man draga den slutsatsen, att 
prästerna i allmänhet denna tid buro prästdräkt i vardagslag. Det 
var ju just meningen att nationaldräkten skulle vara vardagsdräkt, 
och därför att prästerna hade en sådan, hörande till ståndet, behövde 
Gustav den III icke utsträcka sitt reformnit till detta stånd. Men 
man kan också sluta sig till att det fanns präster, som icke använde 
prästdräkten i vardagslag utan blott vid ämbetets utövning. I cirku
lärbrevets fortsättning heter det nämligen: »Vid minsta undersökning 
lärer Biskopen själv finna, huru mycket dräkten bidragit att under
hålla ståndets personliga anseende och även värdigheten av dess 
ämbete. Om någon av prästeståndet sökt grannlåt och, i vad han 
kunnat, följt modens orabytlighet, huru mycket har han icke för
lorat hos allmänheten.» Konungen vill härmed antyda att det väckt 
förargelse hos allmänheten, när en präst i vardagslag avlagt sin 
prästdräkt. Ett dylikt förfarande måste ju också korsa konungens 
planer på en nationaldräkt, enär han just ville använda bruket av 
prästdräkt såsom ett exempel för andra stånd. Cirkulärbrevets kärna 
är, att prästerna skulle föregå med gott exempel och med ord och 
gärning verka för en enhetlig dräkt. 

Av porträtt från den gustavianska tiden veta vi, huru den dåtida 
prästdräkten tedde sig. Snittet är icke alltid detsamma. Prästrocken 
är merendels ganska lång, ibland nästan fotsid. Prästkappan har 
stundom krympt samman och faller utefter ryggen i smala veck, som 
ett smalt släp. Det är den gustavianska prästkappan. 1 sakristiornas 
och kyrkvindarnas skräpvrår påträffas ännu prästkappor av denna 
typ. För några decennier sedan kunde man t. o. m. se dylika i bruk. 
Mönstret är hämtat från den franska abbékappan, som när den 
franska smakriktningen över huvud nådde Sverige, också trängde in 
och ombildade den äldre svenska prästkappan.2 

2 O. Q u e n s e l , Strödda bidrag av svenskt kyrkoliv under gångna tider. 
Uppsala 1912 s. 146 ff. Uppsatsen i fråga har titeln »Den svenska präst
dräkten förr och nu». — O. Q u e n s e l , Varifrån komma våra prästkragar 
och vår prästkappa, i Kyrklig Tidskrift IV 1898, s. 168 ff. 

Svenskt biografiskt lexikon. Ny följd. Första bandet. Örebro 1857—58, 
artikeln Daniel Anander s. 144 fl. 
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När Gustav III i sitt cirkulärbrev talade om att prästerna i var
dagslag skulle uppträda i prästdräkt, åsyftade han emellertid icke 
prästkappan, utan prästrocken. Det var på den tiden ingen som be
gärde att prästen i vardagslag skulle ha prästkappan på sig. Tvärtom 
skulle detta ha väckt betydligt uppseende. Prästkappan hörde till 
ämbetets utövning. Kappa och krage betecknade i viss mån det präs
terliga ämbetet. Om en präst för ämbetsfel blev avsatt, kunde man 
säga, att han miste »kappa och krage», ett uttryck som ännu icke 
kommit ur bruk. Prästkappan var med andra ord på den gustavian
ska tiden ett liturgiskt plagg. Prästrocken däremot var icke uteslu
tande ett dylikt. Prästen skulle, såsom alltjämt är fallet, vid ämbe
tets utövning ha prästrock på sig, men prästrock brukade han också 
i vardagslag. 

En gång i tiden hade emellertid den svenske prästen brukat också 
prästkappan i vardagslag. En episod från slutet av 1600-talet är i 
det fallet mycket belysande. Under århundradets senare hälft levde 
i Stockholm en präst, som vållade sina överordnade många bekym
mer. Mannen hette Daniel Anander. Han gav ut en lärobok i homile-
tik, nova methodus concionandi, vilken på sin tid väckte icke ringa 
uppseende och, såsom röjande pietistiska åskådningar, förorsakade 
en del betänkligheter. Någon allvarlig konflikt uppstod dock icke av 
denna skrift, men väl av Ananders sjukligt oförsonliga strid mot 
riksens bank. Anander ansåg nämligen allt räntetagande för pro
center! och förbjudet i bibeln. Striden mot banken resulterade i att 
Anander såsom sinnessjuk blev insatt på Danvikens hospital, där han 
slutade sina dagar 1697. Allt detta intresserar oss i detta sammanhang 
mindre, men väl den omständigheten, att Anander 1685 inkallades 
för Stockholms stads konsistorium bl. a. av den anledningen, att han 
vägrade att bära prästkappa vid andra tillfällen än när han ut
övade sitt ämbete. Dåvarande pastor primarius Matthias Iser före-
höll honom inför sittande konsistorium hans otillbörliga uppträ
dande. Anander borde besinna, att han vore präst, varhelst han än 
vore, varför han också borde bära prästkappa, var han än vore. Han 
måste veta att han stode under sina förmäns lydno. 

