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1. Indledning

1.1. Kåber som kunsthåndværk og magtsymbol

�…�…�…�…�…�….Dronningen, kirkeministeren, folketingets formand, stiftamtmanden,
kirkeministeriets departementschef, borgmesteren, lokale folketingsmedlemmer, dekaner,
universitetsprofessorer, provster og præster, alle sidder de bænket i rummet hvor
forestillingen, der transmitteres direkte på landsdækkende tv, finder sted. Udenfor på
pladsen er der storskærm; folkefest og kaffebord�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…. (egne noter i forbindelse med
tv transmission af bispevielse)



Frem mod
middelalderen �– mennesker og medier i det åbne rum

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/336410:Kirke---tro--Biskopper-har-faaet-mere-magt
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/336410:Kirke---tro--Biskopper-har-faaet-mere-magt
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/336410:Kirke---tro--Biskopper-har-faaet-mere-magt




1.2. Problemfelt

.

.



1.3. Problemformulering:

Med udgangspunkt i bispekåber set i et forsker , producent og brugerperspektiv vil
jeg med Roskilde bispekåben som eksempel diskutere og analysere bispekåber som
agt og dragt i et historisk og nutidigt perspektiv.m

1.4. Specialets formål

1.5. Specia

Teoretisk ramme,

lets struktur



Forskerposition samt metodiske og empiriske overvejelser

Kåben i historisk perspektiv. Brud og broer,

Bispekåben til Roskilde domkirke som genstandsfelt.



De unikke kåber �– individualiserede kåber til alle stifter,

Dronningen over nål og tråd �–
dragt, pragt og magt

Kåben i kirken �– observation af præsteordination,

ind

det informative , det reaktive og det inkorporerede
rum�”



2. Teoretiske ramme

materielles mentalitet og det mentales
aterialiseringerm

2.1. Konstruktivisme



20.



Ordene og tingene (1966) ( Les mots et les choses)

Archéologie du savour

épistéme struktureret vidensfelt eller de ureflekterede
forudsætninger, de historiske og kulturelle mønstre, som afgør, hvad der tænkes, og hvad der lader sig tænke
i forskellige perioder.�”



distinktionshandling



2.2. Strukturalisme �– og semiotik

arbitrært,
(signifiant) (signifié)





betydes

betydes

�”ritualet udtrykker kulturens skjulte viden, det
uudsagte, det der er enighed om, men som ikke bliver formuleret. Ritualet udtrykker en
mening ved både verbale og ikke verbale midler; det er et metakulturelt tegnsystem, og det
kan studeres som en tekst, en kode , der aktiveres ved særlige lejligheder�”



2.3. Fænomenologi



�”Den sande metode følger ikke vores fordomme og forbilleder, men derimod
beskaffenheden af den sag, som skal undersøges.�”

ind

La Creation Ouverte



�”den åbne skabelse�”



3. Forskerposition, empiriske overvejelser og metode
3.1. Forskerposition



Rosen fra Jeriko

Kirkens klæder, Tjenestedragter samt
liturgiske dragter og tekstiludstyr i danske, evangelisk lutherske kirker siden
reformationen, deres tilvirkning, brug samt nutidig rolle.

De rette
messeklæder

en bedre Smag ved Nysanskaffelser
�”historisk fremstilling om de gamle Kirkeklæders Skæbne i vort Fædreland�”



Tekstila
tolkningar om hängkläden, drätter, lister och takdukar

�”Om konsten att Väva

Den konstituerende sofapude �–
materialisering set i et kulturhistorisk perspektiv.



Dressing the past

3.2. Empiriske overvejelser







3.3. Metode



3.4. Retrospektiv refleksion, dokumentation og korrektion/formidling



tingmakere

maker the making
disciplines.

.

å
synliggjøre og artikulere kompleksiteten i det at fremstille et objekt�”



3.5. Observation



ud
ind

tid, sted
handling.

tiden

at vi
rent faktisk i udgangspunktet oplever os selv som novicer i mødet med et socialt
fællesskab�”

stedet



handlingen

�” Hvis man vil
undersøge menneskers adfærd og interaktion med deres miljø, vil observationer i
feltundersøgelser som regel give mere gyldig viden end hvis man blot spørger nogle
mennesker om deres adfærd�”



det informative rum det
reaktive rum og det inkorporerede rum



4. Kåben i historisk perspektiv. Brud og broer

4.1. Middelalderen til renæssance. Ikonografiens og pragttekstilernes periode

Pluviale.







