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Alba och cingulum, här dock 

utan stola (vilket indikerar att 

bäraren inte är prästvigd). 

Prästens kläder 

”Frimärksskjorta”, ”prästskjorta”  

Den s k ”frimärksskjortan” eller ”prästkjortan” med rundkrage är en form av arbetsklädsel för 

präster, diakoner och biskopar. Den är tänkt att signalera att personen i fråga är vigd för 

tjänst i kyrkan och används när inga andra särskilda gudstjänstkläder 

används. Plagget används även internationellt och ibland av 

frikyrkosamfundens pastorer. En rolig sak med dessa skjortor är att de 

är färgkodade. Den som känner koderna kan av skjortans färg utläsa 

om bäraren är diakon, präst eller biskop. Diakoner har gröna skjortor, 

biskopar har röda, cerise eller lila skjortor och präster har övriga färger 

(oftast vita, gråa, blåa och svarta). Rundkragen har getts många 

symboliska tolkningar, men jag känner inte till hur den kom till.    

Kläder vid gudstjänst (liturgiska kläder) 

När präster leder gudstjänst, dop, begravning eller vigsel används ofta speciella kläder. Här 

kommer en liten enkel guide till olika plagg och varför de används.  

 På Jesu tid var vardagsplagget en form av långskjorta, en fotsid klädnad. När präster 

leder gudstjänst brukar någon form av vit skrud användas. Skruden är tänkt att påminna om 

Jesu kläder och att påminna om att Jesus Kristus har lovat att vara närvarande i vår 

gudstjänst.       

 Den vita färgen har med renhet och helighet att göra – dock inte prästens renhet och 

helighet utan Kristi renhet. Poängen med skruden är tona ned prästen som person och 

istället framhäva och symbolisera Kristus - den huvudperson som osynlig verkar i 

gudstjänsten. Skruden påminner också en del om en stor dopklänning eller en 

konfirmandkåpa. Det kan vi ta med oss som en påminnelse om att i vår kyrka är dopet den 

grundläggande vigningen till tjänst. Prästen är alltså inte endast en representant för Kristus 

utan även en av församlingens många döpta. På så vis kan skruden påminna om prästens 

och församlingens likhet inför Gud.    

 I gudstjänsten växlar prästen mellan dessa två huvudsakliga roller: 1) att liksom Kristus 

(Gud) möta och tjäna församlingen, och 2) att som del av församlingen möta och tjäna Gud. 

 Det finns två huvudsakliga varianter av skrud: 1) alba, och 

2) röcklin. 

Alba 

Alba betyder vit på latin. Alba används mest vid söndagliga 

gudstjänster, särskilt då prästen leder nattvardsfirande. Alban är 

något smalare i modellen än röcklinet. Till alban hör också ett 

knytband eller rep (lat. cingulum) som knyts om höfterna eller i 

midjan och håller in plagget mot kroppen. Cingulum påminner om 

”sanningens bälte” från Efesierbrevet 6:14. En alba med cingulum 

kan i princip vem som helst som medverkar i gudstjänst bära. Den 

är i sig själv inte förbehållen präster.   

Röcklin 

Röcklin (”liten rock”) är den andra varianten av skrud, en lite 

vidare modell utan krage eller midjeband. Precis som med alba 

kan röcklin bäras även av den som inte är vigd till tjänst i kyrkan. 

Röcklinet anses nog som ett lite enklare plagg att bära än alban. 

 
Prästskjorta med 
rundkrage 
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Stolan - det röda bandet. Skruden är 

kraglös och saknar cingulum, dvs ett 

röcklin. 

Mässhake bärs här av prästen till vänster 

i bild. Prästen till höger i bild bär sin alba i 

kors över bröstet vilket visar att hon är 

präst (och inte biskop eller diakon).  

Bild hämtad den 13 april 2011 från 

http://www.liturgiskutrustning.se/k-liturgi/k-

lit_bilder_htm/masshake/masshake_foto.htm 

Det används särskilt vid nattvardslösa gudstjänster, dop, vigslar 

och begravningar. Röcklinet saknar krage och tenderar att ha en 

ganska vid halsringning. Då inget knytband används i midjan på 

ett röcklin hålls inte stolan fast på samma sätt som när alba med 

cingulum används. Det gör att stolan måste hänga rakt ner. Ofta 

har röcklin vida trumpetärmar.  

Stola 

Vad som däremot är förbehållet präster, diakoner och biskopar 

är stolan - ett brett band, nästan som en halsduk. I antiken var 

detta plagg ett slags sjal eller mantel, men den har blivit 

stiliserad till ett band. I Romarriket var stolan ett ämbetstecken. 

När kristen tro blev statsreligion i Romarriket började präster 

bära detta tecken som sedan formaliserats. Präst och biskop bär 

en stola över nacken, diakonen bär den över ena axeln och 

fäster ihop den i sidan. En präst fäster stolan lite olika beroende på om han eller hon har alba 

eller röcklin under. Till röcklinet finns inget midjeband så då måste stolan hänga rakt ner, 

men om prästen har alba kan han eller hon korsa den över bröstet innan den fästs i 

cingulum. En biskop har alltid stolan hängande rakt ner oavsett om röcklin eller alba bärs 

under.   

Mässhake 

Så kallas det poncholiknande, ofta lite kraftigare, plagg 

som kan användas utanpå alba och stola vid 

nattvardsfirande. Mässhaken kommer ur den rundskurna 

mantel som användes under antiken. Mässhake heter på 

latin casula som betyder ”litet hus”. Om flera präster leder 

gudstjänsten är den som har leder själva nattvardsfirandet 

som är klädd i mässhake.  

Liturgiska färger 

Beroende på vilken tid det är på året (eller vad det är för 

karaktär på den enskilda söndagen) klädes kyrkorummets 

centrala platser samt den/de som leder gudstjänsten i 

särskilda färger. På bilden till höger är så väl prästerna 

som altaret prydda i lila. Lila är fastans och botgöringens 

färg. Genom att känna till de liturgiska färgerna kan man 

under året urskilja olika perioder och tydligare se 

dynamiken dem emellan. En liten nyckel: 

Vitt – festens, helighetens, högtidens och glädjens färg 

Lila – fastans, botens och kampens färg. 

Grönt – växandets färg (Trefaldighetstiden, dvs sommaren) 

Blått – Marias färg 

Rött – Den helige Andes, trosvittnenas och blodets färg 

Svart – sorgens och långfredagens färg 