Av vad som föreföll kan man draga den slutsatsen, att prästkappan 
under senare hälften av 1600-talet betraktades såsom hörande till 
prästens vardagsdräkt. Uppenbarligen ansågs det från disciplinär 
synpunkt olämpligt, att prästen avlade detta plagg. Ännu under 1700-
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Fig. 1, 
Johannes Vultejus. 

1639—1700. 
Kyrkoherde i Riddarholmskyrkan och Bromma. 

Ovanstående bild återger prästdräkten, sådan den möter i en mängd por
tratt frän senare delen av 1600-talet. Prästkappan är ännu en kappa i ordets 

egentliga bemärkelse och är knäjijit framtill. 
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talets första decennium hade någon ändring härutinnan icke inträtt. 
Vid 1710 års riksdag förekommo förhandlingar inom prästeståndet, 
gående ut på att prästerna borde bortlägga de långa perukerna samt 
att de icke, särskilt när de voro komna till något hederligt ämbete, 
skulle raka sig. Därjämte framhölls det, att ändock prästerna till 
sitt stånds åtskillnad måste bära långa kappor, de icke skulle låta 
dessa skäras så sida, att de släpade på jorden. Det såge fåfängligt 
ut och lockade andra till överflödighet. Uppenbarligen är det här 
fråga om den kappa som prästerna i vardagslag buro. 

På den gustavianska tiden var prästkappan ett liturgiskt plagg. 
Man tager således icke miste, om man säger, att med frihetstidens 
inbrott prästkappan så småningom borllägges såsom vardagsdräkt. 
Det utmärkande för prästeståndet i vardagslag blev prästrocken. Så 
länge prästkappan v a r det karakteristiska, hände det, såsom av det 
följande skall framgå, att prästen under kappan icke alltid bar präst
rock. Denna kom åter i uteslutande bruk, när prästkappan blev litur
gisk klädedräkt. 

Vi ha talat om den smala gustavianska prästkappan och omnämnde 
att det var den franska smaken som ombildat den äldre svenska 
prästkappan. Det är denna kappa som åsyftas vid 1710 års riksdag. 
Huru denna tedde sig framgår bland annat av ett par resebeskriv
ningar från 1600-talet, ävensom från porträtt från samma tid. Floren-
tinaren greve Lorenzo Magalotti besökte år 1674 vårt land och sam
lade sina erfarenheter i en skrift, som nu sent omsider blivit från 
trycket utgiven, och det i svensk översättning: Lorenzo Magalotti, 
Sverige under 1674. Från italienskan med 23 samtida bilder utgiven 
av Carl Magnus Stenbock, Sthlm 1912. För de religiösa förhållan
dena i Sverige intresserar sig icke denne resenär. Egentligen är det 
endast häxtron han omnämner, och betecknar han svenskarna i det 
sammanhanget såsom ett lättroget folk. På ett annat ställe säger han: 
»Religionen här i landet sitter för övrigt icke djupt i allmänhet talat, 
hos några därför att de äro okunniga, hos andra därför att de tala 
därom på ett så vardagligt sätt, att man mister vördnaden.» Det 
som nu intresserar oss är att bland de teckningar som åtfölja rese
beskrivningen finnes en, som föreställer trenne präster, stående på 
en landsväg. Man ser huvudstadens kyrkspiror sticka upp bakom 
malmarna. Dessa präster äro klädda i bredskyggiga hattar och ha 

O. Q u e n s e l , Strödda bidrag s. 149. 
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kappor som gå fram över axlarna och falla i släta veck ned över 
ryggen ända till marken. Då kappan blott går fram över axlarna och 
således lämnar framsidan öppen, ser man tydligt dräkten under kap
pan. Man observerar att prästerna äro klädda i vida knäbyxor och 
korta jackor. Prästrocken saknas. Tecknaren har således i präst
kappan sett det karakteristiska för prästeståndets klädedräkt. 