�” saa gå i Guds Navn med omkring, og bær et Sølv eller Guldkors, en
Korkåbe af Fløjl, Silke eller, Lærred�…�…�…�….�” thi saadanne Ting, naar kun der ikke er Misbrug med i Spillet,
hverken giver Evangeliet noget, eller tager noget fra det.�”

Kanc. Brevbøger 21. Marts 1568. Lensregnskab 1596.)

af rødt Fløjel, Gyldenstykke og adskilligt andet Værk 23 Hageler, 1 hvid med
erler, 2 af sort Fløjel, 8 Subtiler af forskellig Farve og 7 Korkaaber.�”P



4.2. 1600 �– 1815. Brokadens og kniplingernes tid



4.3. 1815 �– 1982. Palmetten eller jerikorosens år







den var kort, rynket foroven og absolut ikke værdig�”



4.4. 1959 og 1964. Becker og Jensen �– minimalismen og funktionalismen som
overgang til det store brud











4.5. 1980 �– 2006. Brud og broer nye individualiserede kåber til alle stifter









5. Bispekåben til Roskilde domkirke som genstandsfelt

5.1. Præsentation af Ann Mari Kornerup og hendes tid

Den danske enkelthed. Et samfund og dets arkitektur
funktionalismen søgte det menneskeligt uformelle demokratiske udtryk �– som blev en del af vores identitet i
de år.�”

http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/517/origin/170/
http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/517/origin/170/




Ofte sætter en mester i
billedvævning hele sin skabende evne ind på at tegne en karton. Han bestemmer på
forhånd garndukkernes mangfoldighed. Dygtige håndværkere giver derpå, efter den
smukke tegning, en oversættelse til garnets sprog�”

La Creation Ouverte
Den lange rejse



fuldkomne billedvævere, skabende vævere og udøvende
vævere�”

�”orkesterprøver�”.

Den lange rejse�”

gendigtning�”

5.2. Bispekåben til Roskilde domkirke











5.3. Processen ved fremstillingen af kåben, analyseret ud fra Refsums metode





5.3.1. Retrospektiv refleksion

Det er et stærkt tæppe og kåben må forholde sig til det.�”



var
ort, rynket foroven og absolut ikke værdig�”k



Den reflekterende praktiker

reflection in action

�…�”
indbygget i vores handlemønster og vores fornemmelse for den materie vi har med at gøre.
Det forekommer korrekt at sige, at vores viden ligger i vores handlinger�”

repertoire,
En praktikers erfaring inkluderer hele hans erfaring,

i det omfang den er tilgængelig for ham som udgangspunkt for forståelse og handling



En praktikers erfaring
inkluderer hele hans erfaring, i det omfang den er tilgængelig for ham som udgangspunkt
for forståelse og handling�”

løsninger ved at tegne og prøve i
materialet�”



5.3.2. Dokumentation

�”vendte tilbage til klostrenes illuminerede folianter�”,

de
ydmyge steder i kirkernes haller�”

Kunst & Borger







kapellernes inspirerende baggrundsmusik, for øre �– øje �– sjæl.�”
den lykkelige opgave�”.

mine vævepigers�” �–�” brodeusens�” og
guldsmedens medlevende begejstring, suveræne fagkundskab og kunst. Vi er en broget flok
�– fælles i viljen og troen. Isabel fra det iberiske, Vibeke Lindhardt fra den jyske højderyg,

ske.Makiko Kuramochi fra det fjerne østen. Claus Bjerring og jeg selv med rødder i det sven

Dansk billedvævning af i
dag �– og det er den�”,

�”Tekstilkunst�” i Danmark 1960 �– 1987



5.3.3. Kommunikation og korrektur

















6. De unikke kåber. Individualiserede kåbe til alle stifter

6.1. De vævede kåber



�”Det, der skulle skabes , var et bevægeligt
billede, farver og form skabt til bevægelse�”

�”på en gang som udtryk for de fire
elementer, jord, hav, luft, himmel og for treenigheden�”

http://www.koebenhavnsdomkirke.dk/


http://www.damask.dk/da/News/Arkiv/Copy%20of%20Copy%20of%20Nyhed7.aspx
http://www.damask.dk/da/News/Arkiv/Copy%20of%20Copy%20of%20Nyhed7.aspx


6.2. De applikerede/patchwork kåber

applicare



æstetiske antiæstetik

�”som vi havde liggende på Fredensborg og som sikkert stammer fra min oldemors
tid�” .