En annan utländsk resande som upptecknat sina intryck från Sve
rige är den engelske ambassadören Whitelocke. Från sitt besök hos 
ärkebiskop Lenaeus år 1654 antecknar han bland annat följande.4 

Hans huvud var täckt med en svart sammetsmössa, fodrad med skinn 
och uppvikt bräm, såsom där i landet brukas, samt därunder en 
kalott. Och var han klädd i en sidentygslångrock samt därutanpå 
en låug kappa. Här finna vi således både prästrocken och prästkap
pan. Hurudan denna senare tedde sig, beskrives icke närmare. Så 
mycket veta vi emellertid av porträtt från 1600-talet att den icke 
alltid hade den typ som kommer till synes på teckningen i Maga-
lottis resebeskrivning. Man finner nämligen att den stundom icke 
stannat vid axlarna, utan gått längre fram, så att den kunnat knäp
pas framtill. Hål eller sprund för armarna har funnits. Man kan 
gissa sig till att denna senare typ varit den äldre. Magalottis hu-
vudstadspräster äro före sin tid med avseende på klädedräkten. De 
ha den typ av prästkappa, som sedermera blev den vanliga. Dock 
fortlevde den äldre typen långt in på 1700-talet. Stockholm har så
ledes haft ledningen, åtminstone vad klädedräkten angår. 

Prästernas klädedräkt var en under 1600-talet mycket debatterad 
fråga. Grimberg ger i svenska folkets underbara öden under Karl XI 
och Karl XII en roande kulturhistorisk skiss — under rubrik »över
flöd och yppighet» — av myndigheternas kamp för enkelhet i seder. 
Med stor utförlighet behandlas därvid just prästdräkten.5 Även O. 
Quensel har framdragit hithörande historiska material. I intetdera 
fallet, minst naturligtvis hos Grimberg, som ju fullföljer andra syf
ten, blir frågan ställd i den rätta dagern. I det följande kunna vi 
icke inlåta oss på allehanda detaljer, som få sin pikanta bismak hu
vudsakligen av de för oss främmande namnen på olika klädesplagg. 

* Whitelockes Dagbok öfver dess ambassade till Sverige åren 1653 och 
1654. Övers, ifrån engelskan, Upps. 1717. Quensel anför yttrandet i fråga. 

5 C a r l G r i m b e r g , Svenska folkets underbara öden. Karl XI:s och 
Karl XILs tid t. o. m. 1709. Sthlm 1916 s. II ff. 
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Fig. 2. 
Justus Kristoffer Hauswoltf d. y. 

1708-1773. 

Kyrkoherde i Riddarholmskyrkan. 

Ovanstående bild visar den förändring jirästkappan undergick under frihets
tiden. Knäppningen framtill har försvunnit, kapjian faller löst över axlarna. 
Kappan har ujiphört att vara vanligt klädesjilagg, prästkappan har blivit 

liturgiskt plagg. 
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Det är ju så att det ovanliga, som icko överensstämmer med vad vi 
känna såsom konventionellt, gärna ter sig såsom komiskt. 

Laurelius och Emporagrius giva i sina resp. kyrkoförslag från 
mediet av 1600-talet en beskrivning på den klädebonad som enligt 
deras uppfattning bäst hövdes prästeståndet.0 Laurelius nämner kas-
siackor, lagom sida kappor, och kjortlar, små prästmössor, efter van
ligt sätt gjorda, allvarsamt skurna underkläder, hattar med måttligt 
veck och kulle. Emporagrius nämner kassiackor, lagom sida kap
por, ärmkjortlar, små prästmössor, efter vanligt sätt gjorda, hattar 
med måttligt veck och kulle, allvarsamt skurna underkläder, överens
stämmelsen är ju genomgående. Vid alla de här nämnda plaggen 
skall jag icke fästa mig. Blott själva huvudsaken skall framdragas. 
Här möter först uttrycket kassiacka. Betydelsen därav har Quensel 
med åberopande av Adolf Noreen klarlagt. Kassiacka eller kas-
jacka är en ombildning av det italienska casacca, det franska 
casaque, en lång jacka. Quensel fastslår, att kassiacka avser de 
knäppta långrockar som prästerna på 1600-talet buro under kappan. 
Han påpekar parallellen mellan dessa och de engelska cassocks. Den 
sidentygslångrock som I^enaeus bar var således en kassiacka. Den 
traditionella prästerliga vardagsdräkt som Laurelius och Emporag
rius vilja se bevarad bestod således framför allt i en fotsid rock, 
prästrocken, och i prästkappan. 

Att den fotsida prästrocken hörde till den vederbörliga präst-
dräkten framgår t. ex. av ett protokoll från Västerås domkapitel un
der Johannes Rudbeckii dagar, år 1629, enligt vilket en präst stod 
tilltalad bl. a. för att han in preesentia episcopi et capitnlarium icke 
hade på sig kassiackan, »utan som en legodräng lop i håsen». Ett 
protokoll från samma år omnämner också förhandlingar angående 
ordinandis, varvid de åläggas att skaffa sig kassiackor.7 

Att den fotsida prästrocken och den långa kappan icke voro be
kväma vardagsplagg ligger i öppen dag. I sitt kyrkolagsförslag ger 
Emporagrius det medgivande, att prästerna på resor kunde få bruka 
korta kappor och långa jackor, do sistnämnda således ersättande 

" Handlingar rörande Sveriges historia. Kyrko-ordningar och förslag der-
till före 1868. Andra afdelningen, I. Sthlm 1881, s. 324 f., II. Sthlm 1887, 
s. 218 f. 