Kirkeblad



�…�”respekterer både fortid og
nutid og binder dem derved også sammen



6.3. De broderede kåber



6.4. �”Dronningen over nål og tråd�” 19

Tronen, Troen og Teologien. Samtaler med Dronning
Margrethe.



http://www.kongehuset.dk/publish.php?dogtag=k_dk_familien_dronningen


den traditionelle farve på danske bispekåber gennem en
meget lang årrække�”

som man tegner og
maler end efter en tegning�”





7. Kåben i kirken Observationer af præsteordinationer

7.1. Det informative rum, det reaktive rum og det inkorporerede rum

 Til uniformen hører poignetter samt pibekraven, som også hører til uniformen 
og 

Poignetter, som er strimler af fint hvidt lærred syet på præstekjolens ærmekant.



kursiv

um7.2. Det informative r

�…�…�….jeg sidder i toget, på vej til Domkirken, som er målet for min observation. Jeg sidder
alene, men kan se, at rundt omkring i togvognen, sidder nogle af de, der vil tage aktivt del i
det ritual, jeg vil observere. Ikke at jeg kan se det på deres påklædning, eller tydeligt høre
det ved at lytte til deres samtaler og derved fastslå, hvor de er på vej hen. Men på
bagagehylden over deres sæder kan jeg se de særlige kufferter beregnet til transport af
præstekjoler. Det er på kufferterne, jeg genkender præsterne�…�….

�…�…�…�…�…�”gå efter kirketårnet�”, svarede manden, da jeg spurgte om vej til domkirken. Mit
problem var bare, at jeg ikke kunne se det. Efter en lille omvej i de smalle gader, er jeg nu
bænket i den fyldte og fuldt illuminerede kirke, hvor der er en forventningsfuld og
højtidelig stemning. På min bænk, sidder en mor med tre døtre, de er alle klædt i pænt
hverdagstøj.
Processionen sætter i gang et imponerende skue. Forrest, sammen med en præst, går
biskoppen i en gylden gul silkebrokade kåbe med broderier i rødlige nuancer. De første syv
præster i processionen bærer en hvid messeskjorte over deres præstekjoler, de resterende
27 er helt i sort, med hovederne stikkende op af de hvide plisserede kraver.
Mens processionen går igennem kirken og tager plads oppe ved alteret, står menigheden
op.
Herefter bliver jeg virkelig stresset. Salmer, salmenumre, bønner, tekst, læsninger fra
bibelen, prædiken. Hvor mange præster læste op, hvad læste de? Hvornår skiftede nogen
dragt? Op at stå, ned at sidde. Synge. Hvordan er sammenhængen? Hvornår forsvandt

�…�…�…messeskjorterne og præsterne blev ens i sorte præstekjoler? Jeg noterer som en gal�…�…







ustruktureret

�” Under orgelpræludiet kommer biskop, ordinater og
assisterende præster ind i processionen, og en præst går for alteret

Barthes 

et vigtigt
element i den religiøse afgrænsning af rum. Religiøse bestemmelser angående dragten,
inkluderer forskrifter om typer af dragter der må bæres i �”et tilbedelsens hus�” eller under
religiøse ritualer. Mere betydningsfuldt er det, at �”dresscode�” eller regler for brug af

f det religiøse syn på verden, tjener som middel til at huskebestemte dragter, grundlagt a



og forstærke opmærksomhed på forskellen mellem det sakrale og det profane, som bliver
husket og forstærket.�” �”Klæder, kroppens grænser, definere rum ved at
separere personen fra det lokale, sociale samfund�”

Liturgi som kommunikation�”28



7.2. Det reaktive rum

�…�…�…..at gå ned af Nørregade, en mørk og regnfuld novemberdag, lige før lukketid, må
siges at være en meget hverdagsagtig begivenhed. Foran døren til domkirken står en
midaldrende kvinde og ryger en cigaret.
Jeg får en plads tæt på koret, yderst på bænken. Jeg har fint udsyn til koret, hvor
ordinationen finder sted, men også til midtergangen, hvor processionen kommer forbi.

Rummet summer af hverdagssnak. Bag mig sidder nogle mænd og taler hyggeligt sammen,
jeg kan ikke se dem. En af dem siger:�” Skal du sidde mod køreretningen?�” og de andre
griner. En kvinde har sat sig på min bænk.