7 B. R u d. Ha l 1, Kulturella interiörer från storhetstidens upprycknings-
arbete, Sthlm 1915, s. I f., 5 f. 
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Fig. 3. 
Henric Sehartau. 

1757—1825. 
Letter teckning av Johan Holmbergsson. 
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prästrocken. Detta medgivande återspeglar rimligtvis den frihet man 
redan i praxis tagit sig. Magalottis präster ha bortlagt prästrocken 
och ha en ganska kort jacka, ehuru de säkerligen icke voro stadda 
på resa. Den korta prästkappan slog emellertid icke igenom. Den 
långa typen blev bibehållen, men blev med tiden, såsom vi ovan vi
sat, ett liturgiskt plagg. Prästrocken blev i motsats däremot kvar, 
men icke den traditionella fotsida. Den gjordes kortare. Emporagrius 
förbjuder i sitt förslag präster av ringare slag att bruka samma 
prydnad och mönster som deras förnämste och deras förmän av ål
der haft. Han nämner därvid att endast biskopar, teologie doktorer 
och teologie professorer fingo bära korta kassiackor. Det är denna 
korta, prelatensiska prästrock som sedermera demokratiseras och 
blir den allmänna. 

Redan av vad nu anförts kan man se att det varit förenat med svå
righeter att bevara den traditionella prästdräkten, vardagsdräkten. 
Ytterligare inblick i dessa svårigheter giva upprepade överflödsför
ordningar, ävensom prästeståndets beslut vid riksdagarna i Nykö
ping 1611 och Örebro 1617. Vad man här åsyftade framgår klart av 
en episod vid stiftssynoden i Uppsala 1611. Ärkebiskopen drog i här-
nad mot ohövelig klädedräkt, såsom fransöske, stora, vida byxor, 
tröjor och annat.8 Tendensen gick åt det hållet, att prästerna ville 
i vardagslag kläda sig efter härskande mod. Det ansågs emellertid 
strida så väl mot forna tiders enkla seder, vilka borde bevaras, som 
ock mot ståndets värdighet. 

Nu kan någon tycka att de kyrkliga myndigheterna bekymrade 
sig väl mycket om småsaker. Det kunde väl icke vara så farligt att 
prästerna moderniserade sin traditionella, opraktisk befunna vardags
dräkt. Det intrycket får man av Grimbergs framställning. Men saken 
har en ganska allvarlig sida. 

Vi ha talat om prästernas vardagsdräkt. Man bör också fråga, i 
vilken dräkt prästerna uppträdde i kyrkan, när de utövade sitt äm
bete. Jag har för att få fram ett belysande exempel gått igenom de 
inventarieförteckningar för Västerås domkyrka från 1620-talet och 
följande årtionden, vilka finnas i Liber ecclesise arosiensis, vilken 
bok nu förvaras i Västerås domkyrkas arkiv. Beträffande domkyr
kans kläder finnas detaljerade anteckningar, som angiva innehållet 
i de olika lådor, i vilka kyrkans mässekläder förvarades. Man fin-

8 Jämför Grimberg och Quensel a. a. 
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ner här att till kyrkans utrustning hörde ett antal korkåpor, mäss
hakar, dalmatikor, mässesärkar, humeralia, stolae och cingulee. I 
motsats mot en kyrkas inventarieförteckning nu för tiden saknas na
turligtvis prästkappor. De hörde, som sagt, till prästens vardags
dräkt. Det kunde ha sitt intresse att närmare ingå på bruket av 
de liturgiska plagg, som nyss omnämnts. Tydligen äro de arv från 
medeltiden. Här skall blott en liturgisk klädebonad omnämnas, näm
ligen mässhaken, under vilken mässesärken, sammanhållen av en 
cingula, bars. Under medeltiden, liksom ännu i romerska kyrkan, 
var mässhaken den föreskrivna dräkten vid nattvardsoffret. Vid re
formationen bibehölls mässhaken såsom den reguliära mässdräkten. 
Vid nattvardsmässan var prästen alltid iklädd mässhake. Laurentius 
Petri ville icke vara med om att avskaffa detta bruk, och han fick 
sin vilja fram. Arvet från medeltiden blev kvar. 

Det var med utgångspunkt från denna omständighet som Karl IX 
vid riksdagen 1608 angrep mässkläderna.9 Vem kunde icke se, sade 
han, att vår församlings prästerskap toge mera i akt påviska cere
monier än Kristi instiftelse vid mässans hållande. De brukade ju 
mässkläder vid nattvarden. Men varför skulle deras klädedräkt göra 
dem misstänkta, likasom de biföllo de påvligas villfarelser? Efter 
som de skilde sig från papisterna i läran, så borde de ock gå ifrån 
dem i ceremonier. Ännu tycktes icke den liturgiska religionen vara 
med rötter uppryckt. 

De ledande kyrkomännen ville emellertid icke falla undan för Karls 
påtryckningar. I sitt svar på konungens skrivelse framhöllo de att, 
vad ceremonierna anginge, somliga av dessa voro nyttiga för god 
ordning, andra åter tjänade till prydnad vid gudstjänsten, såsom 
mässkläder, silverkalkar och ljuskronor. Några av dessa senare hade 
blivit bibehållna efter reformationen, för att allting måtte skickligen 
tillgå i församlingen, och vidare för att man skulle visa sin frihet 
i villkorliga ting, och slutligen för att förekomma förargelse hos 
menige man. Laurentius Petri, den gamle ärkebiskopen, hade själv 
manat att gå en medelväg mellan papister och kalvinister. Om man 
nu haft dessa ceremonier från Laurentius Petri dagar, varför skulle 
man icke vidare ha tillåtelse därtill? Bruket av mässklädnad vore 
ett adiaforon, som lätt kunde förklaras. Det vore ju anständigt att 

* Sven Baelter, Historiska anmärkningar om kyrko-ceremonierna, 3 uppl. 
Örebro 1838, s. 59 f. 
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Fig. 4. 
Ovanstående bild visar den nutida svenska prästdräkten, 

genomsnittstyi». 
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en fattig präst, som skulle förrätta ett så heligt verk, måtte vid 
samma tillfälle hava en hederlig klädnad och icke framkomma med 
sin utslitna rock till folkets åtlöje. Var och en kunde förstå, att 
man därvid ej följde påven. 

Nattvardens helgd ansågs således förbjuda att prästen vid den
samma fungerade i sin vardagsdräkt, ett synnerligen plansibelt för
svar för mässdräkten. Karls angrepp mot denna torde ha bidragit 
till att man så mycket fastare höll fast vid densamma, således vid tra
ditionen från 1500-talet. Det är denna tradition som fastslås genom 
1686 års kyrkolag, som bjuder att prästen vid den heliga nattvardens 
utdelande framför altaret skall vara klädd i vanlig skrud och pryd
nad. Härmed åsyftas sålunda icke prästrock och prästkappa. Det är 
först, när prästkappan blir liturgiskt plagg, således på 1700-talet, 
som prästen vid nattvardsfirandet börjar avlägga mässhaken. 

Men huru uppträdde prästen vid andra gudstjänstliga förrättnin
gar? Bland de teckningar som finnas i Magalottis resebeskriv
ning finnes en som föreställer ett bröllop. Brudparet och bröl
lopsskaran äro vända mot åskådaren; prästen synes bakifrån, där 
han står framför brudparet, som fallit på knä icke framför altar-
skranket, utan framför den tydligen framför altaret placerade brud
bänken. En dylik brudbänk hörde till de dåtida kyrkornas inventa
rium. Man finner den ännu i en del kyrkor, som icke varit utsatta 
för allt för mycken förödelse. Vigselceremonien var under 1600-
talet fördelad på tvenne avdelningar, av vilka den förra, själva den 
s. k. kopulationen, försiggick nere i kyrkan före högmässans bör
jan. Den senare avdelningen, den s. k. brtidvälsignelsen, försiggick 
efter predikan framme i koret. Under predikan satt brudparet framme 
i koret i brudbänken. Alltnog, på teckningen hos Magalotti ser man 
prästen på ryggen, d. v. s. man ser blott den långa prästkappan. 
Och det är alldeles samma kappa som vi sett på den i det före
gående omnämnda teckningen hos Magalotti. Detta vill med andra 
ord säga att prästen vid vigseln fungerade i sin vardagsdräkt. 1600-
talets präster ha alltid vid utövningen av sitt ämbete, utom vid natt
varden, uppträtt i sin vardagsdräkt, således i predikstolen, vid 
begravningar etc. Det är först, när tiniler 1700-talet prästkappan blir 
liturgiskt plagg, som prästen, vid förrättningar och när han predi
kar, icke längre fungerar i vardagsdräkt. 