Orglet sætter i gang og processionen begynder. Biskoppen går forrest, i sort, sammen med
den ene af de to novicer, som er klædt helt i hvidt: messeskjorte og pibekrave. De lyser hvidt
fra top til tå.
Biskoppen bærer ikke bispekåbe, konstaterer jeg ærgerligt og undrende. Dog positionerer
han sig alligevel tydeligt ved sin fremtræden, og magtudfoldelsen er let at få øje på. Selvom
hans kjole er sort og i samme snit som den de øvrige 16 præster i processionen bærer,
adskiller den sig i materialet ved at være af fløjl. Om halsen bærer han en tyk guldkæde,
hvori bispekorset hænger, og på brystet bærer han, som den eneste, ikke mindre end tre
ordener.
Præsten, der går ved siden af ham i ulden kjole, bærer kun en enkelt orden.

�…�…�…�…Biskoppen kommer i al sin pragt ind, iklædt messeskjorte, pibekrave og en kåbe
udført i gylden gul brokade. På stavene er broderet en palmettebort i blå, turkis og grøn,
bordeaux og guld. På clipeus, som er meget stor, ses et bemærkelsesværdigt flot broderi af
de fire evangelister samt en tekst af græske bogstaver. Kåben er holdt sammen af et
gyldent spænde.

Denne kåbe kommer jeg virkelig tæt på, da jeg går til nadver. Nadveren uddeles af
biskoppen og domprovsten�…�…�…�…jeg vælger biskoppen�…�…�…�…�…

�…�…..Gudstjenesten er forbi, jeg går ned af Nørregade. Foran mig går biskoppen, klædt i en
kjole som stort set ser ud som en 1500 tals spansk modedragt, under armen holder han en
noget ældre kvinde klædt i blå ulden vinterfrakke af nyere dato. De går og taler
sammen�…�…�…..et interessant tidsbillede�…�…�…

erfaringens sociale opmærksomhedsfelter�”









I kirken skal almindelig sømmelighed iagttages, og der må intet foretages
som strider mod rummets særlige karakter�” 40

I kirken skal
almindelig sømmelighed iagttages, og der må intet foretages, som strider mod rummets særlige karakter�”

�” Ved gudstjenester og kirkelige handlinger, skal de anvisninger som gives af præsten, efterkommes�”



7.3. Det inkorporerede rum

�…�…�…�…Jeg er kommet i god tid til domkirken og sidder og mærker en let, nærmest
receptionsagtig feststemning. Familier mødes, der kysses og krammes�…�…. jeg venter på, at
orglet sætter i gang og vi skal op at stå for at modtage processionen. Jeg har intet ur, og
min mobiltelefon er slukket.
Ventetiden føles lang.

Noget uventet dukker biskoppen op på gulvet mellem bænkerækkerne. Han bærer sin sorte
silkekjole og det gyldne kors på brystet med en fuldstændig naturlighed og overbevisende
autoritet.
Biskoppen fortæller, at ordinationen er udsat 20 minutter, da en af ordinanterne og
provsten sidder i trafik kø ved Ringsted. Mens vi venter, opfordrer han til, at vi udnytter
tiden til at nyde den pragtfulde domkirke. Biskoppen improviserer som en bedre
turistguide: �”Absalon byggede i 1280 teglstenskirken. Altertavlen er lavet i Antverpen i
1530, men blev taget i Øresundstolden i�…�…�…..legenden fortæller�…�…�…..�”

Stemningen bliver nu nærmest løssluppen, biskoppen opfordrer os til at bruge ventetiden
til at se domkirken, hvilket mange gør.

Efter en halv times venten kommer kirketjeneren, som er iført sort jakkesæt, og beder os
om at sætte os, for nu begynder ceremonien.

På en af de forreste bænke ser jeg en bekendt, som omsorgsfuldt har ladet sin noget ældre
veninde tage plads. Han selv, sætter sig som den eneste på bænken overfor hende med
ryggen til alteret. Jeg er lidt for langt væk til at fortælle ham, at han sidder med ryggen til
forestillingen.



Processionen kommer ind. Alle er sorte med hovederne stikkende op af de hvide kraver,
inklusive biskoppen. Måske de nye, novicerne simpelthen ikke nåede at få messeskjorterne
på til processionen? Og biskoppen uden kåbe.
Måske de bare før ordinationen går ud at tager dem på�…�…..ejendommeligt, det er jo
messeskjorten, den hvide farve, der adskiller novicerne, de ny præster fra de gamle. Det er
svært at gennemskue, hvad der foregår, når man ikke engang er hjulpet af
messeklæderne�…..

habitus�”



Uden at vi har kroppen med, forstår vi ikke�”



8. Konklusion

Med udgangspunkt i bispekåber set i et forsker , producent og brugerperspektiv vil jeg
med Roskilde bispekåben som eksempel diskutere og analysere bispekåber som magt og
dragt i et historisk og nutidigt perspektiv.