Har man dessa omständigheter i tankarna, te sig myndigheternas 
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omsorg om den traditionella prästdräktens bevarande i ett nytt ljus. 
Man är så på vakt mot det världsliga modets inträngande, framför 
allt därför att en eftergift i berörda hänseende skulle införa ett för 
de gudstjänstliga handlingarna störande moment. En eftergift skulle 
också ställa den fattige prästen i ogynnsam ställning, när han ut
övade sitt ämbete, gentemot den präst som hade råd att följa det 
världsliga modets växlingar. Därför höllo myndigheterna på den tra
ditionella prästdräkten, som skulle vara lika för alla. De obetydliga 
avvikelser, som prelaterna tilläto sig, komma i detta sammanhang 
icke i betraktande. Man bör också ihågkomma att klädedräkten ofant
ligt demokratiserats sedan 1600-talet. Skillnaden den tiden mellan 
olika stånd och förmögenhetsklasser kunde vara oerhörd. 

Den traditionella prästdräkten, prästens vardagsdräkt, utgjordes 
vid 1600-talets början väsentligen av den fotsida prästrocken och 
den långa kappan. Den var traditionell och således ett arv från 1500-
talet. Går man till KO 1571 finner man följande uttalande om präst-
dräkten: »Och efter nu allmänt är stor lättfärdighet med klädedräkt, 
så att den ena oseden där med uppkommer efter den andra, därföre 
skola prästerna desto bättre hava akt på sig, så att de fly sådan lätt
färdighet och stadigt bliva vid den klädebonad som deras kall bäst 
höves, det är sida kjolar och prästeluvor. Ty dessa stackota kappor 
och hovmanshattar, som en part av de unga präster nu löpa med, 
så väl i kyrkor som annorstädes, hava med stor snöplighet och mång 
mans förargelse.» 

Här möter delvis samma företeelse som under 1600-talet: en del 
präster vilja göra sig fria från den traditionella prästdräkten, eller 
rättare modernisera densamma. Vi nämnde »den traditionella präst
dräkten». Läser man nämligen det ovan citerade uttalandet framgår 
därav uppenbarligen att Laurentius Petri vill värna om en tradi
tion. Hade det varit fråga om en ny dräkt, skulle orden fallit annor
lunda och beskrivningen varit utförligare. Laurentius Petri talar 
vidare om att ett avvikande från den klädedräkt som hövdes prästerna 
skulle väcka allmänhetens förargelse. Det är således fråga om en 
dräkt av en typ, vid vilken församlingarna voro vana. Den dräkt som 
Laurentius Petri förordar är således traditionell redan 1571. 

Laurentius Petri hade funnit skäligt att i KO säga något om präs
ternas klädedräkt särskilt av den anledningen att Johan III i sina 
kröningsartiklar gjort vissa påminnelser i saken. Motsvarande pas-
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sus saknas nämligen i den handskrivna kyrkoordningen av år 1561. 
Johan III hade anmärkt på prästernas korta och kantade kläder 
samt på deras höga hattar, som liknade krigsmanshattar. Det är så
ledes ungefär samma anmärkning som Laurentius Petri gör. Johan 
åsyftar tydligen också en traditionell dräkt. Han vill icke ha denna 
förändrad och moderniserad. 

Varifrån har denna traditionella prästdräkt, den fotsida prästrocken 
och den långa kappan, kommit? Quensel företräder den uppfattnin
gen att i Sverige liksom i övriga av den lutherska reformationen be
rörda länder den s. k. lutherrocken varit använd. Hans antagande 
är riktigt, vad Danmark och Norge angår. Här införde Bugenhagen 
tyska seder och bruk. Men för Sveriges vidkommande saknar Quen-
sels antagande varje reellt underlag. De bevis han anför äro syn
nerligen svaga. Han åberopar ett träsnitt i 1548 års mässbok, som 
föreställer en präst i lutherrock. Emedan det är synnerligen klum
pigt gjort, antager han att det är gjort i Sverige och att det således 
avspeglar svenska förhållanden. Han finner vidare att KO:s uttryck 
»sida kjortlar» icke gärna kan åsyfta något annat plagg än luther
rocken. Han måste dock medgiva att varken Johans kröningsartik-
lar eller KO:s övriga uttalanden gå ihop med hans antagande, och 
därför tvingas han till att vidare antaga att prästdräkten under hela 
1500-talet varit tämligen obestämd och växlande. Han måste slut
ligen antaga att man i början av 1600-talet helt plötsligt förändrat 
lutherrocken till en prästkappa. 