Forskerperspektivet





Producentperspektivet



Brugerperspektivet





9. Perspektivering



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Abstract. 

Between 1980 and 2006 new chasubles were made for all dioceses in Denmark. The painter 
Bodil Kaalund broke with centuries of tradition by creating the chasuble for Greenland in 
1980, which caused an innovation in the field. Where the chasubles had previously been 
uniform and ordered in large numbers, they now became individualized showpieces. This 
shift from the completely uniform chasubles without any specific connections to time or place 
and to the strongly individualized, striking and colorful chasubles that often are deeply rooted 
in the local communities has left me wondering: what connects and separates these chasubles 
from the historic ones? Why has the freedom of creation become larger for the artists? And 
what is causing the desire - both for the cathedrals and for the artists – to be original and for 
the chasuble to be unique? As a textile artist I have taken part in the production of the 
chasuble for Roskilde Cathedral. The creation of a chasuble is an extensive process in which 
thoughts are transformed into material, and material is transformed into handicraft – a 
privileged symbolic object. 

 

The central questions of the thesis are the following:  

1. The connection between the historic and the modern chasubles and their mutual 
dependence. 

2. The production process, the materiel form, the function and the sign of the chasuble. 

3. The chasuble, dress and power in a historic and institutional perspective. 

4. The use and significance of the chasuble in church rituals. 

 

The thesis is based on the following problem statement 

Based on the chasuble from a research perspective, a producer perspective and a user 
perspective, I will discuss and analyse the chasuble – with the Roskilde chasuble as an 
example – as power and dress in a historic and modern context. 

The purpose of the thesis is to unite a culture-historical and a modern perspective, a material 
and immaterial perspective; to unite the perspectives of researchers, producers as well as users 
and let them enrich each other, and thus demonstrate how studies based in material culture 
can focus on linguistic constructions, signs and symbols and still have the material in view. 

Theoretically, the thesis applies a constructivist view on cultural history, textiles, production 
processes and power. A structuralist view is employed in the analysis of the relations between 



the chasuble and the church and ritual sphere. Finally a phenomenological viewpoint will be 
used in assessing the relations between objects and people.  

The methodological grasp of the thesis will be to analyze chasubles from three perspectives. 
First, I will use a scientific viewpoint and assess the researcher’s view on the chasubles as 
cultural-historic research objects in a historical context. Secondly, I will analyze the chasuble 
for Roskilde Cathedral41 from a producer’s perspective, as a craftsman and based on the 
craftsman’s work process and perspective of the practice. Finally, I will assess the person 
wearing the chasuble from a user’s perspective (i.e. a composed user’s perspective) and a 
phenomenological ”inside perspective”. This will include how the use and the user enter into 
certain spatial, institutional and ritual connections as those of the church ordinance. 

Regarding the comprehensive replacement of chasubles, it can be concluded that Bodil 
Kaalund with her courage and innovation is crucial for a revolutionary break with a very long 
tradition. It is, however, Queen Margrethe II who, with the creation of five chasubles, 
cements what Kaalund started. The Queen fills her position in a new and untraditional way. 
The chasubles are no longer directly financed by the monarchy but in her capacity as 
monarch, the Queen is causing the acquisition of funds and resources for the creation of the 
chasubles. Power and the monarchy, monarchy and the church are a structural continuity but 
through the new forms of expression – that the Queen is actively creating and collaborating 
on the chasubles – the King/church/power concept paradoxically becomes visible again. 

From the producer perspective, I have applied a practice perception in assessing the 
craftsman’s process and analyzing the chasuble for Roskilde Cathedral. In conclusion I can 
add that I, as a trained craftsman and participant in the creating process, have a certain basis 
for understanding the materialization of the chasuble and how subsequently to verbalize it.  

Regarding the use and the significance of the chasuble in church rituals, it can be concluded 
that the ritual is still legitimate. But also that a modern piece of current textile art is 
contributing to legitimize that the ritual is still relevant in this present day and age. The 
historic form of the chasuble is tied up in centuries of tradition, while the modern expression 
of the chasubles – that hopefully will continue to develop and change so the current 
expression will not cement – will contribute to the perception of the bishops’ position as 
modern preachers of Christianity. 

The significance of the chasubles should be considered in light of a very long history that 
precedes the creation of the new chasubles. The artistic quality and the workmanship are 
strongly connected and contribute by bringing glory to the ritual. In its glory the chasuble is 
significant for the ritual and it brings it into the present.  
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