Hela frågan om den traditionella prästdräktens ursprung är i 
själva verket synnerligen lättlöst. Det är helt enkelt den medeltida 
klerikala vardagsdräkten som lever kvar. Denna beskriver Herbert 
Thurston i Catholic Encyclopaedia på följande sätt: »The proper 
dress of the medieval clergy was the vestis talaris and ovor this priests 
and dignitaries were bidden to wear the cappa clausa. The former 
of this must have been a sort of cassock, but made like a tunic, i. e. 
not opening and buttoning down the front. The wearing of the closed 
cope was no doubt often evaded by the secular clergy.» Vestis ta
laris motsvarar den fotsida prästrocken, sådan vi lärt känna den 
under 1600-talet. Uttrycken i KO 1571 passa också alldeles in med 
avseende på denna. Cappa clausa känna vi igen i 1600-talets präst
kappa av äldre typ, den som knäpptes framtill. Det är samma kappa 
som KO 1571 åsyftar. 
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Det är ganska betecknande för den kyrkliga situationen i Sverige 
på 1500-talet att i motsats mot Danmark-Norge den i Tyskland bru
kade lutherrocken icke infördes. Denna omständighet är ett symp
tom på att reformationen i Sverige, så starkt än inflytandet var från 
Tyskland, dock icke helt och hållet gick i tyskt kölvatten. Liksom 
i andra avseenden gick Sverige också i fråga om kyrkoceremoni
erna sin egen väg. Det kan vid första påseende synas vara något 
ganska obetydligt, att den medeltida, klerikala vardagsdräkten utan 
vidare bibehölls. Men dylika skenbart likgiltiga ting kunna spela en 
stor roll. Om man sätter sig in i dåtida förhållanden, faller detta ge
nast i ögonen. Vad märkte folket ute i församlingarna till en början 
av reformationen? De ekonomiska förändringarna gjorde sig na
turligtvis tämligen snart förnimbara. Detsamma är fallet med makt
förskjutningen till kyrkans nackdel. Men annars gick det i stort till 
som förut. En del ceremonier borlföllo hastigt nog, men gudstjänsten 
var till en början icke över hövan förändrad. Mässa utan nattvards-
gäster förbjöds först 1562. Vid mässan bibehölls elevationen ända til! 
Uppsala möte. Mässan började hållas på modersmålet och hade bli
vit betydligt kortare än förut. Men det var icke den lästa mässan av 
1531 som vann terräng. Bönderna ville ha sjungen mässa. Sången 
var för dem viktigare än att förstå allt i mässan. Från 1541 sjunger 
man därför en del partier på latin, då man icke kunde sätta noter 
till den svenska texten. Och det var till det yttre samma präster som 
fungerade. De hade raässdräkt såsom förut. 1 vardagslag gingo de 
i den traditionella klerikala dräkten. Det väckte förargelse, om de 
icke gjorde det. Alltnog, man märkte icke att något principiellt 
nytt hade kommit. Just småsakerna, imponderabilia, voro därvidlag 
av avgörande betydelse till att börja med. Först så småningom gjorde 
predikan och katekesundervisningen sin verkan. Så småningom vann 
också den evangeliska psalmsången insteg. Församlingens psalm
sång var ett moment som saknades i 1531 års mässa och först senare 
kom in. 

Den klerikala vardagsdräkten från medeltiden blev således bibe
hållen i Sverige, likaledes den medeltida mässclräkten. Men då mäss
haken, såsom vi förut påpekat, hörde till nattvardsoffret, kan den 
frågan framställas: huru var den medeltida prästen klädd, när han 
fungerade vid övriga tillfällen. Tvenne liturgiska plagg komma där
vid i betraktande, nämligen superpelliceum och cappa choralis, det 
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nutida pluviale.10 Superpelliceum var av linne och påminde mycket 
om alban eller mässesärken, ehuru kortare än denna och med vida 
ärmar. Över superpelliceum kunde tagas och måste tagas vid vissa 
tillfällen cappa choralis, på svenska korkåpa kallad, samma plugg 
som vår nutida biskopsskrud. Av allt att döma bortlade emellertid de 
svenska prästerna bruket av superpelliceum eller röklin, som det 
kallades på svenska, ävensom av korkåpa. Detta vill med andra ord 
säga att de med undantag för själva mässan, således t. ex. när de 
predikade, fungerade i sin vardagsdräkt, den medeltida klerikala 
dräkten. 

För ett liturgiskt känsligt sinne måste detta te sig något irre
guljärt, såsom förfall. Och som Johan 111 hade ett dylikt, är det 
icke att förvåna sig över att han ingrep på denna punkt. I ärke
biskop Andreas Laurentii Björnrams visitationsprotokoll för Norr
land 1585 heter det de habitu pastorum: »Prästerna skola inga
lunda hava kappor uppå, när de göra kyrkotjänsten, icke heller 
andra otjänliga kläder. Rökliner skola de bruka till sin ämbetes 
tjänst.»11 Denna föreskrift gäller icke nattvardsmässan, då prästen 
skulle hava mässdräkt på sig, utan prästens övriga funktioner. I 
predikstolen t. ex. skulle han vara klädd i röklin eller superpelliceum. 
Om korkåpan namnes intet. Det kan förtjäna att påpekas att i den 
engelska kyrkan superpelliceum, the surplice, blev den reguliära 
liturgiska dräkten och är så än i dag. Johans strävan att åter
införa röklinet slog icke igenom. Det bedömdes såsom papisteri, och 
röklinet blev uttryckligen avskaffat vid Uppsala möte. Prästen skulle 
således utom mässan uppträda i sin vardagsdräkt, och så förblev 
det, ända till dess prästkappan blev ett liturgiskt plagg. Denna ut
vecklingsprocess ha vi i det föregående belyst. 1 slutet av 1500-talet 
ville Johan III att prästen vid ämbetsutövningen skulle bortlägga 
prästkappan, ty den var ett vardagsplagg. Vid slutet, av 1600-talet 
ville den i det föregående omnämnde Anander icke ha prästkappa på 
sig i vardagslag, enär han menade att den blott hörde till ämbets
utövningen. I slutet av 1700-talet tänker ingen präst på att använda 
den såsom vardagsdräkt. 

10 Joseph Braun, Die liturgische Gewandung, LVeiburg in Breisgau 1917, 
s. 125 ff., 306 ff. 

11 Otto Ahnfelt, Bidrag till svenska kyrkans historia i sextonde århund
radet, Lund 1894, s. 88. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

ED V. RODHE: Die Amtskleidung des schwedischen Geistlichen. 
Wenn ein Geistlicber der schwedischen Kirche eine Amtshandlung zu 

verricbten hat, ist er in Priesterrock mit Beftchen gekleidet und trägt um 
die Schultern den Talar (vgl. Abb. 4). Der Talar ist ein liturgisches 
Kleiduiigsstiick und kommt nur bti Amtsbandlungen zur Verwendung. Prie
sterrock und Beffchen wendet der Geistliche auch im zivilen Leben an, nun-
inehr jedoch nicht als regelmässiges Alltagskleid. Im Gegensatz zu den dä
nischen und norwegischen Geistlichen hat also der Schwedische auch im zivi
len Leben eine Kleidung, die seine Stellung als Geistlichen kennzeicbnet. Wo-
her ist diese Kleidung des scbwediscben Geistlichen gekommen? Bei einem 
Kiickbliek auf die Geschichte dieser Kleidung känn man zunäcbsl feststellen, 
dass der Talar nicht immer ein liturgisches Kleiduiigsstiick gewesen ist. 
Dies wird er erst im Laufe des 18. Jahrhunderts. Vorher trät der schwe
dische Geistliche auch im zivilen Leben im Talar aut, der damals noch, 
wie der schwedische Ausdruck »prästkappa» besagt, ein wirklicher Mantel 
war. Erst als er zum liturgisollen Kleidungsstiiok wurde, änderte er seine 
Form. Im 17. Jahrhundert bildelen also Priesterrock und Talar die StanJ 

destracbt des schwedischen Geistlichen. Diese Standestracht war ein Erbe 
aus friiheren Jabrliundorten und ist nichts anderes als die im Mittelalter 
iiblicbe klerikale Alltagskleidung. Dass diese, in moditiziertcr Form, bei 
der Durchflihrung der Reformation beibehaltcn wurde, ist mit vielen an
deren I>scheinungen ein Beweis datiir, dass die Durcbftihrung der Refor
mation in Schweden nicht einen radikalen Bruch mit der vorhergehenden 
Zeil, die Begriindung einer völlig neuen Kircbe bedeutete. Wenn der Geist
liche in der Reforraationszeit in der Kircbe amtiorte, hatte er gemäss den 
Vorscbriften des Kircbengesetzes am Altar, wenn das Abendmabl gereicht 
wurde, das Messgewand, die Kasel, an, sonst aber trät er in seiner All
tagskleidung auf. Johann III., bei dem der Sinn fiir das Liturgische sehr 
entwickelt war, fand dies unbefriedigend und wollte, dass der Geistliche, 
wenn er die Kasel anbatte, bei Amtsverrichtungen das Chorbemd (schwed. 
röklinet), das mittelalterliche Superpelliceum (»surplice» der anglikanischen 
Kirche), trägen sollte. Dies wurde als in römisch-katholische Richtung 
gehend aufgefasst und abgelebnt. Bei der Durcbfulirung der Reformation 
in Schweden wurden also die klerikale Alltagstracbt und die Kasel bei
behaltcn, dagegen das Superpelliceum und der Chormantel, der dartiber ge-
bängt wurde, abgeschafft. Als der Talar im 18. Jahrhundert liturgisches 
Kleidungsstiiok wurde, wurde dio Kasel, wenn der Geistliche am Altar ain-
lierto, in gewissem Grade zuriickgedrängt, und ihr Gebrauch eben bei der 
Gelegenheit, wo sie in der Reforraationszeit vorgeschrieben war, nämlich 
beim Abendmahl, hörte fast auf. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird die 
Kasel bei Amtsverrichtungen des Geistlichen am Altar wieder häufiger be
nutzt. 


